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A Calafell, en data 10 de juny de 2015, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor Joan Olivella i Ricart, i amb l'assistència dels regidors 
anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació, senyora 
Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari de 
primera convocatòria. 
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I a les 09:00, el Sr. president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Olivella: Bon dia a tots i a totes. Estem a la sessió caràcter extraordinari del ple de 
l’Ajuntament de Calafell. És el ple de tancament, per tant hi ha un únic punt de l’ordre del 
dia que és l’aprovació d’actes de sessions anteriors i desprès si us hi sembla obriríem un 
torn de paraules de les diferents persones que vulguin dir alguna cosa ja que és l’última 
sessió i si voleu acomiadar-se o dir el que creieu. D’acord?  
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El Ple de la Corporació per unanimitat acorda aprovar les actes de les sessions anteriors. 
 
Sr. Olivella: Aleshores el torn de paraules si us hi sembla fem igual que als plens i 
comencem pels diferents grups des dels més petits als grans. Massimiliano? 
 
Sr. Revello: Res, jo no tenia res previst perquè aquesta és una sorpresa. Només volia agrair 
aquests quatre anys que hem estat junts que hem treballat i per a mi ha sigut un gran 
orgull treballar abans amb el grup municipal del PSC i desprès com a regidor no adscrit en 
aquesta experiència que recomano per qualsevol ciutadà. Res més. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: D’acord. UAM? 
 
Sr. Parera: Vols dir alguna cosa? 
 
Sr. Sieiro: Sí, yo sí. Yo quiero hacer un pequeño despido, prácticamente ya que no ha 
entrado en la nueva convocatoria de la regidoría. Ante todo me gustaría dar las gracias a 
toda la gente que ha confiado en nosotros durante estos cuatro años. A todos los 
funcionarios y trabajadores del ayuntamiento y por último, y por ello no menos 
importante, a todos los regidores y regidoras que me habéis apoyado, enseñado y 
ayudado en esta trayectoria que ha sido toda una experiencia para mí. Y a los que 
continuéis os deseo toda la fuerza y coraje para que luchéis por el municipio. Gracias de 
todo corazón. 
 
Sr. Parera: No tinc res a dir. 
 
Sr. Olivella: PP? 
 
Sra. Elvira: Aprofito l’oportunitat que em doneu perquè com bé sabeu aquesta és la meva 
última, l’últim ple al que assisteixo, deixo ja la vida política. Han sigut vuit anys, doncs hi 
ha hagut de tot. La veritat és que els quatre anys a l’oposició van ser per a mi molt 
reconfortants perquè em van donar l’oportunitat de començar a treballar pel municipi i 
aquests últims quatre anys de govern doncs molt millor perquè el fet de poder prendre 
decisions per la ciutadania, doncs la veritat és que ha estat molt bé. Seré molt breu però si 
que volia aprofitar per en primer lloc donar les gracies a les persones que m’han permetre 
està aquí durant aquests vuit anys, tots els votants i l’equip humà que té el PP a Calafell 
que sempre m’han recolzat i en segon lloc voldria agrair a les regidories i als treballadors 
que he tingut durant quatre anys, tant la de turisme com la de comerç, donar els gràcies. 
Com els hi he dit a nivell personal el que vull és que continuïn treballant com ho han fet. 
Són gent molt vàlida i espero i desitjo que els regidors entrants tractin bé aquestes 
regidories, que les valorin com a tal i que puguin treballar com han fet durant quatre anys 
en llibertat total de moviment. I per últim donar les gràcies als meus companys, a la Maite 
i al Juanjo, i al Juanjo Iglesias que ara no està aquí perquè no ha pogut assistir, però agrair 
també públicament la seva tasca, la seva feina incondicional de recolzament cap a la meva 
persona i també als companys que tinc a l’equip de govern. Jo crec que han sigut quatre 
anys que hem demostrat el que pot donar un equip de govern ferm i en confiança. Jo crec 
que passi el que passi el dissabte hem demostrat que Calafell es mereix governs d’aquest 
tipus, governs d’entesa, governs que es puguin fer les coses sense posar trabes entre 



nosaltres i jo crec i desitjo que el proper govern que vingui, sigui qui sigui, doncs que 
continuí en aquesta línea; que continuí en la línea de treballar pel ciutadà i de recolzar 
sobre tot que la gent pugui treballar lliurament dintre de l’ajuntament. Jo crec que és una 
de les coses més valorables d’aquests quatre últims anys. I res més.  
 
Donar les gràcies públicament sobre tot a la meva família. Als meus fills que durant vuit 
anys, sobre tot el petit, csi no l’he vist ni creixa. Jo crec que ara hem mereixo estar al seu 
costat. Passo a la vida privada. Gràcies, han sigut sobre tot aquests quatre últims anys a 
nivell personal ha sigut molt durs, molt durs. Han sigut un “acoso y derribo hacia mi 
persona” i ara el fet de tornar a ser una persona que no sigui pública, que tingui l’opció 
de la pròpia vida privada, que els meus fills no hagin d’anar pel carrer patint, que la meva 
parella no hagi d’anar pel carrer patint i que els meus pares no hagin d’anar pel carrer 
patint, per a mi és el més valorable. Jo crec que el fet que aquests quatre anys de persona 
pública, espero i desitjo que no es torni a repetir en cap de les persones que esteu aquí, 
sobre tot demano respecte cap a la vida privada de cada un de vosaltres, jo espero que 
tots hagin tingut una lliçó molt gran en aquest aspecte i res, desitjar a les persones que 
han entrat noves i a les persones que surten i no podran estar al consistori la millor sort 
del món i que vagi molt bé. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Maite? 
 
Sra. González: Al igual que comenta Olga yo he estado dos años al frente de la regidoría 
de deportes. Simplemente decir que he estado muy a gusto, he trabajado muy bien con 
los trabajadores de la regidoría de deportes y con todos los trabajadores del ayuntamiento 
que nos han ayudado en todos los ámbitos de la regidoría. Y también decir que quien 
retome esa regidoría le dé la importancia que tiene, que deportes tiene mucha 
importancia para esta localidad. Es una localidad muy, muy importante en el ámbito 
deportivo y decir solamente eso, que gracias a todos por la compañía que nos habéis dado 
y adelante. 
 
Sr. Olivella: Esteu? PSC. 
 
Sr. Bonilla: Sí, gracias, buenos días. En primer lugar daría las gracias a todos los militantes 
y simpatizantes que me hicieron en su día que me presentara en una candidatura que 
eran los militantes de Acción Ciudadana Municipal, un montón de vecinos, de 
asociaciones de vecinos, de entidades urbanísticas que fueron los que me impulsaron de 
hecho a crear el partido de Acción Ciudadana como he dicho. Desde ahí se creó una 
plataforma que a través de unos pactos con el PSC, en el cual yo me he sentido 
trabajando muy a gusto a pesar de leas cosas que puedan estar sintiéndose en la calle, 
pero la realidad es que hemos tenido una gran compenetración en el trabajo durante 
estos ocho años. Yo agradezco a Jordi Sánchez, que hoy no está presente en la sala por 
motivos que todos conocemos. Le agradezco concretamente que me incorporara a través 
de esos pactos en su lista de militantes del PSC que en su día aprobaron también ese 
pacto del PSC con Acción Ciudadana y luego cuatro años más tarde, después de haber 
estado estos cuatro primeros años en el equipo de gobierno pues también nos llevó a 
estar en la oposición que también ha sido gratificante. Aunque la gente no lo crea y los 
ciudadanos piensen que sólo se pueda hacer políticas desde el gobierno también se 



pueden hacer muy buenas políticas desde la oposición y yo creo que a veces incluso más 
coherentes con el pensamiento libre de cada persona que incluso con el pensamiento de 
los partidos que todos sabemos que al final son los que terminan teniendo el control sobre 
las leyes, sobre los gobiernos y sobre todo sobre el gobierno municipal. De hecho yo me 
he sentido muy a gusto trabajando como he dicho a lo largo de estos ocho años, tanto en 
oposición como en el gobierno. Yo agradezco también a todos los ciudadanos de Calafell 
y ciudadanas por habernos dado el apoyo tanto en las elecciones del 2007 como en las 
elecciones del 2011 como en las elecciones estas pasadas. Todos los militantes i 
ciudadanos que han confiado en el PSC estoy seguro que PSC sabrá estar a la altura y 
defender la oposición de izquierda que es la que siempre hemos defendido y la que yo 
también siempre he defendido como ciudadano, como vecino, como presidente de la 
asociación y como militante del PSC hoy en día. Yo agradezco también en nombre mío y 
en nombre de mi familia, concretamente el apoyo que he tenido de todos los vecinos 
desde un principio hasta el día de hoy y me voy con el apoyo de todos los vecinos y de 
toda la familia, a pesar de haberle robado mucho tiempo para poder estar en esta sala de 
plenos. La verdad es como un poco lo que ha dicho anteriormente la compañera de 
plenos aunque no de partido, la Olga Elvira, la verdad es que le roba a uno mucho tiempo 
a la familia y los que pasamos por esta sala estoy seguro que todos lo sabemos. 
Agradezco también a todos los funcionarios de esta casa, policía y de todo ámbito, a 
todos los trabajadores de la casa le agradezco la colaboración que han tenido conmigo y 
con el PSC y que sé que no solamente la han tenido sino que la seguirán teniendo para 
que Calafell siga estando en la situación que se merece y seguir resolviendo la gran 
problemática que tienen los vecinos al día de hoy, que por desgracia es bastante, porque 
la situación social y económica nos ha llevado a una situación de grandes dificultades 
como todos sabemos. Yo agradezco también la colaboración que he tenido a lo largo de 
estos años por todos los concejales que ha habido o regidores que ha habido en esta casa, 
desde el primero hasta el último, sin excepción de ninguno, como algunos ha habido 
mejor entendimiento, con otros no ha habido ese tan buen entendimiento, pero a todos 
les agradezco la colaboración que ha habido y si ha habido momentos de discrepancia 
que seguro que también los ha habido porque así se ha reflejado en los plenos y en las 
comisiones y en las reuniones de trabajo que hemos tenido, yo pido disculpas a nivel 
personal, pero que piensen que siempre lo he hecho mirando para el bien de Calafell no 
por el bien personal. Hoy me voy de aquí de esta sala de plenos contento, satisfecho del 
trabajo realizado y lo que desearía es que los próximos gobiernos que se constituyan, las 
personas que compondrán esta sala de plenos que estén a la altura, que tengan los 
personalismos siempre muy retirados de aquí, que piensen siempre en Calafell antes que 
en si mismos, cosa que veo muy difícil y que sé que es muy difícil desde la situación 
personal de cada uno, pero que prevalezca siempre la situación general del pueblo y no la 
situación personal de cada uno porque la personal de cada uno debe de quedar de 
puertas de casa para dentro, cosa que no siempre es así. Como bien he dicho muchas 
gracias a todos y espero seguir siendo un ciudadano de a pie en la vida normal de a pie 
como era hace ocho o diez años antes de entrar a este consistorio, muchas gracias. 
 
Sra. Almagro: Buenos días. Sí, yo también quería despedirme porque hoy, con este pleno, 
se cierra una etapa de mi vida en la que he podido tener una experiencia larga, intensa, 
positiva; yo lo valoro como positiva como concejal de este municipio gracias al apoyo que 
nos han dado los diferentes ciudadanos a lo largo de los años y de los mandatos para que 



estemos en esta sala de plenos representando esos votos de esos ciudadanos que nos 
dieron el apoyo y trabajando para este municipio cada uno con su vocación de servicio, 
no? En este caso yo considero que mi experiencia, como he dicho antes, la valoración que 
hago es muy positiva porque a pesar de, tal y como ha dicho José, estar a lo largo de estos 
años tanto en el gobierno como en la oposición, ha habido experiencias más positivas, 
experiencias menos positivas, más hirientes, más incisivas, otras menos, otras más 
placenteras. Pero es como todo en la vida, la política tiene estas partes, mejores y peores, 
de mayor y menor satisfacción y eso hace que la persona crezca, aprenda y valore al final 
por cual camino quiere ir. Mi camino a partir de ahora va a ser en otro sentido 
dedicándome a mi vida profesional y a mi familia y a partir de aquí me gustaría que este 
consistorio, esta mesa de plenos con los concejales que quedan continuase llevando el 
trabajo con l avocación de servicio hacia el municipio por delante como concejales; y como 
ha dicho José que primase en interés del municipio por encima de los intereses de partido 
y personales. A partir de aquí me gustaría dar las gracias a la persona que nos dio la 
oportunidad de poder estar en estas listas a todos los que estamos bajo las siglas del PSC 
en esta mesa que es Jordi Sánchez. Fue la persona que nos dio la posibilidad de poder 
estar aquí y poder trabajar por nuestro municipio. También me gustaría dar las gracias a 
todos los militantes y simpatizantes del partido, ciudadanos que nos han votado y que nos 
han dado la posibilidad de llevar adelante todas las políticas y el trabajo que hemos hecho 
durante estos años en este municipio y en esta mesa de plenos. A partir de aquí, extender 
mi agradecimiento no sólo a las personas que nos votaron sino al resto de ciudadanos de 
Calafell, también al consistorio, a todos los compañeros y compañeras que, como también 
ha dicho Jose, ha habido momentos más y menos difíciles a la hora de gestionar los 
diferentes puntos del orden del día de todos los plenos que se han ido celebrando. Yo me 
llevo una buena relación con mucha gente, no tanta con otra, pero en definitiva una 
experiencia muy positiva para la vida que en definitiva es lo que te acaba sirviendo para 
tirar adelante y continuar. También gracias en especial a mis compañeros y también a 
todo el mundo que se quiera sentir agradecido por haber estado a nuestro lado 
trabajando durante estos años. Yo nada más, desearos lo mejor a todos los que os 
quedéis, fuerza en el gobierno, fuerza en la oposición y adelante que Calafell se lo 
merece. 
 
Sra. Cumplido: Bon dia. Quan et toca parla desprès de uns companys sempre ja s’ha dit 
pràcticament tot però penso que diu: “es de buen nacido ser agradecido” i jo tornaré a 
dir que si estic aquí com a regidora, he estat quatre anys en el govern i quatre en 
l’oposició, als vuits anys he après molt, tant governant com estant a l’oposició. Penso que 
ha estat tant enriquidora una tasca com l’altra. Més evidentment quan tens la capacitat de 
aprendre decisions i de fer possible aquests projectes que portes. Si estic aquí és gràcies a 
Jordi Sánchez que em va venir a buscar, va venir a casa i em va engrescar per fer n 
projecte que vam intentar portar a terme. Moltes coses es van poder fer però jo penso que 
no és la meva tasca valorar o deixar de valorar perquè per això estan els ciutadans per fer-
ho. Donar les gràcies també a l’agrupació perquè tot i anar com a independent en les dos 
ocasions, tant el la legislatura del 2007 al 2011 com la del 2011 al 2015 jo anava com 
independent i em van acceptar a pesar que sé que en l’agrupació hi havia gent que no 
volia, precisament tenir persones com a independents a les llistes, gràcies a ells. Gràcies als 
ciutadans que durant aquests vuit anys han fet possible que jo hagi pogut estar aquí. 
Espero no haver-los decebut, sí que puc dir que m’he esforçat tot el que jo he pogut 



esforçar-me per lluitar per la majoria de ciutadans, no per uns. Dir també que vull donar 
les gràcies als treballadors de la casa perquè evidentment quan un arriba a un ajuntament 
hi ha moltíssimes coses que desconeix i o et fies dels treballadors de la casa que són 
professionals o estàs molt perdut; per tant gràcies també a ells per haver-nos facilitat 
aquesta feina. Jo seguiré al servei dels ciutadans a pesar de no estar en política perquè és 
el que he fet des de que vaig arribar a Calafell en l’any 1975 per tant dir que em trobaren 
per parlar, per comentar, per si s’ha de fer ajut des d’alguna entitat a nivell particular, etc, 
etc doncs podran contar sempre amb mi perquè és el que fet amb la meva professió que 
és la de mestra i de la qual em sento molt orgullosa. Dir que venim aquí no ha solucionar 
els nostres problemes personals sinó que venim a servir als ciutadans i això ho han de tenir 
molt clar les persones que han d’entrar, si la nostra vida privada no està resolta, difícilment 
podrem resoldre els problemes dels ciutadans. Donar una empenta per dir que es treballi 
per la majoria i que no es treballi per minories. Dir que he tingut l’oportunitat de conèixer 
molta més gent que com mestra coneixia i diferents tipus de ciutadans; m’han decebut 
alguns i ho de dir, possiblement no és políticament correcte, però si la ciutadania es 
queixa de certs polítics, de la manera d’actuar de certs polítics, també hi ha ciutadans que 
inciten a aquestes persones. És per això que es necessita ser molt honest, tenir molt clares 
les idees i ser un timó que no es pugui decantar cap a aquí, cap a allà per poder portar 
una feina en benefici de tot el municipi. Ja sé que no és políticament correcte però ho he 
de dir perquè persones que han tingut opinions i han creat opinions en el municipi en els 
seus moments, en mitjans de comunicació, en escrits i demès en els què criticaven les 
conductes d’alguns ciutadans perquè si els endolls o no sé què, quina sorpresa que 
desprès són precisament aquestes persones , que són per sort una minoria, els que 
desprès venen a tocar-te a la porta. Vull dir-lo perquè la gent que em coneix sap que 
acostumo a dir la veritat, a pesar que desprès acabaré amb una dita d’una persona. Bé, 
només desitjar això: que els ciutadans valorin la tasca que hàgim pogut fer i que els 
companys que estem en aquesta taula dir-vos que en cap moment les meves aportacions 
o les meves crítiques han estat a nivell personal. Déu em guardi! De fer crítiques a nivell 
personal perquè no venim aquí, els que estem aquí asseguts venim a defensar nues idees 
polítiques i uns projectes, no venim a criticar-nos uns als altres ni a fer safareig i tot això. 
Venim a treballar i en aquest sentit jo possiblement he sigut molt vehement en algunes 
ocasions defensant l’idees que tenia però era com ho sentia. He defensat les idees i el 
projecte socialista, no he vingut a dir si els companys que estem aquí som d’una manera o 
d’altra. Quan estem en política, la vida política i la privada va molt lligada. La vida privada 
queda dintre, exclusivament, dintre de casa. Però qualsevol cosa que fem fora de les 
partes de casa nosaltres som ciutadans públics i per tant depèn de cadascú com vulgui 
entendre el que altre diu. Jo puc dir una cosa i l’altre és el responsable d’entendre-la com 
vol. Només dir això i demanar els companys i que si en algun moment he pogut ofendre a 
algú no ho he fet de cap manera intencionadament, possiblement m’he deixat portar per 
la meva manera de fer, per la passió. Pels que quedeu, Martin Luther King va dir “per tenir 
enemics no fa falta declarar na guerra basta dir allò que es pensa i la veritat” i això 
m’agradaria que els propers que heu de portar a terme aquest consistori tingueu sempre 
present en benefici de Calafell. Moltes gràcies. 
 
Sr. Robert: Gràcies. Bon dia a tothom. Avui acaba una legislatura que és la que va 
començar ara tot just fa quatre anys. Una legislatura que va començar a l’auditori Joan 
Colet amb l’oferiment de la persona que seria el nou alcalde de Calafell de mostrar una 



mà estesa i obrir un llibre que en aquell moment estava en blanc i que es pretenia anar 
omplint durant aquesta legislatura i durant aquest quatre anys. Però avui la sensació que 
tinc, avui en aquest ple d’acomiadament és que no s’ha pogut complir cap dels dos 
desitjos principals que em queden de record d’aquell acta de constitució del nou 
ajuntament. En aquell acte com ja he dit es pretenia oferir una mà estesa i la meva 
sensació és que hi ha hagut més recriminacions, limitacions i desconsideració cap a 
l’oposició del que segurament mostrava l’ intenció inicial d’aquesta legislatura que ara 
acabem. I pel que fa al llibre la meva sensació personal és que encara gairebé està en 
blanc. Però bé, aquesta legislatura ja ha passat, ara s’encetarà una legislatura nova que 
començarà aquest dissabte amb la constitució del nou consistori i una legislatura en que 
aquests dos desitjos que van  mostrar l’alcalde en aquella època en l’any 22011 es poden 
tornar a oferir però aquesta legislatura que bé, es pot intentar aconseguir de fer que 
realment es portin a terme. Comença una legislatura en la què els ciutadans en la seva 
diversitat de vots han manifestat el seu desig de canvi en la manera de fer que ha de tenir 
aquest consistori que ara començarà. Els ciutadans en la seva diversitat de vot el que volen 
és que hi hagi més diàleg del què hi ha hagut, tal i cm he dit, que es governi més cara al 
poble i amb visió de poble o ciutat, que gairebé li podríem dir ciutat al nostre municipi, 
que no pas ambició de partits com moltes vegades s’ha fet. Que els que governin tinguin 
en compte els grups de l’oposició i que l’oposició faci propostes constructives que puguin 
ajudar a millorar el desenvolupament del nostre poble i que ajudin en tot moment i quan 
puguin als grups que governin. I tot a través d’aquest diàleg, que sota la meva percepció 
per descomptat, ha mancat durant aquests quatre anys. Que regni la transparència, 
aquesta paraula de la què tothom s’omple la boca però que no acaba d’arribar del tot a 
les legislatures. Que s’acompleixin alguna de les coses que s’ha dit, que no es lluiti per les 
cadires ni es donin cadires per ambició personal, com ha dit la meva companya Teresa, 
sinó que es prioritzi la visió de governar aquest municipi. No m’agradaria veure que alguns 
noms d’aquí a uns quans mesos que han sonat però que no formaren part de la mesa del 
ple doncs en alguns destins de compromesa justificació. Encoratjo als que governin a que 
es dediquin plenament a treballar per Calafell i sobre tot que aconsegueixin els èxits 
esperats siguin del color que siguin. Aquí com ha dit la Teresa hi ha hagut disputes entre 
grups municipals, uns veiem els projectes d’una manera, altres d’altra manera, la visió de 
Calafell també ha quedat palès que és diferent, nosaltres el veiem d’una manera, uns 
altres d’un altra però vull creure, com han dit també alguns dels companys que han 
intervingut, que tothom ho ha fer pel millor pel nostre poble. Per tant encoratjo als que 
governin a que portin a terme els projectes amb l’ajut de l’oposició que quedi en aquesta 
nova legislatura.  
 
Bé, avui també acaba una etapa personal per a mi que consta de dotze anys. 
Concretament de tres legislatures, aquesta etapa dedicada al servei del poble l’ha he fet 
de la millor manera que he sabut des d’aquesta taula i perquè no dir-ho des d’aquesta 
casa. Una etapa què he pogut compartir èpoques en les que estava a l’oposició i èpoques 
en les que estava al governs. Al govern mirant de tirar en endavant tots els projectes 
possible que portàvem en els nostres programes. A l’oposició mirant d’aportar opinions i 
recomanacions a l’equip de govern perquè les decisions fossin les que més convinguessin 
a Calafell. Ara aquesta etapa s’ha acabat, per tant l’únic que em queda és donar les 
gràcies. Donar les gràcies al personal de l’ajuntament pel seu suport, tant quan he estat la 
govern com a l’oposició, que han aconseguit enriquir totes questes propostes que he 



portat a cada sessió plenària o a cada CI o personalment a cada regidor. Per tant, gràcies a 
tot el personal de l’ajuntament en general. Gràcies a tots els regidors de qualsevol grup 
municipal, amb qui he compartit els debats necessaris, per mirar de tirar endavant aquests 
projectes que he comentat ja pel nostre poble, per Calafell, per lo tant gràcies a tots els 
regidors, siguin del color que siguin, siguin del grup que siguin, ha estat un honor treballar 
amb tots vosaltres de forma plegada, tot i que uns governàvem o governaven i els altres 
hem estat a l’oposició o han estat a l’oposició, en les tres legislatures.  Gràcies als 
companys que han format amb mi tots els grups municipals, on he pogut compartir la 
il·lusió de treballar pel nostre poble són tres legislatures, tres grups municipals, hi ha hagut 
de tot però els hi vull donar les gràcies perquè he pogut compartir la il·lusió de tirar 
aquests projectes endavant. I sobretot donar les gràcies a tots els ciutadans de Calafell. 
Uns ciutadans que sabran  comprendre les errades i els encerts que he pogut tenir en les 
meves aportacions però que sempre han estat orientades a la convicció de ser el millor el 
que Calafell necessitava o que podia ser lo millor per Calafell. No cal dir que estic a la 
disposició de tots els ciutadans d’aquest poble de Calafell del municipi que creguin que 
podem compartir una conversa o debatre alguns criteris sobre la marxa del nostre poble 
de lo que més li convé, de lo que li podria convenir sobre coses que potser inclús han 
passat, i estic a la disposició de qualsevol dels regidors que quedin a la taula del ple de la 
propera legislatura per si creuen que puc aportar alguna cosa de l’experiència d’aquestes 
tres legislatures que he estat en aquesta casa, per lo tant, i per acabar la meva intervenció, 
l’únic que us puc dir a tots és un fins a sempre, i que us vagi bé, tan els que quedin a la 
oposició com els que quedin al governs que seguir que això farà que els hi vagi bé a tots 
els ciutadans de Calafell. 
 
Sr. Duart: Sí, hola a tothom, bon dia, bé per mi en primer lloc, voldria dir que ha sigut una 
experiència molt positiva, no ha sigut fàcil perquè també les circumstancies amb les que jo 
vaig accedir al meu lloc de regidor, va ser per tots coneguda, però la veritat es que durant 
aquests quatre anys, lo que hi hauria com a més positiu és tot lo que he aprés dels meus 
companys regidors, sobretot també dels treballadors d’aquesta junta, d’aquests consistori, 
funcionaris que m’han ensenyat pues, la meva companya, la Teresa, totes aqueles coses 
que quan et trobes dins d’un ajuntament desconeixes i que són molt difícils moltes 
vegades de comprendre. Per mi l’experiència com he dit, ha sigut molt positiva, considero 
que sempre he treballat amb la meva actitud de vocació al servei cap al municipi, cap als 
ciutadans, intentant fer tot el possible perquè aquests municipi que és un municipi 
privilegiat i continuo pensant que és un dels municipis més privilegiats que tenim 
turísticament parlant, i també com a qualitat de vida, pues intentar que tiri endavant i que 
estigui en el mapa turístic. Crec que ho he aconseguit, per altres àmbits, continuaré 
treballant perquè això sigui així, i he intentat sobretot fer la feina que se m’ha encarregat, 
la feina que se m’ha encarregat dintre d’un equip de treball, pues és això, quan ets l’últim 
que entres dintre d’un equip, pues senzillament, has de dir la teva, has d’opinar, i sobretot 
has de fer lo que et diuen i absorbir tot lo que els teus companys, en aquest cas, que he 
tingut la sort de que tots tenien una amplia experiència en la política, sobretot en els dos 
àmbits, l’oposició i el govern, i m’han ensenyat especialment com s’ha de fer política, però 
també, he aprés com no s’ha de fer política i això m’ha ajudat a ser més persona, en 
l’àmbit d’això, de la política i sobretot a que en la política, per davant estan els ciutadans, 
està la feina que s’ha fet pel municipi, la vocació de servei, els interessos personals. Per 
tant he dit que per mi és una experiència molt positiva continuo pensant que podria 



seguir, potser dintre d’uns anys continuant treballant des d’aquest àmbit des de la política, 
pel municipi si no, evidentment ho seguiré fent, des de on ho faig, des de la meva feina, 
del dia a dia, i també en aquest cas el que voldria dir es que, en el meu cas també demano 
disculpes si algun cop he dit o he fet alguna cosa que no era lo correcte perquè com he 
dit és molt complicat, quan entres,sobretot entres ja directament a l’oposició trobes que 
moltes vegades al principi et quedaves amb allò dintre, que sabies que no era la veritat o 
no era tot lo correcte et tenies que quedar allà i esperar. La política m’ha templat molt, 
m’ha ajudat a raonar les coses, a no dir les coses que penses al moment, sinó pensar-les, 
raonar-les, i després poder treure lo més positiu, de tot allò que al final has pogut exposar, 
o has pogut dir. La política no és fàcil, jo encoratjo tots els nous regidors i el nou equip de 
govern, però especialment als nous regidors, els que entren , els que s’asseuran aquí com 
a regidors, que sobretot tinguin paciència, especialment aquells, que no han estat mai a la 
política i els que han tirat l’oposició, que encara tinguin molta més paciència i que 
aprenguin dels companys, que preguntin si tenen dubtes, i que sobretot treballin pel 
municipi. Especialment voldria agrair, en primer lloc voldria agrair als ciutadans, perquè 
gràcies a ells tots els polítics, ens podem asseure en un saló de plens i hem sigut escollits 
per ells, als militants del meu partir el PSC, perquè també ells són els que et permeten 
estar o no estar a les llistes, a tots els companys del grup municipal, o sigui del equip de 
govern, que amb ells hem treballat hem tingut opinions diferents, però a la fi sempre hem 
acabat tenint una actitud que per a mi és molt important i és que hem pogut parlar, 
saludar i crec que aquest aspecte és molt important, que el fet que puguis tenir una 
ideologia o puguis estar en un partit, no faixi que deixis de ser persona, i deixis de tenir el 
tracte personal i correcte amb els companys, i això crec que ha sigut una cosa a destacar, 
almenys en el meu cas, especialment a la meva família, a la meva dona en concret perquè 
ella crec que no hagués tingut que potser pagar les conseqüències de que jo estigues a la 
política, i durant alguns anys, ha tingut que patir aquest fet, però bé, són coses que es 
superen i que en definitiva, et fan sempre més dur, en la vida, totes les experiències són 
positives i et fan més dur. I en definitiva als meus companys del grup municipal, per 
suposat perquè sense ells no hauria aprés lo que he aprés i sobretot perquè bé surto més 
enfortit amb molts aspectes, i molts coneixements, que abans no tenia i encoratjar com he 
dit al nou govern i als nous regidors a que tirin endavant aquest municipi. Calafell s’ho 
mereix, Calafell és un municipi com he dit privilegiat, es poden fer moltes coses, però 
sobretot les coses que es faixin, s’han de fer amb molta creativitat, innovant i treballant 
dur cada dia. Res més a dir i moltes gràcies. 
 
Sr. Jiménez: Sí, gracias alcalde, bueno en primer lugar agradecer estos cuatro años, mi 
etapa política ha sido corta, han sido estos cuatro años, en un principio no tengo 
intención de seguir, mi intención era hacer estos cuatro años más cuatro, no ha sido 
posible, entonces en primer lugar, es agradecer a todos, a todos los regidores, al alcalde 
por su apoyo, a mis compañeros. Varios temas de los que se han hablado aquí, el trabajar 
para unos pocos, el trabajar para el municipio, yo en estos cuatro años que he estado, he 
podido ver que por lo menos, mis compañeros han sido gente de trabajar para un bien 
común, para un bien del pueblo, gente que no ha sido de calentar silla, como a veces se 
ha dicho, confío que también los próximos que vengan sean gente que se dedica 
realmente a esto, a trabajar para la gente del pueblo, por otro lado también muy 
agradecido a todo el personal del ayuntamiento por este apoyo que he tenido durante 
estos cuatro años, como he dicho mi tiempo ha sido corto, entré sin experiencia, la verdad 



que si no hubiese sido por este apoyo, especialmente por la gente del departamento de 
medio ambiente, pues esto no hubiese sido fácil, han sido cuatro años que creo que se ha 
trabajado bastante, i a nivel personal, considero, que ha sido una experiencia inolvidable, 
he conocido a mucha gente, sé cómo funciona la administración, que desde fuera las 
cosas parecen una cosa pero luego dentro son otra. He estado gobernando, he estado 
llevando la regiduría, incluso he estado en oposición,  no es nada fácil desde la calle 
parece una cosa, te roba muchas horas, tienes que aguantar mucho, mucha crítica, a 
veces criticas buenas, pero la gran mayoría son criticas por cosas que pasan en el 
municipio i que hay que arreglar, yo pienso que estos cuatro años he estado al frente del 
departamento, he sido poco de departamento he estado más en la calle escuchando a la 
gente, intentando solucionar los problemas de la gente, y como he dicho, pues hay 
muchas cosas buenas que me llevo de aquí, aunque no siga aquí sí que seguiré 
trabajando, no para la gente del pueblo desde el ayuntamiento, sí desde la calle, soy 
vecino de aquí de Segur de toda la vida de Calafell y lo he pensado que incluso no 
estando en política, cualquier cosa, cualquier sugerimiento, que alguien me quiera hacer y 
yo pueda comunicar a los que estén gobernando lo haré. Bueno también es el tema este 
que hemos comentado y que realmente estos cuatro años te roban mucho tiempo, en  
estos cuatro años mi vida también ha cambiado, tengo pareja a la cual le he quitado 
mucho tiempo, y espero poder recompensarlo ahora. Muchas gracias. 
 
Sr. Vidal: Gràcies, per començar agrair als votants i als militants, però sobretot doncs, al 
Joan, per la confiança tant fa vuit anys com la última legislatura, bueno com ara també 
perquè encara que s’han dit moltes, moltes coses, realment si no segueixo, és per una 
decisió meva i no perquè ens hàgim barallat l’alcalde i jo, sinó el Joan i jo, com bueno s’ha 
dit en algunes ocasions i que ho vull deixar clar Joan moltes gràcies, la confiança. També 
la gent de la casa, doncs que en algun moment, hem tingut l’oportunitat d’estar junts fent 
alguna feina, en especial la gent de la radio, la gent de joventut, també la gent que està 
doncs aquí sota d’alcaldia, i també la gent del centre cívic, que l’últim any doncs hem 
estat junt, també pues demanar disculpes als regidors de la sala si en algun moment, 
doncs no he estat del tot bé, a vegades en el debat polític, i la passió que un posa per la 
feina, i a vegades, es poden sentir coses, injustes, que et fa reaccionar d’aquesta manera, 
o com s’ha dit en algun moment, doncs això, no amb tu, sinó amb el municipi, la feina 
que estàs fent, com ha dit el Jou, amb molta pressió darrera i a vegades dius coses que 
potser no toquen i aquí pues les meves disculpes, i per acabar agrair als meus companys 
de govern i en especial als meus companys de CIU, el Joan, la Sandra, la Montse, el Rafael, 
el Paco, la Maria i el Jou, que bueno pues la família i tot de vegades hi ha moments que 
les decisions o temes que es parlen, pues tu no estàs d’acord però que sí que en aquests 
vuit anys hi hagut una cosa que ha variat, que és que lo primer sempre, doncs és el poble i 
la manera d’entendre la gestió de l’ajuntament doncs en moltes coses que estic súper 
orgullós d’haver fet i junt amb vosaltres, dedicant més hores que ningú, no només jo sinó 
tots, amb aquesta manera d’entendre això de reduir despeses, de mirar la pela com diem, 
tota aquesta mentalitat de com s’ha de portar la gestió d’un ajuntament, i jo crec que en 
moltes coses doncs hem marcat de que hi hauran coses que ja no es faran com pot ser es 
venien fent  i això doncs ha sigut gràcies a aquesta mentalitat nostra d’entendre aquesta 
gestió municipal, en el que el primer, doncs és el poble, doncs aquesta manera d’entendre 
del municipi i les maneres de fer, ha fet que durant aquests vuit anys doncs hagi estat 
molt orgullós, doncs hagi estat en aquest grup de gent, gent doncs honesta, i per acabar 



només a la família més directa, per entendre i el suport, doncs aquesta decisió que en el 
seu dia vaig prendre de ser regidor, i que només ells saben que és doncs que al seu costat 
hi hagi un fill, hi hagi una parella, hi hagi un pare o hi hagi doncs un germà posat dins de 
la política i dins de l’ajuntament, i bueno doncs a ells doncs agrair, tota la paciència que 
han hagut d’aguantar durant aquests vuit anys. Ja està, moltes gràcies.  
 
Sra. Verge: Jo vull ser breu perquè al cap i a l fi els protagonistes són els que entren. Estic 
d’acord en moltíssimes coses que s’han dit en aquesta taula, fins i tot puc dir que 
políticament has de tenir una mentalitat i personalment tens un altra. Jo reconec que se’m 
barregen molt i a vegades no ets conscient del que estan dient en una taula de plens. 
L’únic que us puc dir és que políticament adéu i fins un altre perquè al cap i a la fi tots 
som d’aquest municipi i ens veurem pel carrer i som persones humanes. Sobre tot en 
especial al Jose Antonio i al Quim, us trobaré a faltar. 
 
Sr. Solé: Merci i molt bon dia a tothom. Ara fa quatre anys que un bon amic meu em va 
dir:podries escriure unes paraules de com et sents i d’aquí a quatre anys torna-ho a 
escriure per veure quin canvi. La veritat és que vaig fer-ho i ara no trobo el paper però sí 
que ho vaig fer. La sensació és que tens ganes d’entrar i treballar i fer coses pel municipi i 
cada quatre anys la sensació és aquesta que tens ganes de continuar a fer coses però la 
teva visió sí que d’alguna forma ha canviat perquè coneixes l’administració, coneixes com 
funciona i la visió és que és més complex del que sembla. Això ja ho ha dit algun company 
anteriorment, però sí que es tenen ganes de fer coses. Una cosa que he dit en privat i 
també vull dir-ho en públic és que un dels problemes que tenen els municipis són el propis 
partits polítics perquè jo entenc que sinó estiguessin els partits polítics i haguessin un 
conjunt de persones que intentessin treballar doncs amb el noranta per cent de coses 
estaríem d’acord. I només pel fet d’estar en un lloc o en altre dius coses que potser 
realment no penses pe`ro sí que toca perquè és políticament el que toca. Això potser fa 
que un poble no avanci com hauria d’avançar. El sistema és el que tenim i segurament 
serà difícil que canviï però sí que si hi ha una bona voluntat, estiguis on estiguis, es poden 
fer canvis. La meva visió ha sigut molt positiva ai crec que s’han fet moltes coses, no 
només aquests quatre anys sinó amb anterioritat, i que el municipi ha avançat, d’un forma 
o altra, perquè al final és el que tots volem i sí que demanaria que la gent mirés més el 
municipi i no tant els partits polítics. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat al cap 
d’aquests quatre anys.  Jo estic en un partit polític, en una formació que és CIU. Agrair 
molt per una banda a Convergència i per l’altra a Unió el suport que he tingut en aquests 
quatre anys però sí que la conclusió és aquesta i en aquest sentit. Agrair a tots els que 
estan al meu costat, família, gent del departament, de l’ajuntament per aquest quatre 
anys i que segurament continuarem treballant d’alguna forma. Jo si continuo aquests 
quatre anys no m’acomiado però intentaré treballar en aquest sentit, doncs pel municipi. 
Suposo que podria dir més coses però no és pla de fer un discurs molt més gran però sí 
que aquesta conclusió desprès de quatre anys sí que tenia ganes de dir-la. Res més. 
 
Sra. López: Bon dia. Jo el primer que vull dir és gràcies. Gràcies a totes les persones que 
formes part d’aquest consistori perquè a la fi el que hm fet tots plegats és enriquir-nos. 
Ens hem enriquit des d’una postura més ferma o des d’una postura més crítica i sempre 
he trobat la col·laboració de tots i totes. Ho dic en aquest sentit perquè no està d’acord 
enriqueix perquè et fa pensar, et fa avançar i fa que tinguis una versió de les persones que 



cadascú som com som i tenim el nostre caràcter. Jo reconec que tinc un caràcter fort, 
potser ho heu patit en més d’una ocasió, sabeu que és a nivell professional que a nivell 
personal jo a tots i a la majoria de vosaltres us tinc un gran carinyo. Sobre tot hi ha 
persones que marxen que em sap molt de greu que marxin perquè jo crec que es pot 
continuar treballant i jo crec que es pot treballar plegats per un municipi millor. No ha 
estat fàcil, quatre anys molt complicats, la situació no ens ha ajudat però ho hem superat. 
Jo crec que hi hagut una separació personal i professional i ho hem aconseguit per això, 
perquè hem estat endavant i com es diu vulgarment: tirant del carro. Moltes gràcies a tots 
els meus companys del departament que també han patit. S’ha de dir que no només 
patim nosaltres. Jo sempre dic que soc una persona que treballa a l’ombra; m’agrada 
treballar a l’ombra, no soc molt pública però és la meva forma de ser. Moltíssimes gràcies 
a tot l’equip de govern, no em deixo cap ni n. Per a mi tots heu estat igual d’importants, 
ja siguin de la meva formació política com de l’altra formació política. He estat una gran 
defensora de l’equip i continuaré seguin sent-lo ja estigui a l’oposició o a l’equip de 
govern. Per mi és molt important el que és un amic i que ningú tingui interessos personal 
perquè un poble avança per l’ unió de la gent que el lidera i per tant és el que hem de 
treballar. Moltes gràcies Joan, jo sempre t’he dit i soc molt agraïda perquè per a mi 
l’alcalde és na figura molt important. Ets una persona que ha estat sempre al costat de la 
ciutadania i això és el que s’ha de valorar. Desitjo i espero que puguis continuar, sento, 
però sobre tot que el que estigui i prengui el càrrec en aquest sentit el proper tretze de 
juny doncs sobre tot, tingui molt clar quin és el seu càrrec i quina serà la seva funció, que 
deixi els personalismes perquè aquí tots estem per treballar pel poble. Gràcies. 
 
Sra. Suárez: Bon dia. Si més no crec que ens marxem com a mandat fer nua mica de 
valoració del consistori perquè al cap i a la fi és l’últim ple d’aquest mandat, a partir del 
dia tretze comença un nou mandat en el que a nivell personal formaré part d’aquest 
consistori 2015-2019, ja sigui a l’oposició o al govern. Si hem de fer algun tipus de resum 
dir que seure en aquesta taula fa creixa. Tan estant al govern com a l’oposició. De fet la 
majoria de nosaltres hem provat un com l’altra i tots la valoració que fem és aquesta: 
créixer, aprendre, conèixer. I per molt que sembli que portes cinquanta mil anys i que pots 
controlar tot doncs impossible. Cada dia aprens coses noves, cada dia coneixes coses 
noves i això és el que apassiona d’aquesta feina quan t’ho prens a nivell comunitari. Quan 
penses en construir, quan penses en futur pel teu municipi, quan estimes a l teu municipi, 
quan tens un respecte per tothom. Donar les gràcies a tothom i demanar perdó perquè és 
així. Aquesta taula fa que et senti’s, bueno deu ser com allò que diuen els de “Gran 
hermano” doncs és el mateix, no? El fet que estiguis aquí, que defensis aferrissadament 
una postura perquè entenguis que és el millor pel teu poble i que hi hagin unes altres 
persones que des de l’altra banda defensin el contrari fa que a vegades doncs ens diguem 
o pensem coses que potser estan fora de context o tretes fora de context doncs no 
sempre sigui el que realment penses quan desprès llegeixes les actes, no? Desprès donar 
les gràcies a tot el consistori, donar les gràcies particularment i personalment al Joan per 
haver fet realitat nu somni que és que hagi estat regidora de cultura de Calafell. També de 
treball i d’ensenyament que són dos regidories molt importants en les que es fan moltes 
coses i que realment tot el personal laboral, funcionari i totes les persones externes que hi 
col·laboren són magnifiques, esplèndides i grans professionals. A tota la gent de 
l’ajuntament, a tot el personal de l’ajuntament perquè independentment de la regidoria 
en la què he estat sempre col·labora tot hom, perquè a la cap i a la fi els funcionaris 



treballen pel bé comú. Donar les gràcies a tot el consistori, a tot l’equip de govern, he 
estat molt còmode treballant amb un altre partit polític, hem fet coalició, no? I jo crec que 
ha funcionat molt bé.  A La resta de partits polítics que han estat a l’oposició, amb les 
nostres que hem tingut com sempre, però jo crec que sempre amb aquesta estimació pel 
municipi i defensant el que creiem que era el millor a nivell grupal de com veiem la visió 
del municipi. Donar les gràcies a tots els companys de CIU. Crec que hem anat més enllà, 
que som persones que estimem al municipi i que això s’ha tramès en la relació que tenim 
amb l’ajuntament i amb altres coses. Gràcies Jou i gràcies Quim, crec que sou dos 
persones meravelloses i que he u fet molt pel municipi. Gràcies Joan per continuar 
confiant en mi i a tota la ciutadania per haver fet que ara tinguem una nova oportunitat, a 
una banda o a l’altra, de continuar treballant per Calafell. 
 
Sr. Olivella: Molt bé, doncs estem. Alguna cosa més per part d’algú? Bé, doncs jo només 
voldria dir, dos minuts, no un segon perquè considero que ja ho heu dit tot. Per altra 
banda jo crec que fa quatre anys la nostra obligació v ser, bé, ens vam presentar a unes 
eleccions, estem en un país democràtic, lògicament la democràcia ens permet doncs 
poder governant als municipis i crec que tots els que hem sigut aquí i els que han sigut 
abans i els que vindran ho han intentat fer al màxim de bé perquè ningú es presenta a la 
política per fer altra cosa que no sigui el servei al seu municipi o del seu poble. Per tant, 
com sempre ha estat aquesta la meva convicció ja no se’m permet la ment pensar en 
altres coses que no siguin aquestes. Estic molt content d’aquests quatre anys a nivell 
personal han estat molt durs, realment han estat molt durs. S’ha fet molta feina, crec, s’ha 
treballat el dia a dia, s’ha estat amb les persones, ens hem equivocat molt, m’he equivocat 
molt però també hem encertat molt. Per tant jo crec que a nivell personal i a nivell d’equip 
ens hem de sentir orgullosos de la tasca feta. Ha estat una tasca honrada i transparent, 
ara se’n parla molt de tot això però la veritat és que ens vam comprometre a rebaixar-nos 
el sou, ens el vam rebaixar perquè venia una crisi, hem intentat reduir al màxim els càrrec 
de confiança i s’ha fet durant aquests quatre anys, s’ha intentat fer una política de 
contractació molt minsa, la que ens ha permès la llei i la que hem intentat posar i per altra 
banda hem intentat tirar endavant obres que ja estaven començades, planificades per 
altres consistoris perquè aquí ningú és millor que ningú, tothom intentar treballar pel seu 
poble. Hem tirat endavant coses que nosaltres creiem i que altres creuran. Per tant jo crec 
que l’important de tot això és que aquests quatre anys dins de les dificultats que hem 
tingut, dins dels conflictes que hem tingut amb persones que no han aconseguit el que 
han aconseguit el que han volgut, des del carrer a vegades no s’hi pot arribar i aleshores ja 
es giren i et posen a caldo allà on sigui, companys que hi havia anat a llistes i perquè 
sempre se’ls ha dit honradament que no poden venir en na llista per tenir un càrrec 
desprès i com que no el tenen es capgiren i t’amarguen els quatre anys, doncs a aquests 
també els disculpo però que sabeu que això passa. A tots els partits i continuarà passant i 
gent que fan la pilota per aconseguir no sé què i quan no l’aconsegueixen desprès es 
giren i passen quatre anys amargant-te la vida i posant-se en la vida personal. Ni en tots 
aquests conflictes han aconseguit que defallim ni un moment i gràcies a Déu la gent ha 
anat a votar i ens ha tornat a donar la confiança per seguir endavant tot un seguit de 
persones que soma aquí tot i embrutant, amb octavetes i blogs o etc, etc. També els hi 
dono les gràcies per la gran publicitat que ens han fet. El que passa és que amb aquestes 
regles de joc no estic d’acord com alcalde. Considero que no és democràtic, si les coses 
s’ha de dir es diuen a la cara i posant nom i cognom com hem fet totes les persones que 



som aquí. Dit tot això em centro amb els regidors. És que tenia ganes de dir-ho perquè 
penso que ha estat una de les dificultats grans que hem trobat aquests quatre anys i 
espero que aquests quatre anys que vinguin no passi el mateix i si passa prendrem les 
mesures que calgui des d’un principi perquè això no passi. Una cosa és en democràcia en 
noms i cognom expressar el que un creu i l’altra és de fer-ho en pla covard. Deia que la 
gent que estem aquí doncs que estic molt agraït a tots com a companys, alguns hem 
tingut més contacte, en altres no tant però considero que la tasca que havíem de fer , 
l’hem feta. Si no hem sabut arribar a alguns doncs ells també podien arribar a mi. És que 
hi ha gent que es pensa que els hi has de portar tot a casa seva, jo crec que quan hi ha un 
grup de persones igual que el que fa de líder o el que fa d’equip de govern pot parlar amb 
els demès igual que els demès poden parlar amb qui sigui. Per tant si a vegades hi ha algú 
que es sent insatisfet doncs crec que llavors ho havia d’expressar per intentar realment 
que les coses s’hagin fet d’una altra manera, parlant-ne. Igualment reconec que jo podria 
haver arribat a una gent que no he arribat doncs a l’inversa també era possible. Per tant, a 
la gent que heu estat d’oposició us agraeixo el suport que alguns ens heu donat en 
algunes coses concretes, per tant en alguns moments no hem estat tant lluny i la gent que 
hem estat a l’equip de govern, tant el PP com CIU, crec que ha sigut una experiència que 
ha estat bona i positiva perquè en temes de municipi hem treballat conjuntament sempre. 
En temes de fora del municipi doncs cada un ha fet la seva ruta i ha actuat com ha cregut 
i això no ens ha portat mai a l’enfrenament ni a trencar el pacte ni a posar condicions per 
seguir endavant. Simplement jo crec que el que hem venut els quatre anys, el municipi ha 
esta per davant de qualsevol altra cosa. Per tant agraeixo també molt sincerament als 
nostres companys que ens han acompanyat i em permeteu que faci una menció especial a 
l’equip de persones més properes que anaven a la nostra llista fa quatre anys. Realment ha 
estat un plaer treballar amb ells i el vull manifestar públicament. Hem estat molt bé, hem 
estat compenetrats, torno a repetir gent que he sentit tot el recolzament, per sobre de tot 
honestedat, són persones molt transparents sempre posant al municipi com a bandera. 
Igual que parlo dels meus companys, crec i no dubto cap moment de ningú d’aquí de la 
taula que com prioritat hagi posat sempre al seu municipi i sempre l’ institució com així 
ens vam presentar percebre el nostre municipi. Moltes gràcies per aquests quatre anys que 
hem passat, pels quatre anys anteriors que havia estat i aquests quatre que vindran doncs 
ja veurem que passa. Per acabar havíem preparat un petit detall, que és una ceràmica 
igual que vam fer l’última legislatura, on recorda el mandat i bé és una mica nu record 
d’aquests últims quatre anys perquè la prengueu els que aneu cap a casa i ja tornem a 
veure’ns en aquesta taula; que tingueu el record i els que seguim doncs també serà un 
record d’aquests quatre anys que ha plegat doncs cada un tindrà aquest record important 
dins del seu cor que a nivell de companys i a nivell de persones o al nivell que sigui. També 
agrair a totes la gent del municipi, a la que ens ha fet costat i a la gent que no. La veritat 
és que hem intentar durant aquests quatre anys atendre a gairebé tothom, no hem arribat 
a tots. Hi ha gent que diu que no hem fet però sí que tenim per demostrar una pila 
important de mails contestats, de messengers que encara s’estan escrivint cada dia i que 
es contesta el més aviat possible i s’intenta atendre a tothom. Crec que aquesta també és 
una de les eines que durant aquest quatre anys hem fet. Gràcies a tots i fins aviat. 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:20, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


