Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària de constitució de la Corporació
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Albert Sabaté Rull
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 15 de juny de 2019
Hora d'inici: 09:30
Lloc: SALA DE PLENS

Assistents:
Sr. Jaume Rofes Anglès
Sr. Joan Mas Salsench
Sra. Natàlia Serra Aguiló (TDF- Amunt)
Sra. Ester Olmedo Pujol (TDF- Amunt)

ACORDS
SECRETARIA
1.- Constitució de la mesa d’edat
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general.
Aquesta mesa d’edat ha de quedar integrada pel regidor de més edat, Sr. Jaume Rofes
Anglès, que actuarà com a president de la mateixa, i el de menor edat, Sra. Ester Olmedo
Pujol, que actuarà com a vocal.
Com a secretari, hi actuarà el de la corporació, Sr. Òscar Ruben Presa Virgili.
2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES
La Mesa d’edat comprova el DNI i les credencials dels regidors i regidores electes, d’acord
amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona de Reus, per ordre alfabètic
del primer cognom i finalitzant pels membres de la Mesa d'edat, en aquest cas, pel de
major edat.
La Mesa d'Edat determina que les credecials presentades són correctes.

3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores electes i declaració de constitució
de la corporació
3. PRESA DE POSSESSIÓ SR. JOAN MAS SALSENCH
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sr. Joan Mas Salsench, per la candidatura Independents per la Torre – Acord Municipal

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar al Sr. Joan Mas Salsench, per la candidatura Independents per la Torre –
Acord Municipal, per a la presa de possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Joan Mas Salsench respon: Sí, ho prometo. I per expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i
declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

4. PRESA DE POSSESSIÓ SR. ALBERT SABATÉ RULL
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sr. Albert Sabaté Rull, per la candidatura Alternativa Municipalista de la Torre de
Fontaubella.

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar al Sr. Albert Sabaté Rull, per la candidatura Alternativa Municipalista de
la Torre de Fontaubella, per a la presa de possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Albert Sabaté Rull respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal i per poder servir al
poble de la Torre de Fontaubella que ens ha escollit, sense renunciar els principis
republicans ni al dret a la independència del poble català.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

5. PRESA DE POSSESSIÓ SRA. NATÀLIA SERRA AGUILÓ
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de

Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sra. Natàlia Serra Aguiló, per la candidatura Alternativa Municipalista de la Torre de
Fontaubella.

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Natàlia Serra Aguiló, per la candidatura Alternativa Municipalista
de la Torre de Fontaubella, per a la presa de possessió del càrrec de regidor de la
Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Natàlia Serra Aguiló respon: Sí, ho prometo i em sotmeto únicament a la voluntat
popular de les veïnes i els veïns de la Torre de Fontaubella, poble que democràticament
m'ha escollit per servir-lo.
Em comprometo a treballar per un poble cohesionat, just, igualitari i inclusiu. Un poble que
reconegui la diversitat dels individus per la seva forma de viure i estimar, i que refusi les
desigualtats de gènere.

Per la llibertat i la justícia, sense renunciar als principis republicans ni al dret a la
independència del poble català, acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer guardar la
normatiuva vigent.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

6. PRESA DE POSSESSIÓ SRA, ESTER OLMEDO PUJOL
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sra. Ester Olmedo Pujol, per la candidatura Alternativa Municipalista de la Torre de
Fontaubella.

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)

b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Ester Olmedo Pujol, per la candidatura Alternativa Municipalista
de la Torre de Fontaubella, per a la presa de possessió del càrrec de regidor de la
Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Ester Olmedo Pujol respon: Sí, ho prometo per imperatiu lega i treballar pel
benestar, la igualtat, els drets de les dones i la justícia social de la Torre de Fontaubella:
Sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminacio dels Països
Catalans.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

7. PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR SR. JAUME ROFES ANGLÈS
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.

Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sr. Jaume Rofes Anglès, per la candidatura Independents per la Torre - Acord Municipal

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar al Sr. Jaume Rofes Anglès, per la candidatura Independents per la Torre
- Acord Municipal per la presa de possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Jaume Rofes Anglès respon: Com que per imposició de la Junta Electoral Central
s'ha de prometre la Constitució, ho prometo. Tot seguit, diu que per expressió democràtica
de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

8. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Aprovat

Vist que tots els regidors i regidores han promès el càrrec, el President de la mesa, Sr.
Jaume Rofes Anglès DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ.

4.- Elecció de l’alcalde/essa
9. PRESA DE POSSESSIÓ ALCALDE/ESSA
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació poden ser candidats els electes:
-Sr. Albert Sabaté Rull, per la candidatura Alternativa Municipalista de la Torre de
Fontaubella
-Sr. Jaume Rofes Anglès, per la candidatura Independents per la Torre – Acord Municipal
-Sra. Natàlia Serra Aguiló, per la candidatura Alternativa Municipalista de la Torre de
Fontaubella
-Sra. Ester Olmedo Pujol, per la candidatura Alternativa Municipalista de la Torre de
Fontaubella
-Sr. Joan Mas Salsench, per la candidatura Independents per la Torre – Acord Municipal

Fonaments de dret
Legislació aplicable:
a)Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b)Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:
Procedir doncs a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què assenyala a l’art.
196 de la Llei Orgànica del règim electoral general.
El president de la mesa pregunta als membres de la corporació quins d'ells es presenten
com a candidats a l’Alcaldia.
Es presenten com a candidats a l’alcaldia, els regidors: el Sr. Albert Sabaté Rull i el Sr.
Jaume Rofes Anglès.
A continuació, s’efectua la votació de manera secreta mitjançant la distribució d’unes
paperetes que es dipositen en una urna.
El resultat de la votació és el següent:
-Sr. Albert Sabaté Rull: 3 vots
-Sr. Jaume Rofes Anglès: 2 vots
Vist el resultat de la votació, el President de la Mesa proclama Alcalde electe d’aquest
Ajuntament al Sr. Albert Sabaté Rull, atès haver obtingut la majoria absoluta dels vots
emesos en aquest acte.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

5.- Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu
càrrec

10. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE ELECTE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL
SEU CÀRREC
Aprovat

A continuació, el president de la mesa d’edat demana al secretari que llegeixi a l’alcalde
electe, Sr. Albert Sabaté Rull, la fórmula de jurament o promesa.
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec d'ALCALDE de l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella,amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
L’alcalde promet afirmativament el càrrec per imperatiu legal i treballar pel benestar, la
igualtat i la justícia social de la Torre de Fontaubella, sense renunciar els principis
republicans ni al dret a la independència del poble català.
Un cop feta la promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde.
6.- Donar compte per part del secretari interventor de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l'inventari municipal
11. DONAR COMPTE PER PART DEL SECRETARI INTERVENTOR DE LES
EXISTÈNCIES DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE
L'INVENTARI MUNICIPAL.
El secretari interventor de la corporació dóna compte de l'inventari i de l’estat de tresoreria
amb la presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris a data de 15 de juny
de 2019.
2 comptes al BBVA: En una hi ha 40.876.28 euros i en l'altra 20.252.09 euros
Caixabank: 19.420.30 euros
Banc Sabadell: 34.737.38 euros
IMPORT TOTAL: 115.286.05 euros

INTERVENCIONS
Acte de cloenda de la sessió
12. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ
El Sr. Alcalde pren la paraula i llegeix el discurs que es trancriu a continuació:
1 Voldria destacar la gran participació de la població en les eleccions del 26 de maig.
Gairebé va votar un 92% del cens, segurament és una de les vegades que hi hagut més
participació.
El resultat va ser molt ajustat i cal dir que les dos candidatures més votades van ser les que
volen treballar per la llibertat del poble català. La interpretació que en podem fer és que la
major part de les persones de la Torre de Fontaubella es posicionen clarament per la
independència de Catalunya.

2 També voldria valorar la bona gestió que ha fet l’equip de govern de l’Ajuntament en els
darrers anys. A la vista tenim el manteniment que s’ha fet del dia a dia i la bona imatge que
té el poble. Creiem, de ben segur, que també les arques estaran ben sanejades. Nosaltres
tenim les ganes i la voluntat de seguir les seves passes per fer aquestes gestions de la
manera més eficient possible.
3 En aquest sentit, els hi vam proposar al Jaume i al Joan de col·laborar junts i gestionar
els projectes a curt i mitjà termini iniciats per treballar plegats, però tots dos han preferit que
siguem nosaltres els que ho portem a terme. Malgrat això, esperem que durant la
legislatura tinguem el seu assessorament, ja que ells coneixen molt bé l’Ajuntament i tenen
l’experiència que han adquirit en els darrers anys.
4 També voldria dir que nosaltres ens vam presentar a les eleccions sense cap ànim de
rivalitat amb les altres candidatures. El que volem és un projecte municipal que sumi i que
tothom s’hi senti inclòs i participi en les decisions importants del poble.
5 Altres coses que destacaria que volem fer és garantir els serveis socials, donar un impuls
a la cultura i les festes i treballar per la llibertat del poble català.
Per acabar voldria fer nostres un parell de versos del poeta valencià Vicent Andrés Estellés
Allò que val és la consciència
de no ser res sinó s’és poble.

Finalitzades totes les intervencions, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

Secretari Interventor

President

Oscar-Ruben Presa Virgili

Albert Sabaté Rull

