
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ

DE L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 06/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 13 de juny de 2015
Horari: de 12 a les 12:50
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS

Pere Espinet Coll, regidor electe per la llista de PAU
Esteve Callís Prat, regidor electe per la llista de PAU
Antoni Simon González, regidor electe per la llista de PAU
Anna Carrillo Oriol, regidora electe per la llista de PAU
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora electe per la llista de PAU
Àstrid Desset Desset, regidora electe per la llista de CIU
Antoni Franco Caballé, regidor electe per la llista de CIU
David Bohigas Vilalta, regidor electe per la llista de CIU
Marta Triadó Margarit, regidora electe per la llista de CIU
Josep Casadellà Turon, regidor electe per la llista d'Anglès 2015AM
Jordi Pibernat Casas, regidor electe per la llista d'Anglès 2015AM
Cristina Ribas Duran, regidora electe per la llista d'Anglès 2015AM
Sergi Riera Sau, regidor electe per la llista de CUP

Sandra Pinos Martínez, secretària de la Corporació
Leonor Martínez Lacambra, interventora de la Corporació

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A les 12 hores del 13 de juny de 2015, compareixen en la sala de sessions de la casa consistorial
els regidors electes relacionats, a fi de celebrar la sessió de constitució de la corporació municipal
sorgida de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades
el 24 de maig de 2015.

La secretària dóna la  benvinguda als assistents i  explica breument el  desenvolupament de la
sessió, en concret que cal constituir la Mesa d’Edat, integrada pel regidor de major edat i el regidor
de menor edat., la comprovació per la Mesa de les credencials i les declaracions d’interessos dels
regidors. I la prestació de jurament o promesa del càrrec per tots els regidors, començant pels que
formen la Mesa d’Edat. A continuació, la declaració pel president de la Mesa de la constitució de la
corporació.

1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Declarada oberta la sessió, la secretària de la corporació procedeix en primer lloc a llegir  les
disposicions aplicables a l'acte, contingudes als articles 108.8 i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de
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19 de juny, del règim electoral general (d'ara endavant LOREG)

A continuació, la secretària crida els regidors electes de major i menor edat per tal de constituir la
Mesa d'Edat, que queda integrada per les persones següents:

- Sr. Pere Espinet Coll, regidor electe de major edat, que actuarà com a president.
- Sr. Sergi Riera Sau, regidor electe de menor edat, que actuarà com a vocal.
- Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària de la corporació, que actuarà com a secretària.

Els  membres  de  la  mesa  comproven  la  presentació  de  les  credencials  i  les  declaracions
d’interessos presentades pels regidors electes, 

Abans de procedir a prendre possessió del càrrec la secretària de la corporació efectua el següent
advertiment:
L’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG)
preveu que, en el moment prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els
candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució. 

La fórmula de jurament o promesa del càrrec es troba establerta pel Reial Decret 707/1979, de
5  d’abril,  pel  qual  es  determina  la  fórmula  de  jurament  o  promesa  per  a  la
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.

La fórmula de jurament o promesa del càrrec és la següent:  “Jureu o prometeu per la vostra
consciència  i  honor  complir  fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de …,  amb lleialtat  al  Rei,  i
respectar i fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?”. Alhora, i dins el marc
de l’Estat autonòmic, també s’admet la fórmula: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor  complir  fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de  ...,  amb  lleialtat  al  Rei,  i  respectar
i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

La jurisprudència i la Junta Electoral Central admeten la fórmula d’afegir al jurament o promesa
“per  imperatiu  legal”  o  “de complir  amb l’establert  a  l’Estatut  de Catalunya”,  així  com d’altres
afegits  com  per  exemple  “fins  que  el  poble  recuperi  la   soberania  i  pugui  iniciar  processos
constituents” (vegeu acord de la Junta Electoral Central de 5 de març de 2015 (exp. 561/56)).

Aquelles són fórmules que han estat acceptades per la jurisprudència. A dia d’avui, la fórmula que
ha presentat l’AMI:
“Juro o prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor/a amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat.

Per  expressió  democràtica  de  la  voluntat  ciutadana,  anuncio  que  resto  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, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”; o altri similar,
donat que és recent, no ha estat objecte de cap pronunciament jurisprudencial, motiu pel qual no
es pot garantir fefaentment que, en cas d’impugnació del jurament o promesa del càrrec, aquest
sigui admès com a vàlid pels jutjats i tribunals.

En  tot  cas,  la  Junta  Electoral  Central  en  sessió  de  24  de  maig  de  2015  fa  referència  a
jurisprudència i ha declarat que ha d'admetre's com a vàlida una forma de prestació del jurament o
acatament  a  la  Constitució  que  no  impliqui  frau  de  Llei  o  desnaturalització  o  buidament  del
contingut del jurament o promesa. 

La Junta Electoral Central conclou que la fórmula plantejada per l'AMI, no ha d'entendre's com a
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vàlida a efectes del compliment del requisit  legal establert  a l'article 108.8 LOREG perquè les
expressions utilitzades desnaturalitzen el compliment del requisit imposat per aquest article, en la
mesura en què buiden de contingut el compromís inequívoc de respecte a la Constitució. 

Conseqüentment, es deixa constància d’aquest fet, a fi i efecte que els regidors i regidores electes
en siguin coneixedors de cara a escollir la fórmula de jurament o promesa del seu càrrec en la
sessió plenària del dia 13 de juny de 2015.

 A aquest  efecte,  la  Sra.  secretària  formula al  senyor  Pere Espinet  Coll  la  següent  pregunta,
continguda en l'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s'estableix 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 d'Anglès amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?»

El senyor Pere Espinet Coll contesta: Prometo, per imperatiu legal. 

Tot seguit formula la mateixa pregunta al senyor Sergi Riera Sau que respon: Sotmès només a la
voluntat popular dels veïns i veïnes d'Anglès, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat,
la independència i la justícia social dels països Catalans,  per això, acato per imperatiu legal i
prometo guardar i fer guardar la normativa vigent.

Seguidament, el president de la Mesa procedeix a prendre possessió del càrrec individualment a
cada un dels regidors electes. Amb aquesta finalitat, els crida per ordre alfabètic i la secretària els
formula la pregunta reglamentària:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament d'Anglès amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?»

El senyor David Bohigas Vilalta contesta: Ho prometo per imperatiu legal

El senyor Esteve Callís Prat contesta: Ho prometo per imperatiu legal

La senyora Anna Carrillo Oriol contesta: Ho prometo per imperatiu legal

El  senyor  Josep  Casadellà  Turon  contesta:  Ho  prometo  per  imperatiu  legal  i  per  expressió
democràtica  de la  voluntat  ciutadana,  anuncio  que  resto  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, L’Estat Català, Lliure i Sobirà.

La  senyora  Astrid  Desset  Desset  contesta:  Ho  prometo  per  imperatiu  legal  i  per  expressió
democràtica  de la  voluntat  ciutadana,  anuncio  que  resto  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, L’Estat Català, Lliure i Sobirà.

El Sr. Antoni Franco Caballé contesta: Ho prometo per imperatiu legal. 

La Sra. Montserrat Garriga Gimbernat contesta: Ho prometo.

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



 

El  Sr.  Jordi  Pibernat  Casas  contesta:  Ho  prometo  per  imperatiu  legal  i  perquè  jo  crec  en  la
independència dels Països Catalans, en la República i faré tot el que pugui per aconseguir-ho.

La Sra. Cristina Ribas Duran contesta: Ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica
de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 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, L’Estat Català, Lliure i Sobirà.

El Sr. Antoni Simon González contesta : Ho prometo. 

La Sra. Marta Triadó Margarit contesta: Ho prometo per imperatiu legal. 

Realitzades  les  operacions  anteriors,  i  atès  que  concorre  la  totalitat  dels  regidors  electes,  la
Presidència  de  la  Mesa  declara  formalment  constituïda  la  corporació  municipal  en  la  forma
següent:

REGIDORS LLISTA ELECTORAL

Pere Espinet Coll PAU-FIC

Esteban Callís Prat PAU-FIC

Anna Carrillo Oriol PAU-FIC

Antonio Simon González PAU-FIC

Montserrat Garriga Gimbernat PAU-FIC

Astrid Victoria Desset Desset (IND) CIU

Antoni Franco Caballé (IND) CIU

David Bohigas Vilalta (IND) CIU

Marta Triadó Margarit (IND) CIU

Josep Casadellà Turon Anglès2015-AM

Jordi Pibernat Casas Anglès2015-AM

Cristina Ribas Duran Anglès2015-AM

Sergi Riera CUP-PA

2. ELECCIÓ DE L’ALCALDE

Breu explicació de la secretària sobre el procediment d'elecció de l'alcalde/ssa, en concret
s'ha de procedir a realitzar les següents actuacions:
- El president de la Mesa cedirà la paraula a cada llista electoral, per ordre de menor a major
representativitat, perquè manifestin si presenten candidat a l’Alcaldia (només poden ser candidats
a alcalde els caps de llista).

- Proclamació pel president de la Mesa d’Edat dels candidats a l’Alcaldia.

- Votació de l’alcalde, que té caràcter secret, mitjançant crida individual a cada regidor per ordre
alfabètic.
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- Realització de l’escrutini per la Mesa d’Edat. Si algun candidat obté la majoria absoluta dels vots
queda proclamat alcalde. Si no, és proclamat alcalde el cap de la llista més votada a les eleccions.

- Proclamació de l’alcalde pel president de la Mesa d’Edat.

- Prestació de jurament o promesa de l’alcalde.

- Lliurament de la vara de comandament de l’alcalde sortint a l’alcalde entrant.

-  La  Mesa d’Edat  es  dissoldrà i  passarà  a  presidir  la  sessió  l’alcalde,  que ocuparà la  cadira
presidencial.

- L’alcalde cedirà la paraula a cada llista electoral, per ordre de menor a major representativitat.

- Cloenda de la sessió per l’alcalde.

Per tant, una vegada constituïda la corporació, el president de la Mesa indica que s'ha de procedir
a continuació a l’elecció de l’alcalde en els termes previstos en l’article 196 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que és llegit per la secretària i que literalment
diu:

«En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció d'Alcalde, d'acord
amb el següent procediment:

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.

b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe.

c) Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que
hagi obtingut  major nombre de vots populars en el  corresponent municipi.  En cas d'empat es
resoldrà per sorteig.»

A continuació,  el  president  de  la  Mesa  concedeix  la  paraula,  per  ordre  de  menor  a  major
representativitat, als caps de llista de cada formació política perquè presentin candidat a alcalde o
en manifestin la renúncia.

 El regidor Senyor Sergi Riera, com a portaveu de la C.U.P va manifestar:  La CUP vistos els
resultats del 24 de maig, no presentarem candidat a l'alcaldia, el que si volem anunciar és que
votarem la candidatura dels companys de Convergència i Unió, com a mostra de voluntat de voler
col·laborar activament en el Govern Municipal.

El  regidor  Senyor  Josep  Casadellà,com  a  portaveu  d'Anglès2015AM  va  manifestar:  No
presentarem candidatura i donem suport a la que presenti Convergència i Unió.

La Portaveu del grup CIU., la Senyora Àstrid Desset, va dir: Presentem candidatura, la candidata
sóc jo, Àstrid Desset. 

El  regidor   senyor  Pere  Espinet  Coll  passa  la  paraula  al  Sr.  Esteve  Callís  Prat  que  deixa
constància que el  candidat a l’Alcaldia que presenta la llista electoral de PAU és el  Sr.   Pere
Espinet Coll,  per ser la llista més votada en aquestes eleccions. 

Després de les intervencions anteriors, la Presidència de la Mesa proclama com a candidats a
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l’Alcaldia els regidors següents, que són els que encapçalen les llistes corresponents:

CANDIDATS LLISTA ELECTORAL

Àstrid Desset Desset  CIU

Pere Espinet Coll  PAU

Seguidament s’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida individual, per ordre alfabètic,
a cada un dels regidors. 

El senyor David Bohigas Vilalta 

El senyor Esteve Callís Prat 

La senyora Anna Carrillo Oriol 

El senyor Josep Casadellà Turon 

La senyora Astrid Desset Desset 

El Sr Pere Espinet Coll

El Sr. Antoni Franco Caballé 

La Sra. Montserrat Garriga Gimbernat 

El Sr. Jordi Pibernat Casas 

La Sra. Cristina Ribas Duran 

El Sr. Sergi Riera Sau

El Sr. Antoni Simon González 

La Sra. Marta Triadó Margarit 

Aquests dipositen els seus vots en l'urna custodiada pel president de la Mesa.

Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat següent:

CANDIDATS VOTS OBTINGUTS
Àstrid Desset Desset  8 (VUIT) VOTS

Pere Espinet Coll  5 (CINC) VOTS

En conseqüència amb el resultat, el president de la Mesa proclama alcaldessa de l’Ajuntament
d'Anglès a la regidora Sra. Àstrid Desset Desset, de la llista electoral de  CIU, per haver obtingut
VUIT vots, que corresponen a la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
que és de tretze regidors.
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A continuació, el president de la Mesa procedeix a prendre possessió del càrrec a l'alcaldessa. A
aquest efecte, la secretària dóna per reproduït l'advertiment legal dalt esmentada en relació a la
formula proposada per l'AMI i li formula la pregunta reglamentària:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d'alcalde de l’Ajuntament  d'Anglès amb lleialtat  al  Rei,  i  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»

La  senyora  Astrid  Desset  Desset  contesta:  Ho  prometo  per  imperatiu  legal  i  per  expressió
democràtica  de la  voluntat  ciutadana,  anuncio  que  resto  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, L’Estat Català, Lliure i Sobirà.

El president de la Mesa fa lliurament a l’alcalde de la vara de comandament i li cedeix la cadira
presidencial desitjant-li sort. 

Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i l’alcaldessa passa a presidir la sessió.

Per part de la secretària li fa entrega a l'alcaldessa de l'acta d'arqueig ordinari corresponent al dia
12 de juny de 2015 preparat per la interventora municipal 

La  secretària  posa  de  manifest  que  havent  pres  possessió  del  càrrec  el  passat  13  d'abril
d'enguany, en relació a la comprovació de l'inventari de béns de la Corporació no es pot procedir a
fer-li entrega perquè aquesta secretària no té constància de la seva existència. D'altra banda, és
obligatori l'existència d'aquest inventari i la seva rectificació i verificació anual, per tant és una de
les tasques que s'han d'encarregar fer el més aviat possible.   

Tot seguit, l’alcalde cedeix l’ús de la paraula, per ordre de menor a major representativitat, als caps
de llista de cada formació política.

En  primer  lloc  va  donar  la  paraula  al  regidor  Sergi  Riera  representant  de  la  CUP,  que  va
manifestar: 
«Des de la CUP volem felicitar a l'alcaldessa i volem recordar que pot comptar amb nosaltres,
però també li demanem que es posi a treballar des del minut 0 i en tots els camps, i, en concret
que es reuneixi amb la gent de recuperem les Gales per començar a treballar amb les noves
Gales com es va comprometre.

El regidor, Josep Casadellà, va dir: 
«Sra. Alcaldessa, senyores i senyors, anglesenques i anglesencs.
En  nom meu,  d'en  Jordi,  de  la  Cristina,  i  dels  companys  d'Anglès  2015  mostrem el  nostre
agraïment a les 593 persones que ens han fet confiança i que han posat en nosaltres l'esperança
d'un futur diferent per Anglès. Gràcies.

Agraeixo especialment la feina feta a tots els que han format part del nostre equip de treball en
aquesta campanya electoral: Elisenda Pujulà, Neus Moragas, Cèlia Casanova, Xavier Sicart, Laia
López, Dolors Oller, Joan Castillo, Lluís Güell, Pilar Font i Jaume Pujolràs.

Felicitem a totes les regidores i regidors electes de les CUP, CIU i PAU, perquè totes elles són
dipositàries  de  la  sobirania  que  emana del  poble.  Desitgem que  la  correcció,  el  joc  net  i  la
cordialitat siguin les bases pel diàleg i treball que ens esperen. Tenim estils diferents de treball i
ideologies fins i tot antagòniques però des de l'equip de govern treballarem intensament per poder
servir les necessitats del poble d'Anglès i poder dur a terme les propostes del nostre programa.
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La darrera  felicitació  és  per  Convergència  i  Unió  i  per  l'Àstrid  Desset  que ha estat  escollida
alcaldessa gràcies al pacte al que hem arribat. Aquest pacte ens ha de permetre avançar per
aconseguir els nostres compromisos i per resoldre el dia a dia de la nova legislatura. No ens
faltaran les ganes, la dedicació ni l'esforç per estar a l'alçada del que ens hem proposat en els
nostres programes.

Durant la legislatura afrontarem uns reptes molt importants que han de marcar el futur d'Anglès i
de Catalunya. A Anglès hem de millorar les infraestructures i les comunicacions, reactivar la vida
cultural i associativa, augmentar el teixit industrial i comercial i promocionar el nostre patrimoni.
Haurem de continuar aplicant polítiques d'austeritat però no podem deixar de banda les persones
amb les seves necessitats.
I a Catalunya el proper 27S tindrem l'oportunitat de fer un pas decisiu pel nostre país i ens hem
compromès a fer el necessari perquè la voluntat del poble que es manifestarà aquell dia sigui
respectada.

Esperem una oposició crítica però, constructiva en el sentit de la frase que haureu sentit molts
cops: Si exposes un problema i no aportes possibles solucions formes part del problema.

Cal  obrir  les  vies  de  participació  ciutadana  i  posar  en  marxa  amb  urgència  el  portal  de
transparència per tal de fer l'administració més pròxima al ciutadà i que la política tingui realment
la vocació de servei a la gent d'Anglès fent-los ser elements importants de la vida municipal a
nivell participatiu i decisori. És el nostre desig, però, a més, la llei ens hi obliga. Esperem comptar
amb  la  vostra  participació  si,  com  esperem,  hi  ha  la  oportunitat  de  presentar  pressupostos
participatius, propostes sobre equipaments i tantes d'altres decisions que aniran sortint.

I en aquestes tasques: Compteu amb nosaltres.

Moltes gràcies.»

 Per ordre de vots va prendre la paraula l'Alcaldessa Àstrid Desset que va parlar en nom de la
candidatura de Convergència i Unió. Qui va manifestar que: 
«Per ordre de representació i de vots ens tocaria al grup de Convergència i Unió. Com que faré la
cloenda, el discurs final, ara simplement voldria agrair a tothom a les persones que ens han fet
confiança, també a les que no, volem treballar per a ells,  volem treballar per a tothom. Agrair
també als col·laboradors i als militants que ens han ajudat en la campanya, a les nostres famílies
que ens han aguantat, als amics que han estat al costat; a tothom i a tot el poble d'Anglès.»

 Per la candidatura de PAU, va prendre la paraula el regidor Pere Espinet que va manifestar:
«Molt bon dia a tothom, en primer lloc felicitar a l'Àstrid pel nou càrrec; i  permeteu-me també
felicitar els companys Bartomeu Carrillo, l'Esteve Callís, la Montserrat Garriga, l'Anna Carrillo, en
Toni Simón, l'Imma Jiménez la Sònia Lavado, la Sónia Polo, en Jaume Creus, en Josep Blanquez,
l'Ernest Luz, en Gerard Expósito, l'Albert Logroño, la Pilar Gironès, La Montse Espín, La Joana
Romero i la Concepció Gelada que han fet possible que molta gent d'Anglès, tornés a confiar en
PAU i tornéssim a guanyar les eleccions municipals d'aquest passat 24 de maig amb uns 200 vots
de diferència sobre la segona força.

Dels 3750 anglesencs i anglesenques amb dret a vot, 799 varen fer confiança a PAU, 613 a CIU,
593 a Esquerra Republicana, 186 a la CUP, 90 no varen fer-ho o ho feren en blanc, uns 1352 es
varen abstenir.  Caldria que entre tots fem una seriosa reflexió i  que aquesta gent  que es va
quedar a casa, en les properes eleccions tinguin una il·lusió per anar a votar a qualsevol de les
candidatures presentades en les eleccions municipals.

El nostre grup PAU no depèn de cap partit polític. Som gent d'Anglès, i per Anglès. Volem el millor
pel poble ja que ningú de fora ens ha de dir que hem de fer. En el nostre grup hi ha gent de
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diferents tarannàs.
En el cas que es convoquin eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre d'enguany,
donarem suport per tal que es faci la campanya i arribi a totes les llars del nostre poble. Què ningú
es quedi sense la informació necessària per poder escollir  l'acció política, que el poble català
pugui  decidir  el  seu  futur  polític,  sense  traves  amb  les  màximes  garanties  i  legitimitats
democràtiques i que les forces polítiques que surtin escollides siguin aquestes les que marquin el
full de ruta més escaient pel nostre poble català. Avui hem promès el càrrec per fer complir allò
que estableix l'estatut d'autonomia.

Farem una oposició constructiva, presentarem propostes com varem fer fa 8 anys, del que convé i
no convé a Anglès. En el següent cas, el de les naus de la Burés, sempre hem dit que fos la
Generalitat qui les comprés, qui les arrangés i donés en ús al poble. Ara ens trobem amb el que
ens trobem. 
PAU, mai va donar suport a la compra de la Burés; tot això ho podeu veure en les diferents actes
preses  pels  secretaris  i  secretàries  de  l'Ajuntament  d'Anglès.  Vetllarem també  per  la  salut  i
benestar de la  gent  del  poble,  tal  com varem dir  durant  la  campanya.  La nostra frase era la
següent: Aquest cap de setmana hi han dues coses importants, la primera anar a votar i l'altra la
salut. En aquest apartat donarem a conèixer les nostres propostes i ara amb més raó perquè ja
comencem a tenir diners per fer coses.

Penseu que, nosaltres hem fet un gran esforç perquè Anglès, torni a pujar. El 2011, varem trobar
un romanent negatiu a la caixa de 284.414,50 €. A dia d'avui tenim a la caixa un romanent positiu
de 501.560,27 €. Això vol dir, entre una cosa i l'altra un increment de 800.000 €. Jo agrairia a
l'equip de govern que entrés, que seguís amb aquesta línia, perquè així dintre d'uns quants anys
podríem tornar a fer coses profitoses pel poble.

I per acabar als membres de la CUP, agrair-los la felicitació que em feren arribar la nit electoral, i
que continuïn  amb el que creguin millor per al poble.

A la senyora alcaldessa, Astrid Desset, al Senyor David Bohigas, al senyor Antoni Franco, a la
Senyora Marta Triadó, al Sr. Josep Casadellà, al Sr. Jordi Pibernat, a la Senyora Cristina Ribas i a
la resta de components de les candidatures de CIU i Esquerra Republicana, que el seu eslògan
de fer fora la gent de PAU de l'Ajuntament no s'ha vist reflectit en els resultats de les eleccions
municipals,  malgrat  això  desitgem a  la  nova  alcaldessa  i  al  seu  equip  de  govern  una  bona
legislatura i que en moments difícils i complicats ens tindran al seu costat.

Visca Anglès.»

La nova alcaldessa d'Anglès, la Senyora Astrid Desset, va tancar la sessió constitutiva del nou
ajuntament amb les següents paraules:

«Anglesencs i  anglesenques,  gràcies per  ser-hi,  per  formar part  d’un dia tan ple de significat
democràtic com avui, la constitució d’un nou ajuntament.

Afrontem el repte amb il·lusió i disposats a treballar de valent des del primer dia, que és avui
mateix!

Som conscients que no serà fàcil,  no serà un camí de flors,  però amb esforç i  perseverança
sabem que podem aconseguir fites realistes que ens faran sentir feliços de viure a Anglès.

Per nosaltres, ser regidors o regidores i en el meu cas, alcaldessa, representa que hem de ser
més humils que mai. Al cap i a la fi, nosaltres no som ningú! Al menys, ningú més important que
ningú. Som ciutadans que en un moment donat hem decidit implicar-nos en el desenvolupament
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de la nostra Vila.

Tingueu sempre present que nosaltres ens devem al poble i no el poble a nosaltres! Perquè una
de les millors fites que podem tenir a la nostra vida és estar al servei de la nostra gent i del nostre
país.

Nosaltres no tenim interessos particulars, l’únic interès que tenim és vetllar per l’Interès públic, ja
que aquesta és la funció d’un ajuntament.

Volem ser els regidors de tothom i parlar amb tothom, tant amb els que ens han fet confiança  com
amb els que no. Hem de saber escoltar les opinions contràries, perquè en un moment donat ens
podem equivocar, i és imperatiu rectificar tant aviat com es pugui. 

L'autor  del  Petit  Príncep deia:  «Si  tu  no penses igual  que jo,  lluny de perjudicar-me,  m'estàs
enriquint». Perquè deia això? Perquè escoltar els punts de vista contraris et dóna una visió més
àmplia, perquè no tot és negre o es blanc, sinó que molt sovint les coses tenen molts tons de
grisos. 

D'altra banda, volem transmetre-us que desitgem de tot cor deixar enrere odis i rancúnies. I com a
prova de tot això, vull  fer una declaració al que fins avui ha estat el  nostre batlle,  el Sr Pere
Espinet. Pere, gràcies per la teva dedicació com a alcalde i pel munt d'anys que has estat regidor
abans. Em consta que estàs molt dolgut per les declaracions que vaig fer al debat sobre el ple de
la Burés. El cas és que no me les vaig treure de la màniga, sinó que gent que era present en
aquest ple em van portar una acta on sí que hi surts. Perquè en la meva hi ets i en canvi en la de
l'ajuntament no hi ets, no en tinc ni idea i no n'he pogut treure'n l'aigua clara. Així que donaré per
bona la teva versió que eres amb la teva mare malalta. Però no oblidem tampoc el fet que vas
dimitir el 30 d'abril de 2007, cobrant el sou sencer de regidor. No és un retret, sinó evidenciar que
formaves part del govern que va comprar la Burés. I no és cap vergonya haver comprat la Burés,
perquè en el futur potser serà una sort tenir la Burés. Finalment, vull insistir que en cap moment
he volgut deshonorar la teva família i molt menys posar-me amb la teva mare. Dit això, i com a
primer gest per restablir el diàleg i la cordialitat entre nosaltres, et demano disculpes públicament
davant de tots els aquí presents.

És una mostra d'humilitat necessària en aquests moments i també de valentia. Perquè és d'interès
públic que cessin les difamacions i la discòrdia. Pel bé d'Anglès, hem de començar a caminar
junts, a pensar en positiu, a pensar en el futur, a treballar pel futur.

Gràcies també a tots els batlles i regidors de legislatures anteriors perquè de debò te'n adones del
sacrifici que representa treballar pel poble el dia en què decideixes fer un pas endavant i entrar-hi.

Als que temen que el primer que fem sigui pujar-nos el sou, els diré que restin tranquils, que no
serà així. Mantindrem la partida total dels sous de càrrecs electes. Tots continuem treballant en les
nostres feines habituals i alguns hem demanat reducció de jornada per poder compaginar feina i
ajuntament. A mi em trobareu a l'ajuntament de dilluns a divendres, alguns dies al matí i d'altres a
la tarda. 

La nostra voluntat és estar al servei de tots els anglesencs i anglesenques, recolzar la cultura, les
associacions, els artistes locals, l'esport i els esportistes d'elit, potenciar el turisme i les fires. No
ens fa por anar a Brussel·les si cal. Buscarem i treure'm subvencions d'allà on faci falta. Volem
recuperar el museu del Vapor de la Burés perquè tenim un bé cultural d'interès nacional. Vetllarem
per a que l'àrea de benestar ajudi realment a les famílies que pateixen la crisi, estant al costat dels
organismes  que  impulsen  polítiques  de  protecció  i  promoció  de  la  salut.  Hem de  reforçar  la
seguretat i lluitar contra les drogues, fomentar el civisme. Tenim molta feina, que sols és possible
dur  a terme si  ens doneu un cop de mà,  si  aporteu idees,  si  participeu i  col·laboreu com a
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ciutadans i molts ja ho esteu fent, així que gràcies!

Moltes gràcies a tothom.»

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària Vist i plau
L'alcaldessa
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