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Ajunfamerit de PükúoJls

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRÀORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTÀMENT CELEBRADÀ EL 13 DE JUNY DE 2015.

A la Casa Consistorial de Palafolls i essent les 12:00 hores del dia 13 de juny de 2015,
concorren, de conforÏnitat aÏnb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General, i el 37.1 del ReglaÏnent d'Organització,
FuncionaÏnent i Règim Jurídic de les Entitats locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, les Regidores i els Regidors proclaÏnats electes per la
Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les darreres eleccions
locals convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, els quals tot seguit es
relacionen, que constitueixen la totalitat dels mateixos, aÏnb l'objecte de celebrar la
sessió pública extraordinària de constifüció de l'AjuntaÏÏÏent.

REGIDORES I REGIDORS ELECTES ASSISTENTS:

Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP)
Sra. MŞ Dolores Agüera Martín (PSC-CP)
Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP)
Sr. Rosa María García Colomer (IND) (PSC-CP)
Sr. Rafael Cubarsí Bas (IND) (PSC-CP)
Sra. MontseÏÏat Rovira füera (IND) (PSC-CP)
Sr. Francesc Alemany i MaÏtínez (ERC-AM)
Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM)
Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM)
Sra. Judit Caimel i Pujol (ERC-AM)
Sr. Juan Andrés Osorio Pifieiro (ICV-EUiA-E)
Sr. Martín Victoria Iglesias (C's)
Sr. Óscar BerÏnàn Boldú (PP)

Actua com a Secretari, en Sergi Ribas i Beltri i hi assisteix la Interventora-accidental,
na Roser Corbera i Safont,

Declarada oberta la sessió pel Sr. Secretari, queda constitiú:da la Mesa d'edat pel
Regidor electe de major edat, senyor Valentí Agustí Bassa, pel Regidor electe de menor
edat, senyor Jordi Villaret i Sayago, que actuarà com a President i pel propi Secretari de
la CoÏporació, segons estableix l'aÏticle 195.2, de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de
juny, de Règim Electoral General i l'article 37.2, del Reglmnent d'Organització,
FuncionaÏnent i Règim Jurídic de les Entitats locals.

Seguidament, per ordre del President de la Mesa d'edat, el Sr. Secretari dóna lectura a
les disposicions aplicables a la constitució dels nous ajuntaÏnents estableÏtes l'article
195 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, en la seva redacció actual,
en concordança aÏnb l'aÏticle 37 del ReglaÏnent d'Organització, FuncionaÏnent i Règim
Jurídic de les entitats locals.
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A continuació, es dóna lectura per part del Sr. President dels noms i cognoms de les
Regidores i Regidors electes que assisteixen a la sessió que, d'un en un, es diÏigeixen al
seu ?loc. El Sr. President informa que, per tal d'agilitzar l'acte, la identitat de cadascun
dels regidors electes li ha estat prèviaÏnent acreditada, havent-se confírontat per part del
Sr. Secretari les credencials aÏnb l'acta de proclamació emesa per la Junta Electoral de
Zona. Manifesta també que, essent tretze el nombre de regidors assistents, existeix
quòmm suficient per a la celebració de la sessió.

Igualment, infoÏma que les regidores i els regidors electes, de confoÏmitat aÏnb allò que
disposa l'apartat 5 de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, han forÏnulat declaració, en l'imprès norÏnalitzat facilitat per
l'AjuntaÏnent, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o els
pugui proporcionar ingressos econÒmics.

Tot seguit, i atès que, de conforÏnitat amb allò que disposa l'article 108.8 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per tal de prendre
possessió i adquirir la plena condició del seu càrrec de Regidor/a, els candidats electes
han de jurar o prometre acataÏnent a la Constitució, es sol-licita que totes les Regidores i
Regidors es posin dempeus i el Sr. Secretari procedeix a la lectura de la fórÏnula de
juraÏnent o promesa establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d'abril, dirigida als electes:

żJureu o prometeu per la vosíra conscUncia i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l',4)untament de Palafolls, amb ?leialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i
lEstatut d'Amonomia de Catalunya?

A continuació, el Sr. Secretari procedeix a nomenar cadascun dels Regidors, els quals,
d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constifüció i a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, en els termes següents:

Sr. Valentf Agustí Bassa: ?Sí, ho prometo?
Sra. MŞ Dolores Agüera Martín: ?Sí, ho prometo?
Sr. José Manuel Rueda García: "Sí, ho prometo?
Sra. Rosa María García Colomer: ?Sí, ho prometo"
Sr. Rafael Cubarsí Bas: ?Sí, ho prometo"
Sra. Montserrat Rovira Riera: ?Sí, ho prometo?
Sr. Francesc Alemany i MaÏtínez: ?Prometo per imperatiu legal.? Aprofito l'ocasió per
anunciar que resto a disposició del meu ParlaÏnent i del President de la Generalitat de
Catalunya per exercir l'autodeterÏninació del nostre poble i proclamar juntament amb
totes les nostres institucions l'estat català ?liure i sobirà.
Sra. Susanna Pla i Capdevila: ?Prometo per imperatiu legal.? Aprofito l'ocasió per
anunciar que resto a disposició del meu Parlament i del President de la Generalitat-de
Catalunya per exercir l'autodeteÏminació del nostre poble i proclamar juntaÏnent aÏnb
totes les nostres institucions l'estat català ?liure i sobirà.

Sr. Jordi Villaret i Sayago: ?Prometo per imperatiu legal.? Aprofito l'ocasió per
anunciar que resto a disposició del meu ParlaÏnent i del President de la Generalitat de
Catalunya per exercir l'autodeterÏninació del nostre poble i proclaÏnar juntaÏnent amb
totes les nostres institucions l'estat català lliure i sobirà.
Sra. Judit Caimel i Pujol: ? Prometo per imperatiu legal,? Aprofito l'ocasió per anunciar
que resto a disposició del meu Parlament i del President de la Generalitat de Catalunya

2

PLAÇA MAJOR, 1 1 *08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
ÏELÈFON 93 7620043 + TELEFAX 93 7652211 + E-MAIL palafolls@pala'folls.cat



ğ
N*s*s*N*

í
per exercir l'autodeterÏninació del nostre poble i proclaÏnar juntament arnb totes les
nostres institucions l'estat català ?liure i sobirà.
Sr. Óscar BeÏÏnàn Boldú: "Sí, ho juro?
Sr. Juan Andrés Osorio Pifieiro: ?Per imperatiu legal prometo?
Sr. Martín Victoria Iglésias: "Sí, ho prometo?

El President de la Mesa d'edat declara constituïda la CoÏporació i anuncia que
seguidaÏnent es procedirà a l'elecció de l'Alcalde entre els membres de la Corporació
que encapçalin les seves coÏÏesponents ?listes.

Arnb aquesta finalitat dóna la paraula al Sr. Secretari qui explica que l'elecció es poÏtarà
a teÏme mitjançant el procediment de votació secreta, a l'empara de l'article 102.3 del
Reglament d'Organització, FuncionaÏnent i Règim Jurídic de les entitats locals, en la
que cada regidora i regidor dipositaran el seu vot respecte de les candidatures que es
presenten en l'urna destinada a aquesta finalitat, essent elegit Alcalde, de conforÏnitat
aÏnb l'art. 196 de la Llei Orgànica 5/1986, de règim electoral general, la candidata o
caÏÏdidat que obtingui la majoria absoluta de vots en la primera votació (7) i, altraÏnent,
el candidat de la ?lista que hagi obtingut més vots en les eleccions.

Efectuada dita explicació, a requeriment de la presidència de la Mesa d'Edat, es
presenten com a candidats l'Alcaldia els Regidors/ores que seguidaÏnent s'indiquen, que
són els que encapçalen ?lurs corresponents ?listes.

CANDIDATS LLISTA ELECTORAL

Valentí Agustí Bassa
Francesc Alemany i Martínez
Martín Victoria Iglesias

Seguidament es procedeix a realitzar la votació secreta i les Regidores i els Regidors
electes dipositen el seu vot en la urna destinada a l'efecte. Efectuada la votació es
procedeix a realitzar l'escmtini, produint-se els resultats segííents:

psc-cp

ERC-ÀM

C's

CANDIDATS VOTS OBTINGUTS

Valentí Agustí Bassa
Francesc Alemaíny i Martínez
Martín Victoria Iglesias
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Vots en blanc: l

El President de la Mesa d'Edat manifesta que essent el nombre de vots dels regidors el
de tretze (13), ha obtingut la majoria absoluta, el candidat de la ?lista del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), de conforÏnitat aÏnb l'article
196 de la Llei OrgàrÏica 5/ 1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.

SeguidaÏnent, el President de Mesa d'Edat proclaÏna Alcalde electe al senyor Valentí
Agustí Bassa, el qual accepta el càrrec d'Alcalde de l'AjuntaÏnent de Palafolls.
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A continuació, de conformitat amb els aÏts. 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d'abril, i 40.2 del Reglament d'Organització, FuncionaÏnent i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Sr. President procedeix a donar lectura a la fóÏmula d'acataÏnent a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el text de la qual és el següent:

żJureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, amb ?leialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució il'Estatut d' Autonomia de Catalunya?

Contestant el senyor Valentí Agustí Bassa: "Sí, ho prometo?.

El President de la Mesa, invita al senyor Alcalde a ocupar el silló presidencial,
dissolent-se la Mesa d'Edat.

Abans de donar pas als parlaments, es comunica a la corporació que disposa de tots els
elements que conforrnen l'acta d'arqueig i els comptes coÏÏents municipals, com també
la darrera rectificació de l'inventat?i, documentació que s'adjunta com a annex a aquesta
acta.

Acte seguit el senyor Alcalde pren la paraula i d'acord aÏnb el protocol establert per la
sessió, la cedeix als caps de ?lista que vulguin fer-ne ús, aÏnb la finalitat de que puguin
efectuar, si així ho desitgen, una explicació del seu vot.

En primer ?loc, pren la paraula el representant de C's, senyor Martín Victoria Iglesias,
manifestant: ? Bon dia, jo volia donar les gràcies a tots els veïns de Palafolls perquè ha
anat tot molt bé per nosaltres i, després, també dir que farem una oposició constmctiva i
intentarem que el poble funcioni el millor possible i poden comptar aÏnb nosaltres per
qualsevol cosa.?

SeguidaÏnent, pren la paraula el representant de ICV-EUiA-E, senyor Juan Andrés
Osorio Pifieiro, manifestant: ?Des de l'assemblea d'Esquerra Unida i Iniciativa de
Palafolls volem donar les gràcies a la gent que al maig va apostar i ens va fer trencar
totes les estadístiques per continuar on estem i pujant amb nivell de vots. Entenem que
això és un valor afegit o una aposta per la fórÏnula que vaÏn iniciar fa quatre anys, en la
línia la qual continuem i volem tornar a treballar. Sobretot donar gràcies a la gent
perquè són el motor i la força de la nostra assemblea.?

A continuació, el representant del PP, senyor Óscar Beüni Boldú, diu: ? Bon dia. Les
meves primeres paraules són de felicitació a l'equip de govern, ja està claríssim que
governarà. Tenim una tasca molt difïcil, tenim molts treballs a fer en el nostre poble,
hem de treballar per intentar que Palafolls estigui millor. Dono les gràcies a les tres-
centes seixanta-iu'Ïa persones que ens han votat, hem sigut la tercera força política.
També hem de ser autocrítics, no hem fet els deures a nivell estatal i de Catalunya, ens
ha passat per sobre un tsunaÏni de cent trenta mil vots que hem perdut en aquestes
eleccions a nivell de Catalunya, hem passat de cinquaínta regidors a vint-i-tres i creiem
que les coses quan no es fan bé doncs la ciutadania fa el que ha de fer. Donar-vos les
gràcies i, bé, treballarem el nostre projecte que és el que nosaltres posem.?

Acte seguit, pren la paraula el representant d'ERC, senyor Francesc Alemany i Martínez
que exposa: ?Bon dia, taÏnbé començaríem per felicitar al senyor Alcalde per enèsima
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vegada i agrair taÏnbé els mil cent quinze vots que hem tingut aquesta vegada, un
increment espectacular que inteÏpretem com a una responsabilitat a l'hora de seguir
intentant aplicar les propostes que portàvem. Voldria fer un petit esment a que el
mandat d'aquests propers quatre anys serà especial i sovint, segurament, no serà entès
per igual per tothom. Ès un mandat especial perquè a nivell de país hi haurà una sèrie de
cites i ens hi jugarem molt, segurament pot pujar el nivell de tensió, nosaltes
intentarem en aquest cas que no sigui així i ser molt pedagògics i, sobretot, centrar-ho
en el fet de que sovint en aquesta taula s'ha criticat alguns aspectes d'intentar introduir
aspectes de país en ?loc de parlar de temes de poble. Com que el procés on estem és un
procés que ha nascut des de la base, des de la gent, en aquesta taula haurem de discutir i
ens haurem de posicionar en alguns aspectes que potser no seran del tot còmodes per
tothom, però, és aquí on acabarem decidint al final si la Generalitat pot o no pot pagar el
deute que té aÏnb l'AjuntaÏnent, és aquí on podrem decidir taÏnbé si l'eliminació de
competències en la qual ara mateix estem sotmesos ha de seguir o no ha de seguir i, per
tant, és aquí on decidirem el futur del país. A banda d'això, taÏnbé a nivell municipal
serà especial perquè intentarem fer veure la impoÏtància del que nosaltres comentàvem,
el canvi de manera de fer. Proposarem sempre en positiu, practicarem una posició ?leial
i sense complexes. Només em queda que desitjar-nos sort a tots plegats. Moltes
gràcies."

Finalment, pren la paraula el senyor Alcalde, el senyor Valentí Agustí Bassa, que diu:
?Moltes gràcies a tots, en principi perquè m'heu donat l'oportunitat de fer una altra
campanya electoral, això és una cosa molt bonica, la veritat és que hi ha moments
complicats i durs, però crec que en el fons és un gaudi i aÏnb això volia donar les gràcies
a tots els que fan possible això. Dono les gràcies als que ens heu votat per la vostra
fidelitat de tants anys. Dono les gràcies als que heu votat altres opcions perquè heu
pensat que altres opcions us podien representar millor i taÏnbé dono les gràcies als que
no han votat a ningú perquè no s'han sentit representats per cap de les opcions que
s'han plantejat, perquè la democràcia és així. Tot és igualment legal i és bo si es fa en
pau i entesa com ha sigut aquesta caÏnpanya. Vull felicitar taÏnbé a tothom per la manera
com s'ha desenvolupat i no solaÏnent perquè no hi ha hagut cap mena de problema
important sinó taÏnbé perquè han sortit moltes coses interessants, jo crec que això ens ha
fet pensar a tots en el poble i ens ha fet pensar en altres opcions inclús els sistemes pels
quals aquesta vegada aÏnb les xarxes i altres millores tecnològiques que se'ns han anat
oferint han ocupat un ?loc important. Des del punt de vista estètic també penso que ha
anat millor, les fotos dels candidats eren més guapos que fa quatre anys i les coses jo
penso que han anat millor. Evidentment ha guanyat el que poÏtava la millor caÏnisa, això
ja es veia, però, bé, a més de portar la millor caÏnisa suposo que hem de fer altres coses
per poder governar. Moltes gràcies a tots. I als regidors voldria d'alguna manera dirigir-
me a vosaltres aÏnb els quals haurem de compaÏtir aquest temps, alguns sou ja...
coneixeu de que va això i per altres això és nou. Això és molt important, fer això, donar
aquest pas i en el moment que està la política més encara perquè ja sabeu que en aquest
moment no és que siguem una de les activitats, oficis o digues-li com vulguis o arts que
des de la societat es vegi arnb molta simpatia sinó que al contrari, hi ha moltes
reticències i aquí esteu. Jo volia donar les gràcies en primer ?loc a la Dolors Agüera que
la tinc aquí al meu costat, està ocupant el ?loc d'en Josep que és una de les coses que
hem perdut i també volia dirigir-me a ell perquè ja no està, també a l'Antonia i a l'Ester,
companys que m'han acompanyat aquests últims vuit anys. La Loli, dir que per això
estic aquí, perquè ella és la persona més generosa de totes i en un moment en què ja
pràcticament estava decidit que ella es presentaria vaÏn canviar la idea i ella va ser la
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primera que em va dir ?endavant, fes-ho que això és millor pel poble, per mi i per tu",
penso que cal dir-ho una altra vegada, ho he dit moltes vegades. TaÏnbé a en Josep
Rueda que el coneixeu tots els que esteu treballant. En aquest moment en Josep Rueda
és el personatge clau de l'AjuntaÏnent des del punt de vista tècnic, en vuit anys ha après
molt, és un luxe treballar aÏnb ell i és una persona aÏnb una capacitat tremenda
d'aprendre noves coses i de treballar. La Rosa Maria és nova, és una persona que a més
s'ocuparà d'una activitat molt important que serà ensenyament. Penso que és l'activitat
més impoÏtant que tenim i que és transversal a totes les altres regidories i, a més, tenint
en compte la seva història personal ens vincularà més directaÏnent aÏnb el barri de Sant
Lluís donat que està separat per una carretera i sempre hi ha problemes accessoris. La
Montse Rovira que la tinc aquí taÏnbé és nova, és la primera vegada que ve, li costarà
parlar, li costarà suposo assuÏnir això, és una persona que la coneix tothom, és una
persona molt valenta, és una persona molt estimada i jo penso que ens ajudarà molt,
estic convençut d'això. I taÏnbé ens ajudarà molt en Rafael CubaÏ?sí, aquest sí que té
valor perquè ell viu al mig del foc, precisament en Rafael que viu en la urbanització de
Ciutat Jardí o Cims de Miralles, ja veurem com s'acabarà dient, ens ha donat ja durant
la caÏnpaínya la garantia de que farem les obres, que ens ocuparem d'aquell barri, que
d'alguna manera això es norÏnalitzarà i que, d'alguna manera, està allà com si fos un
rehén, vull dir que la gent podrà accedir d'una manera potser massa fàcilment a casa
seva però, bé, ell ha assumit aquest repte i, a més, perquè no s'acabi d'avorrir aÏnb això
li donarem la policia. En Juan Osorio és una altra persona que taÏnbé ens ha ajudat, ens
hem incorporat l'any passat, ha sigut un any que ha vingut una mica de tot però,
finalment, les coses han acabat bé. Penso que canviarem una mica les activitats que li
donarem però continuarà estant aÏnb nosaltres i, a més, el vull felicitar perquè és veritat
que el seu resultat electoral ha estat, almenys per mi, sorprenent i positiu. Si entrem en
el gmp d'EsqueÏÏa doncs felicitar sobretot a en Francesc i la Susanna, vau fer molt bona
feina.-És evident que heu fet un increment de vots i us heu emportat füàcticaÏnent... sou
els referents del tema sobiranista a Palafolls. En aquest moment puc dir que s'ha de
reconèixer aquesta activitat que heu tingut durant tot aquest temps i que ha tingut un
ressò i una resposta de la ciutadania. De totes maneres si ho mirem des del punt de vista
sobiranista estem quatre a nou, no? Em sembla, o sigui que sembla que Palafolls no està
per aquesta tendència però, bé, les coses canvien, o sigui que no podem dir res i
realment això és el que hi ha. Espero que en Jordi Villaret i la Judit Caimel, que no ens
coneixem massa però ja he vist algunes coses que heu escrit i ja sé coses em sembla que
ens ajudarem. En tots els sentits jo crec que fareu un bon equip els quatre. Em quedaria
per parlar de l'Óscar BerÏnàn. Óscar Bermàn ha canviat molt, 'és una persona tranquiHa
i que viu la vida d'una altra manera i penso que és bo això. Em sembla que després de la
meva persona fü ets el que has estat aÏnb més candidatures aquí, portes cinc... L'altre dia
estava una mica trist i em deia: ?este paÏtido, no sé, esto del PP?, i li vaig dir: ?żpor qué
no te haces de Unió? Son cristianos, de otra manera, no se sabe mucho lo que quieren,
vivirías Ïnàs cómodo aquí.? Em sembla que no s'ho ha pres en serio. I finalment en
Martí Victoria que hem tingut algunes entrevistes. Penso que tenim molt bona relació,
hem parlat de moltes coses, no sé que passarà, de moment la situació és aquesta, la
meva sensació respecte a vosaltres és que també arribeu aÏnb un caÏnió i us fan un
regidor, o sigui que si treballeu una mica més no sé quants, o sigui que felicitacions i
espero que també ens puguem ajudar. Tenint en compte el que dit sobre el tema de la
campanya, en la caÏnpanya hi ha una sèrie de coses que han sortit que jo crec que
podríem utilitzar com per iniciar aquesta mena de travessia que tenim d'aquests quate
anys. He parlat aÏnb els portaveus una mica d'això i jo ho resuÏniria amb tres coses: hi
ha unes propostes que tenen a veure arnb la política que podríem dir millorar el que és la
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participació dels ciutadans i la transparència, en aquest sentit penso que hauí'em de
treballar, no ho veig massa clar. He de dir que nosaltres havíem utilitzat un element que
es deia el Senat del Poble fa uns anys i que després es va deixar de fer per una sèrie de
raons, però, potser a partir d'aquesta proposta que va ser fallida podríem buscar altres
coses que d'alguna manera ens endinsés més cap a aquesta possibilitat de participació.
L'altra qüestió seria un tema més tècnic, estem d'acord en continuar amb les obres de
millora dels carrers, això que s'ha vingut a dir ?la pacificació dels carrers?, crec que és
una paraula que... que m'agrada. Penso que les obres d'aquests últims mesos han estat
exemple de que això és una cosa que a la població li agrada, és necessari i que crea
altres sinèrgies però taÏnbé és veritat que fins ara era més aviat fàcil perquè havíem de
fer els caÏÏers més importants i que són de pública concurrència i ho pagava
l'AjuntaÏnent. Hi ha una sifüació taÏnbé que hi ha carrers que estan en mal estat i que no
són de pública concurrència, ?lavors, penso que la idea de fer un exercici d'anàlisi sobre
com està el sòl urbà, com estan els carrers urbans i fer un ?listat de prioritats seria una
bona idea. I el mateix diríem amb els altres serveis d'aigua potable i de clavegueres que
hauríem, d'alguna manera, definir quina és la situació actual perquè fa anys que ja no ho
fem, i definir en aquests quatre anys quines obres farem que siguin més necessàries per
la població. Després hi ha detalls més petits que són ja concrets com podrien ser alguns
projectes que tothom ha citat, no? i que crec que això ho hem de recollir. Si tots els
grups diuen que faria falta que en la pista poliesportiva s'ha de fer una coberta perquè
d'alguna manera pugui donar solucions a problemes que tenim de mal temps o
problemes que tenim de més aprofitaÏnent de la zona esportiva, doncs penso que ens
hem de quedar amb això. En podem parlar però vull dir a tall d'exemple i com aquesta
qüestió hi ha d'altres. O sigui que, i ho he pensat sempre, gestionar un poble taÏnpoc és
tan diferent d'una forma o d'una altra i penso que en aquest sentit coincidim aÏnb moltes
coses. Dic tot això perquè estem en una sala, la Sala de Plens, la Sala de Plens és un ?loc
que està privilegiat per l'ús de la paraula i crec que en la feina de la política és molt
important que puguem parlar, que puguem entendre'ns i que, evidentment, puguem
posar-nos d'acord no estant-hi en un principi i ar?ibar a diferents acords. Jo crec que
privilegiant això, fent un bon ús d'aquesta sala que ens possibilita poder parlar i en això
us demanaria que em deixéssiu, com ho ha estat sempre, dirigir aquests plens que
tindrem i aquestes reunions perquè és evident que si vosaltres no deixeu que jo
exerceixi aquesta acció jo no seré capaç de fer-ho i poder, doncs això, doncs poder
parlar de tots els afers huÏnans per tontos que puguin semblar perquè tots ens acabaran
portant a la pau i a la ?libertat. Moltes gràcies.?

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde donà per acabada la sessió,
essent les 12:42 hores, del que, jo, el Secretari, en dono fe.
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