Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 10/2015

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

EXTRAORDINÀRIA.
EXTRAORDINÀRIA
13 de juny de 2015.
2015
de les 12:00h.
12:00 a les 13:30h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godas Perez
Pau Morales Romero
Benet Oliva Ricós
Paula Lloret Puig
Maria Lluïsa Ruhí Planas
Josep Carlos Babot
Carola Llauro Sastre
Joan Alfons Cusido Macia
Francesc Xavier Garrigos Roca
Teia Alvarez Pons De Vall
Enric Miralles Mestres
Gemma Maria Martin-Moreno
Moreno Garcia
Maria Angeles Bosch Mauri
Secretari:

Bernat Calvo Catala
Ordre del dia

1. Constitució de l'Ajuntament resultant de les eleccions del 24 de maig de 2015.
Desenvolupament de la sessió

El secretari general de la corporació inicia la sessió i explica que l'objecte
l'objecte d’aquesta sessió
és procedir a la constitució del nou Ajuntament de Vilassar de Dalt,, a la vista dels resultats
que es van produir el passat
pass dia 24 de maig, data de celebració de les votacions
votacio per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals.
Explica que ell procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que
disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:
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a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels regidors o regidores
egidores electes de major i
menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels regidors
egidors i regidores
egidores electes davant la Mesa d'edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document
Nacional d'Identitat.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament de
la Constitució.
d) Elecció de l'alcalde o alcaldessa
lcaldessa de la Vila.
Manifesta que enn aquest acte es troba a disposició de tots els regidors
egidors i regidores electes la
documentació exigida per l'article 36 del ROF –acta
acta d’arqueig, justificants d’existències en
metàl·lic o valors de l’Ajuntament, dipositats en la Caixa municipal i en entitats bancàries,
així com la documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni municipal.
Comenta que acte seguit es procedirà a formar la Mesa d'edat per la qual cosa s'invita que
s'incorporin a la taula la Sra. Maria Lluïsa Ruhí Planas i el Sr. Pau Morales Romero, que
assumeixen la Presidència de la Mesa.
Acte seguit el secretari general procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa
establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, als regidors que formen part de la mesa
d’edat, el text literal de la qual és el següent:
següe
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?."
La Sra. Ruhí contesta de la forma següent:
-

Ho promet per imperatiu legal.

El secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la formula legal de
jurament o promesa.
La Sra. Ruhí diu que: “ 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
nació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions l’estat català, lliure i sobirà”.
El Sr. Morales contesta de la forma següent:
-

Si ho prometo per imperatiu legal.
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Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir
afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
El Sr. Morales diu que: “ 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 quee 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”.

Per ordre de la senyora presidenta
p
de la Mesa d'edat, després
rés de declarar-se
declarar
oberta la
sessió, es procedeix pel secretari general a la lectura del nom i cognom de tots i cadascú
dels regidors i regidores
egidores electes que assisteixen a la sessió, els quals, d'un en un, es
dirigeixen a la Presidència, on per part dels membres
membres de la Mesa d'edat es comprova la
seva credencial, acreditant--se per cada regidor i regidora
egidora electe la seva personalitat davant
la mateixa, mitjançant l'exhibició del seu Document Nacional d'Identitat.
tat.
Una vegada acreditat per tots els regidors i regidores
egidores electes la seva
personalitat, i comprovat que tots i totes han formulat les declaracions a les quals es
refereix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, en la nova redacció donada a la mateixa per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i
14/2000, de 29 de desembre, per la senyora presidenta
denta de la Mesa d'edat se sol·licita que si
existeix algun regidor
egidor o regidora
egidora afectat per alguna de les causes d'incompatibilitat
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l'altra legislació concordant,
ho manifesti en aquest moment.
Pel fet de no declarar-se
declarar
res sobre això per part dels regidors
egidors i regidores,
s'entén que no es troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat sobrevingudes
amb posterioritat
tat a la seva proclamació, previstes en els articles 202 i 203, de la Llei
5/1986, de 19 de juny, en la seva redacció actual, i l'altra legislació aplicable.
Acte seguit el secretari general
eneral procedeix a la lectura de la fórmula de jurament
o promesa
omesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, el text literal de la qual és el
següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?."

A continuació es procedeix pel
pe senyor secretari general a nomenar cada un dels regidors i
regidores,
egidores, els quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent:
-

Xavier Godàs Perez
Ho promet per imperatiu legal.
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El secretari municipal li pregunta si vol afegir
afegir algun comentari fora de la formula legal de
jurament o promesa.
El Sr. Godàs diu que: “ garanteixo la meva lleialtat al país i això es concreta en una
posició solemne, treballaré com el que més, per aconseguir d’acord amb la legitimitat
atorgada pel parlament
rlament de Catalunya i la presidència de la Generalitat resultant del procés
electoral del 27 de setembre per què aquest país aconsegueixi el seu objectiu que és
disposar d’una república catalana d’un estat lliure i sobirà”.

- Benet Oliva Ricós
Ho promet per imperatiu legal

Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
El Sr. Oliva diu que: “ per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que
resto a disposició del
el 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”.

- Paula Lloret Puig
Ho promet per imperatiu legal.

Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
La Sra. Lloret diu que: “ 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
nació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions l’estat català, lliure i sobirà”.
- Josep Carlos Babot
Ho promet per imperatiu legal

Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula
ormula legal de jurament o promesa.
El Sr. Carlos diu que: “ per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que
resto a disposició del nou parlament, del president i del govern de la Generalitat de
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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”.

- Carola Llauró Sastre
Ho promet per imperatiu legal.
Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
La Sra. Llauró diu que: “ per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que
resto a disposició del nou parlament, del president i del govern de la Generalitat
Gen
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”.

- Joan alfons Cusidó Macià
Ho promet per imperatiu legal
Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
El Sr. Cusidó diu que tal com s’ha viscut aquest procés a aquest país, és una manera de
continuar amb força, amb tota la part de la gent que vol un país nou i per tant afegeix que :
“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”.
- Francesc Xavier Garrigós Roca.
Ho promet per imperatiu legal.
Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
El Sr. Garrigós diu que: “ 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”.

- Tèia Àlvarez Pons
ons de Vall.
Ho promet per imperatiu legal.
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Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
La Sra. Àlvarez diu que: “ sotmesa únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de
Vilassar, em comprometo a treballar per el benestar, la igualtat, la independència i la
justícia social als països catalans, per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer
f
guardar la normativa vigent ”.

- Enric Miralles Mestres.
Ho promet per imperatiu legal.

Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de
El Sr. Miralles diu que: “ sotmès únicament
Vilassar, em comprometo a treballar per el benestar, la igualtat, la independència i la
justícia social als països catalans, per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer
guardar la normativa vigent ”.

- Gemma M. Martín-Moreno
Moreno García
Ho jura
Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
La Sra. Martín Moreno diu que no vol afegir res més.
- M. Àngels Bosch Mauri.
Ho promet per imperatiu legal.
Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
La Sra. Bosch diu que: “amb la confiança dipositada en els socialistes, treballaré per una
societat justa i igualitària a l’hora d’exercir les meves responsabilitats publiques, no seré un
autista social incapaç d’escoltar als nostres veïns i veïnes, seré sensible amb els
e que
pateixen i insensible amb els desitjos dels poderosos, el poder és una mitjà no una fi, la
política, una eina, Vilassar la nostra prioritat.”

La presidenta de la mesa diu que queda
queda constituït el nou Ajuntament de Vilassar de Dalt.
A continuació anuncia
nuncia que es procedirà a l'elecció de l'alcalde
lcalde de la Vila, per la qual cosa
té la paraula el senyor secretari,
ecretari, amb l'objecte d'explicar el procediment d'elecció d'aquest.
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El secretari municipal diu que seguidament
seguidament es procedeix a l'elecció del nou alcalde de la
Vila, de conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, mitjançant el sistema ordinari de votació (a ma alçada), sent
escollit alcalde
lcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta (7 vots)) en la primera votació
o, en el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions.

Després d'això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d'edat, es presenten com a
candidats i candidates a alcalde
lcalde o alcaldessa els regidors i regidores
egidores que encapçalen llurs
corresponents llistes que tot seguit s'indiquen:
CANDIDATS
- Xavier Godàs Pérez
- Joan alfons Cusidó Macià
- Tèia Àlvarez Pons de Vall
- Gemma Mª Martín-Moreno
Moreno Garcia
- Mª Àngels Bosch Mauri

LLISTA ELECTORAL
ARA
CIU
CUP
PP
PSC

Seguidament es procedeix a realitzar la votació mitjançant el sistema de votació ordinari (a
mà alçada), i el resultat, que és anunciat per la Presidenta de la Mesa d’edat, és el següent:
CANDIDATS
- Xavier Godàs Pérez
- Joan alfons Cusidó Macià
- Tèia Àlvarez Pons de Vall
- Gemma Mª Martín-Moreno
Moreno Garcia
- Mª Àngels Bosch Mauri

VOTS OBTINGUTS
7
2
2
1
1

Vots emesos: 13
Vots en blanc: 0

Realitzat l'escrutini, i havent obtingut el regidor senyor Xavier Godàs Pérez la majoria
absoluta de vots en la primera votació, és proclamat alcalde
lcalde per la Mesa d'edat, la
presidenta
residenta de la qual li pregunta si accepta
ac
el càrrec d'alcalde
lcalde de l'Ajuntament de Vilassar
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de Dalt.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'alcalde
d' calde per part del senyor
Xavier Godàs Pérez,, la senyora presidenta
residenta de la mesa sol·licita que pel
pe senyor secretari
general es procedeixi a la lectura de la fórmula d'acatament a la Constitució legalment
establerta, el text literal de la qual és el següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d'aalcalde de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt,
Dalt amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
A continuació l'alcalde
l'
electe, senyor Xavier Godàs Pérez, emet la seva
promesa de respecte a la Constitució
Consti
i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
alunya, mitjançant la
manifestació següent:
"Ho
Ho prometo per imperatiu legal."
legal

Acte seguit el secretari municipal li pregunta si vol afegir algun comentari fora de la
formula legal de jurament o promesa.
El Sr. Godàs diu que es ratifica en tot el que ha dit a l’acta de regidor i afegeix que com
alcalde estarà al peu del canó i a la primera línea en tot el procés democràtic que es viu en
aquest poble, com ha estat fins ara serà en el futur.

Després d'això la presidenta
residenta de la Mesa d'edat, senyora M. Lluïsa
sa Ruhí Planas , convida al
senyor alcalde
lcalde a ocupar la Presidència, i, es procedeix a lliurar-li
li el bastó de comandament
de la vila, moment a partir del qual queda dissolta la Mesa d'edat.
d'edat

Acte seguit pren la paraula el senyor alcalde, Xavier Godàs Pérez,, i, d'acord amb el
protocol establert per a la sessió, la cedeix als portaveus dels diferents Grups polítics
municipals, amb la finalitat de fer, si així ho desitgen, una explicació del seu vot.

En primer lloc pren la paraula la representant del Grup Municipal del PSC,
PSC per
manifestar el següent:
La Sra. Bosch diu que en l’exercici de les seves responsabilitats perseguirà la
transversalitat per una major eficiència en l’economia redistributiva amb criteris
d’economia circular i la incorporació de residus dins del cicle productiu afavorint
l’aparició de nous llocs
cs de treball de qualitat lligats a les tecnologies netes i intel·ligents i la
producció de béns i serveis més sostenibles.
Comenta que els temps de grans equipaments o obres
obres faraòniques ja han quedat enrera
en
i
reivindica un urbanisme a escala humana, ja que
que en aquests moments són necessàries
moltes obres petites en tots els barris de Vilassar.
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A continuació pren la paraula la representant del Grup Municipal del PP,
PP que diu el
següent:
La Sra. Martín-Moreno desea
esea al equipo de gobierno una buena legislatura i que gobiernen
pensando en todos los habitantes de Vilassar de Dalt. Añade que des de la oposición se
compromete a escuchar, a ayudar i a representar a todos los habitantes de Vilassar de Dalt i
a no defraudar
udar a la gente que ha depositado la confianza en ellos.
Seguidament pren la paraula el representant del Grup Municipal de la CUP per
manifestar el següent:
Vilassar volen agraïr al poble la confiança que ha
La Sra. Àlvarez diu que des de la CUP Vilassar,
dipositat en ells a les últimes eleccions.
Afegeix que dee no tenir representació han passat a ser la tercera força política amb dos
regidors i dóna 599 gràcies, especialment al grup de suport i a totes les persones que han
col·laborat.
Comenta que per primera vegada a la història, l’esquerra independentista ha entrat amb
força al consistori i això dóna l’empenta suficient per fer una oposició seriosa i
constructiva. Diu que seran durs i contundents quan sigui necessari i l’hora constructius per
tal d’aconseguir entre tots el Vilassar que es vol. Afegeix que seran
seran exigents en temes de
transparència i d’economia i que lluitaran per aconseguir una participació ciutadana real.
Insisteix en que la CUP lluitarà des de Vilassar per la independència i el socialisme als
països catalans i a més afegeix que consideren que el
el procés d’alliberament nacional té més
sentit si s’entén i s’aprofita com una oportunitat per a definir d’arrel i a favor de les classes
populars, el sistema de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals vigents.
Manifesta que des de la CUP es defensaran els drets laborals de les treballadores i
puntualitza que avui i tal com es mostra a les samarretes que porten posades ells mateixos,
es solidaritzen amb els vaguistes de movistar, ja que la seva lluita es la lluita de tota la
classe treballadora.
Conclou dient:”Visca Vilassar”.
Seguidament pren la paraula el representant del Grup Municipal de CIU per manifestar el
següent:
El Sr. Cusidó en primer lloc en nom de Convergència i Unió i Corporació Electoral
Vilassarenca vol agrair la feina feta al senyor Francesc Solà els darrers anys al front de
CIU i que ha renunciat a continuar per motius personals, després de rebre una dura
campanya en el seu contra per persones del seu entorn i fins i tot per temes d’àmbit
personal.
Agraeix també a les persones
persones que han dipositat la seva confiança en CIU i a tots els que
han participat activament en aquestes eleccions municipals, amb el desig que a les properes
siguin més a participar-hi.
Reitera la felicitació a l’alcalde i li desitja millor encert que en els darrers
darrers quatre anys. Diu
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que Vilassar ha votat aquestes eleccions amb clau de país i que per una banda està bé però
per l’altre, el cas de Vilassar de Dalt és especial, ja que és un dels pobles amb més deute
per habitant de Catalunya i de l’Estat, amb un global
global consolidat a data d’avui d’uns
30.000.000 € i aixòò només s’explica per una mala gestió dels diners públics i una cosa no
ha de fer oblidar a l’altre. Afegeix que tothom vol el seu país però que també s’administri
bé el poble i que els impostos no ofeguin
ofeg
als ciutadans.
Anuncia que CIU i CEV col·laboraran, recolzaran i faran propostes de totes aquelles
qüestions que tinguin com objectiu millorar la situació econòmica de Vilassar de Dalt però
a l’hora amb prioritat per l’atenció a les persones que és el més important, tenir una llar,
feina, educació i salut, que és el que s’ha de prioritzar a Vilassar i allí estaran.
No obstant afegeix que també seran crítics i lluitaran amb tots els recursos possibles en tot
allò que suposi un perjudici per la ciutadania,
ciutadania, ja que l’equip de govern ha comès molts
errors els darrers quatre anys, que han costat molts diners a les vilassarenques i
vilassarencs i això no es pot permetre que passi de manera indefinida i menys en una
situació de majoria absoluta per això diu que aquí també hi estaran.
Li diu a l’alcalde que es trobaran en tots els aspectes positius i que no es desviï d’aquest
camí perquè també es trobaran.
Comenta que des de Convergència i Unió i Corporació Electoral Vilassarenca, faran el que
cal fer en el rol dee la oposició i treballaran més i millor cada dia per retornar l’equilibri de
les forces polítiques d’aquí a quatre anys, que esperen celebrar les primeres eleccions
municipals del país.
Finalment dóna les gràcies a tots i totes.
A continuació pren la paraula
aula el senyor alcalde per pronunciar el seu parlament.
L’alcalde vol agrair la confiança per l’alcaldia 2015-2019,
2015 2019, pel conjunt de persones i
regidors electes que han corroborat el que ha estat un resultat electoral i també al conjunt
de regidors i regidores
es per què el procés de gestió de govern sigui un procés molt dialogat,
en el que s’haurà de treballar sobre la base del diàleg i del consens cosa que també s’ha
transmès als grups municipals amb els quals hi ha una relació més propera o més directa.
Agraeix
ix la feina feta del que ha estat el govern fins a data d’avui: Ferran Lorca, Cesar
Carmona, Imma Ninet, Xavier Yelo i Joan Adell, que han conformat un govern estable fins
al final, cohesionat fins el final, fins i tot quan la situació ha estat molt complicada,
compli
de les
pitjors de la història política a Vilassar.
Manifesta que una majoria absoluta no determina una filosofia de majoria absoluta i que
aquesta no és la voluntat.
Explica que la voluntat és intentar treballar al màxim el consens, per què una major
majoria de
grups municipals comparteixin bona part del que cal fer per Vilassar i que les
contribucions són molt importants.
Diu que és l’alcalde de tots, també en el marc del Ple i en aquest sentit confirma la seva
voluntat expressada en d’altres ocasions de treballar
treballar al màxim aquells elements de consens
que han de permetre tirar endavant.
Puntualitza que Vilassar no és un pou i que en tot cas és un pou d’oportunitats i que és un
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municipi singular i no té punt de comparació amb d’altres pobles del voltant, ja que hi ha
un potencial humà, un capital humà i unes capacitats contrastades i demostrades en els
anys més grisos de la crisi que fan pensar en que les capacitats estan molt per damunt de
les dificultats i per tant són elements importants de desenvolupament.
desenvolupament
Afegeix que el canvi de percepció que s’ha produït i que es continuarà produint ha de
portar a acabar el mandat i que tothom estigui satisfet de la feina feta i s’acabarà 2019 amb
el Vilassar de les oportunitats, amb les possibilitats obertes, amb un nou desenvolupament
econòmic i que es farà bé de cara a la ciutadania. Diu que s’ha de fer sense deixar ningú
enrere, ja que la comunitat de Vilassar és única.
Insisteix en que l’objectiu més filosòfic és; desenvolupament pensat en les persones,
potenciar les capacitats infraestructurals, econòmiques, estratègiques, de capital humà, de
creativitat i situar Vilassar a un punt de referència fonamental del Maresme sense perdre
res de la identitat de Vilassar, combatent aferrissadament el fet que Vilassar no és encara
en
ciutat dormitori ni tampoc un poblet.
Puntualitza que es vol ser lloc de vida, de ser i d’implicació comunitària i això ha de ser la
bandera de la gent que entén que és Vilassar.
Conclou dient que no és possible fer tot això, si no és amb un conjunt, no només humà, des
del punt de vista polític, sinó també tècnic, executiu, administratiu que acompanyi aquest
procés i que el faci possible. Afegeix que l’equip de govern té al seu horitzó el fet que s’ha
de poder disposar de les eines a l’ajuntament que permetin
permetin millorar la relació amb la
ciutadania en termes de servei públic i desenvolupar innovacions en aquest sentit que vagin
de bracet amb el procés que en aquest país implica la voluntat de ser participant
col·lectivament de les decisions públiques, prestació
prestació i serveis públics a partir de criteris de
servei públic i d’excel·lència i voluntat de diàleg i de treball conjunt per tirar endavant.
Per què tot això sigui possible es compromet, d’entrada, a tirar endavant un procés de
treball multilateral i ambb la opinió dels grups municipals que acabi determinant un pla de
govern d’actuació municipal i per tant tot allò que de mutu acord s’ha de saber que s’ha de
fer i fer bé durant els quatre anys que s’esdevenen d’ara fins al maig de 2019.
Afegeix que com ha dit en campanya electoral i personalment, aquests seran els darrers
quatre anys d’alcaldia, i no tornarà a exercir d’alcalde a les properes eleccions municipals.
A continuació es lliurarà el pin als regidors que encara no el tenen.

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
secret
n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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