ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

6/2015
13 de juny de 2015
Extraordinari
12:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Susanna Ferré Bové
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet
Interventora:
Anna Moragues Sanfélix

Ordre del dia:
1. Constitució de la mesa d’edat
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
Corporació
4. Elecció de l’Alcalde
5. Jurament o promesa de l’Alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
6. Donar compte per part de la Interventora de les existències dels valors
dipositats i de llurs justificants i per part del Secretari de l’inventari
municipal de béns de la Corporació
7. Acte de cloenda de la sessió

Desenvolupament de la sessió:
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment del Secretari de la Corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord
amb el que disposen els art. 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general. La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sra. Maria Carmen
Verderas Vidal, que actuarà com a president, i el de menor edat, Sra. Judit
Fernández Llerena, que actuarà com a vocal. Com a Secretari, hi actuarà el de la
Corporació, Sr. Xavier Tardiu Bonet.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores
electes, d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a
l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució
de la Corporació
El Secretari nomena per ordre alfabètic els membres de la Corporació perquè, de
conformitat amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per
a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, prenguin possessió del
seu càrrec.
Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen a la pregunta
següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament del Morell amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Calbet Ferran, Eloi: sí, ho prometo.
Fernández Llerena, Judit: sí, ho prometo.
Ferré Bové, Susanna: sí, ho prometo.
Garriga Barberà, Josep Maria: sí, ho prometo, per imperatiu legal.
Grau Portabales, Victoria Eugenia: sí, ho prometo.
Guinovart Dalmau, Pere: sí, ho prometo, per imperatiu legal.
Navarro Morgades, Josep Lluís: sí, ho prometo, per imperatiu legal.
El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades demana a la presidenta de la mesa la paraula,
obtinguda la qual, diu:
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.
Es produeix un aplaudiment entre el públic assistent.
Ortega Royo Albert: sí, ho prometo.
Roig Rovira, Albert: sí, ho prometo, per imperatiu legal. I m’afegeixo a la declaració
que ha fet el Lluís.
Valldosera Gasull, Maria Jesús: sí, ho prometo.
Verderas Vidal, Maria Carmen: sí, ho prometo, per imperatiu legal. 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.
Es produeix un aplaudiment entre el públic assistent.
La presidenta de la mesa declara constituïda la Corporació.
4. Elecció de l’Alcalde
Es procedeix a l’elecció de l’Alcalde en la forma en què assenyala l’art. 196 de la
Llei orgànica del règim electoral general.
La presidenta de la mesa pregunta als membres de la Corporació que encapçalen
les corresponents llistes quins es presenten com a candidats a l’Alcaldia.
Es presenta la candidatura del Sr. Pere Guinovart Dalmau, com a cap de llista al
Morell de Convergència i Unió.
A continuació, s’efectua la votació. Resulta escollit Alcalde el regidor Sr. Pere
Guinovart Dalmau, amb 5 vots a favor dels regidors de la llista municipal de
Convergència i Unió, amb 2 vots a favor dels regidors de la llista municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya i amb 4 abstencions dels regidors de la llista
municipal d’Units pel Morell – Agrupació Municipal.
La presidenta de la mesa proclama Alcalde de l’Ajuntament del Morell, el regidor Sr.
Pere Guinovart Dalmau.

5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió
del seu càrrec
A continuació, el Secretari llegeix a l’Alcalde electe la fórmula establerta al Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió
de càrrecs o funcions públiques: jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament del Morell
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d’Autonomia
de Catalunya?
L’Alcalde respon: “sí, ho juro, per imperatiu legal”.
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’Alcalde.
6. Donar compte per part de la Interventora de les existències dels valors
dipositats i de llurs justificants i per part del Secretari de l’inventari
municipal de béns de la Corporació
La Interventora de la Corporació dóna compte de l’estat de tresoreria amb la
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de
conciliació de saldos a data 12/06/2015, que és el següent:
Entitat
La
La
La
La
La

Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa

Compte
0200005032 Ajunt.
0200085327 Música
0200087927 Llar Infants
0200047773
0200083644

Saldo
81.147,50 €
800,99 €
20.640,31 €
0,34 €
0,00 €

BBVA
Catalunya Caixa
Catalunya Caixa
Catalunya Caixa
Catalunya Caixa
Catalunya Caixa
Sabadell
Dipositaria municipal
Dipòsit a termini La Caixa
Dipòsit
a
termini
Catalunya Caixa

0201500219
0210072974
0210073162
0210073235
0210204444
0210271030
0001551956

CC
CC
CC
CC
CC

Ajunt.
Vehicles
Aigua
Pavelló
PP10

3 dipòsits

Préstec La Caixa
Préstec Catalunya Caixa

109.950,43 €
280.526,81 €
3.999,85 €
124.706,60 €
14.570,26 €
36.623,01 €
15.000,00 €
0,14 €
1.007.000,00 €
1.007.000,00 €

1.500.000,05 €
565.359,65 €

El Secretari de la Corporació dóna compte de l’Inventari de béns de la Corporació:
el balanç de situació de data 12 de juny de 2015 reflexa un import total de l’actiu
no corrent de 18.414.845,93 euros.
7. Acte de cloenda de la sessió
L’Alcalde cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups polítics municipals, de
menor a major, convidant-los a donar, si ho desitgen, una explicació del seu vot.
- El regidor Sr. Albert Ortega diu bon dia, gràcies per estar tots aquí, lo primer és
agrair a tota aquella gent que ara fa quatre anys va començar aquell projecte que
ara comencem de nou, la gent que ens ha votat per aquesta legislatura, agraïments
a tothom. Vull agrair també als regidors que ja no ho són, tant de l’oposició com del
govern, perquè jo era una persona nova i mai he tingut cap problema, m’han acollit
molt bé i deixaré els agraïments al meu grup pel final per poder-ho enllaçar ja que
la meva àvia em deia “Alberto, no te acostarás nunca sin saber algo más”. Y por
eso lo voy a dejar para el final, para poder hablar de ellos.
Durante la campaña creo que hemos sido un grupo político muy educado, no nos
hemos metido con nadie, hemos querido resaltar lo que podíamos hacer. Y después
de las elecciones nos hemos comportado muy bien y en estas dos semanas de
pacto, tengo que agradecer al grupo de CiU y al grupo de UPM por la voluntariedad
que han tenido a la hora de sentarnos, explicarnos y querer pactar. Hasta el fin de
que llegó un punto catorce horas antes de la reunión donde teníamos un sí del
grupo de CiU al preacuerdo, donde teníamos un sí del grupo de UPM al preacuerdo.
Mi grupo, que ha sido lo mejor que me ha pasado, la gente que forma mi grupo me
dijo desde el primer día lo que tenía que hacer, no me he arrepentido de nada y en
este caso la única explicación que tengo que dar y la que más me vale es la que mi
grupo me dijo “Alberto, hemos decidido pactar con CiU”. Muchas gracias.
Es produeix un aplaudiment entre el públic assistent.
- El regidor Sr. Josep Lluís Navarro diu, bé, em permetran que llegeixi un escrit que
m’he preparat, procuraré cridar perquè em senti tothom. Gràcies a tota la família,
al grup polític, gràcies a tots per ser aquí. En nom del grup polític UPM i en el meu
propi felicitar, en primer lloc, al Sr. Pere Guinovart pel seu nomenament com a
Alcalde del nostre poble. Felicitar també al seu grup, a CiU, pels resultats obtinguts
el 24 de maig, no havia tingut ocasió de fer-ho personalment, per tant, felicitats
per ser els guanyadors. Donar la benvinguda als regidors i regidores que per primer
cop s’incorporen al Consistori municipal i que tingueu molts encerts.

En segon lloc, agrair a les persones que van dipositar la seva confiança en
nosaltres, apostant pel canvi. És prou conegut per tothom que ho hem intentat. És
per nosaltres un honor ser regidors i representants del poble.
En tercer lloc, els quatre regidors del nostre grup representem el 36,6% del
Consistori. És des d’aquesta representació que oferim la nostra col·laboració, com
ho hem fet a les altres legislatures, a l’equip de govern i l’Alcalde.
En quart lloc, recolzem i recolzarem en aquesta legislatura les polítiques socials,
doncs per molt que el govern central ens vulgui fer creure que aquesta crisi ja ha
passat, la realitat de moltes famílies és angoixant. Per tant, no recolzarem les
polítiques econòmiques d’austeritat i estalvi per poder potenciar més les àrees de
benestar social i família, la de salut, la d’infants i la d’educació. Serem crítics i
estrictes amb l’economia quan la situació ho requereixi.
Els propers quatre anys seran molt importants pel futur de Catalunya i el paper dels
Ajuntaments, dels Alcaldes i dels regidors serà capital. Senyor Alcalde, senyor Pere
Guinovart, té tot el nostre suport per liderar aquest procés des de l’Ajuntament del
nostre poble, en tot allò que el Parlament de Catalunya i el President de la
Generalitat demanin. No permetrem la utilització del procés constituent de l’Estat
català, lliure i sobirà per coaccionar o condicionar la governabilitat del nostre
Ajuntament. Per tant, en aquest aspecte li asseguro que no serà moneda de canvi
absolutament de res.
Visca el Morell i visca Catalunya!
Es produeix un aplaudiment entre el públic assistent.
- L’Alcalde Sr. Pere Guinovart diu, bé, deixeu-me que comenci el meu discurs,
primer d’agraïment a la meva família, perquè en una etapa d’aquestes
característiques, tot i guanyar les eleccions, doncs no és fàcil en el moment de
qualsevol negociació. I entenc que ni per l’Albert Ortega, ni pel Lluís Navarro ni per
l’Alcalde són moments fàcils, en què les nostres famílies ho viuen i et pregunten
com va la negociació, qui serà l’Alcalde, igual que qualsevol regidor que està al
costat de les persones que li heu donat suport.
Agraïment pel personal de la Casa, per la feina feta durant aquests anys. Agraïment
als regidors que han deixat l’Ajuntament, tant del grup de CiU, com del grup d’UPM.
Agraïment per la feina feta durant aquests quatre anys o des de l’oposició o des del
govern. Un agraïment, en definitiva, quan passen els quatre anys, que tothom
pugui tenir possibilitat de valorar el que hem fet en positiu i el que hem fet en
negatiu. En definitiva, quan anem a unes eleccions municipals, lo que tots tenim
present o des de l’oposició o des del govern és que estem aquí per defensar el
nostre poble.
Quan parlo del personal, agraïment en aquest cas al Secretari, que és el que ha
estat més temps amb mi. I també a la Interventora, perquè tot i que s’ha
incorporat fa molt poc temps, ens ha demostrat que és una persona d’una gran
vàlua. Són persones que, en definitiva, els tindrem tots al nostre costat, fins i tot
quan fan un informe negatiu i que ens farà reflexionar sobre si el que fem ho fem
bé o ho fem malament. Però són persones que ens han de fer reflexionar a les
voluntats polítiques el que es pot fer i el que no es pot fer.
Em vaig presentar a aquestes eleccions amb tres compromisos: compromís pel
Morell, compromís pel país i compromís per la renovació. Prova d’això és que la

llista de CiU, en el compromís per la renovació, actuant jo i alguns que estaven més
avall de la llista, tot era una llista completament renovada.
Compromís pel Morell perquè és un compromís que vaig adquirir no avui, sinó l’any
1991, quan vaig entrar a l’Ajuntament del Morell de regidor. Compromís de
participar, en aquell moment des de l’oposició, a l’Ajuntament del Morell. Un
compromís després amb les majories absolutes de tirar endavant entre tots. Es va
demostrar, i avui és el moment per dir-ho, que quan teníem 10 regidors i el PP en
tenia 1, al PP el vam incorporar al govern, que vol dir que, si hi ha voluntat de
treball, doncs, les coses es poden tirar endavant.
Creia, i sé que alguns companys i molts propers a mi em dirien que no ho haig de
dir, però ho he de dir, creia que haguéssim siguts capaços en algun moment,
després de les votacions, quan el grup de CiU va guanyar les eleccions a 200 vots
del segon grup, que haguéssim sigut capaços d’arribar a una entesa per fer un
govern, després de l’elecció de l’Alcalde, de tots els morellencs i les morellenques
representats a la taula. Això, en definitiva, al final no ha pogut ser perquè els dos
hem anat, legítim, democràtic, tots sortim elegits com a regidors, en definitiva, la
llista més votada no és la llista que governa, sinó és la llista que obté més regidors.
La llista més votada és la llista que obté més regidors. Ho explico perquè algú a
vegades es pensa que la llista més votada és la que té la força per obtenir un
Ajuntament. Nosaltres vam arribar a un acord amb el PSC perquè entenc que
aquest acord és l’acord que representa en aquests moments la pluralitat del Morell.
La pluralitat dels reptes que tenim en aquest moment en el nostre municipi a nivell
nacional i havíem de sumar les dues voluntats al nostre municipi.
Regeneració democràtica. Si us ho he de dir, en aquests moments he quedat molt
decebut. Decebut de la regeneració democràtica que em pensava que en aquests
eleccions seria l’inici de regeneració al nostre país. Decebut a nivell d’Estat, però,
decebut a nivell de país, perquè en definitiva, els partits nous, al costat dels partits
més vells, han entrat a la dinàmica de subhasta de les Alcaldies, de subhasta de la
Presidència de la Diputació, de subhasta del Consell Comarcal. I parlàvem de
regeneració, i parlàvem de noves maneres de fer. Hem d’entendre que el canvi en
la regeneració l’hem de donar a persones noves, a persones que s’incorporen a
l’Ajuntament en aquests moments, a persones joves perquè vegin que aquesta
regeneració, aquest nou model de fer que tots demanem sigui una realitat. Si
volem una regeneració de la mala fama que tenim o de lo malament que ho hem
fet tots els que hem estat en política fins avui i volem una regeneració o un canvi,
ara teníem l’oportunitat de demostrar-ho. Però no, hem entrat en la negociació
típica i dura que jo conec des de que vaig entrar en política als 20 anys: jo us
donaré l’Alcaldia del Morell, si tu em dónes la de la Selva, si tu em dónes l’Alcaldia
del Morell, jo et donaré la del Catllar,...
I per això vull agrair molt al PSC, que han sigut coherents des del primer dia, en
prendre la decisió com a poble, no pressionats ni per uns partits ni pressionats per
uns altres, sinó que com a partit ells sols com a grup local han pres la decisió que
han cregut millor en aquest moment tot el col·lectiu del PSC que es va presentar al
Morell en aquestes eleccions. Una mostra democràtica, una mostra que els hi he
d’agrair. El document que dilluns farem transparent de signatura no hi ha res més
que una decisió del PSC, de la seva gent, que ha donat suport a la llista de CiU en
un mateix document. Entendria jo que algú hauria de fer alguna reflexió.
Transparència. Aquest Ajuntament no acabarà aquest any
la Llei de la Transparència. Aquests moments hem
Transparència al 50%, ens falta un 50%. Quan parlem de
de creure, i a la vegada, la transparència ha d’anar lligada

sense haver aplicat tota
aplicat la Llei de la
transparència ens l’hem
a l’honradesa, perquè la

transparència sense honradesa no existeix. Tots els que estem a la taula podem
parlar molt de transparència, però a la vegada hi hem de posar una segona
paraula, que és l’honradesa, dels polítics i de les persones que estem en aquesta
taula.
Aquests anys han sigut difícils, ho són i ho continuaran sent. Tenim moltes famílies
al nostre municipi que pateixen. Pateixen. I hem de ser conscients que des de les
polítiques de benestar social que hem anat anant fent fins el moment podem
pal·liar des dels Ajuntaments lo que podem pal·liar. Hi ha coses que no són de la
nostra competència. Jo sé que tothom demana feina, però nosaltres podem oferir,
podem treballar o podem incidir amb les empreses del nostre municipi perquè la
gent del Morell tingui feina, però és tot el que podem fer. Nosaltres no tenim una
empresa de col·locació de la gent. En el marc del benestar social aquest
Ajuntament, presumeixo poder-ho dir, quan hem hagut d’ajudar amb la llum hem
ajudat, quan hem hagut d’ajudar amb l’aigua, amb els desnonaments,... Ningú
podrà dir que no hem ajudat en situacions de desnonaments o que hem tallat
l’aigua a gent que té fills. Però tinguem en compte que en el moment del tall
d’aigua, al Morell vam aprovar una Ordenança que diu que si no paga el llogater i si
no paga el propietari, qui respon del deute de l’aigua és el pis. Vol dir que quan
algú vol fer bandera d’aquests temes, hem de saber què diu l’Ordenança, perquè
l’Ordenança diu que respon la propietat.
A les polítiques de benestar hi haurem d’esmerçar esforços durant molt de temps,
en tant en quant el nostre país no es recuperi. I el nostre país en aquests
moments, per molts brots verds dels que algú va parlant o de que l’economia es
recupera, la gent no ho troba, la gent no s’ho fa seu. Per què? Perquè continua
estant a l’atur, continua tenint problemes, no arriba a final de mes. Això no ha
arribat a la nostra gent. Però també entenguem que tenim una dificultat molt
important en aquest tema: que els nanos, que en el seu moment en aquesta
economia emergent que vam tenir, que ens ha portat al lloc que estem, molts d’ells
van deixar d’estudiar, no van acabar l’ESO i en aquests moments ni tenen feina, ni
treballen, ni estudien, ni tenen formació. Una dificultat molt important en el món
laboral i de treball que els nostres joves tenen en aquests moments. Jo sempre els
hi dic als joves del nostre poble: us heu de formar, perquè en aquests moments el
més important és la formació. Si no treballeu, formeu-vos, perquè si us formeu, a
la llarga trobareu un lloc de treball, més bo o més dolent, però trobareu un lloc de
treball.
Estem en una política social injusta. I una política laboral injusta. Perquè els nostres
professionals així ens ho manifesten i la gent que té feina així ens ho manifesta.
Estem en sous que la gent no pot arribar a final de mes, i això és una política
laboral injusta i una política social que ens porta als desequilibris. Hem d’aconseguir
al Morell que aquests desequilibris entre els uns i els altres no es produeixin. I
aquesta és una reflexió que la faig amb molt i molt convenciment. Molt
convenciment perquè entenc que nosaltres hem intentat treballar durant aquests
anys perquè aquest desequilibri social al nostre poble no es produeixi. Hem intentat
que tothom pugui anar a les piscines, hem intentat que tothom pugui anar a
l’Escola de Música, a la Universitat i a qui no pot anar se li dóna una beca, hem
intentat que tothom pugui fer esport i qui més qui menys tothom pugui practicar
l’esport al nostre municipi i pugui practicar totes les activitats i es subvenciona a
aquelles famílies que es troben amb dificultats i no poden accedir a la participació
del que són les nostres entitats culturals i esportives del nostre municipi.
Sabem que no n’hi ha prou. Però també hem hagut d’aguantar durant aquests
quatre anys, que han sigut difícils en el marc de lo social, moltes famílies que per a

què el seu fill fes l’activitat no tenia els recursos per pagar les activitats de les
entitats.
En el marc de la llar d’infants, hem hagut d’aguantar tres anys sense incrementar la
taxa de la llar d’infants, i els que eren al govern i a l’oposició ho sabran, que durant
tres anys no se’ns va ingressar la part que li corresponia al Govern de la
Generalitat. I nosaltres no vam incrementar ni un duro, assumint la nostra
responsabilitat com a Ajuntament d’aquesta quantitat que ens havia d’aportar la
Generalitat. I així també ens hi vam trobar al Centre de Dia, al Centre de Serveis
per la Gent Gran. Uns anys que hem hagut d’aguantar amb recursos propis del
nostre Ajuntament el pagament que, per les dificultats que traspassa el Govern de
la Generalitat, no hem tingut.
Hem de continuar donant suport a les entitats culturals i esportives. Perquè això és
el tramat social del nostre municipi, sense ells no farem res. Si algú es creu que els
onze que som a la taula podem fer res si no confiem amb el nostre tramat social,
cultural i esportiu del nostre municipi, que tothom ho tinguem clar, els onze que hi
estem, no farem res.
I ho hem de fer des de la legalitat que ens correspongui. Jo he vist el document
que hi havia per una banda i per l’altra, jo vaig fer una proposta en el tema del que
ha sigut tota aquesta campanya electoral de les entitats, vaig fer una proposta que
no es va acceptar. I ho dic avui públicament, a totes les entitats i a tothom: ho
haurem de fer en el marc de la legalitat perquè aquestes entitats puguin tirar
endavant. Amb la legalitat que teníem fins el moment era molt difícil que el tema
dels monitors, tant del futbol com del bàsquet, que són les dues entitats on han
tingut més dificultats per demostrar durant aquests anys la seva despesa per la
subvenció de l’Ajuntament, els hi busquem una solució que pugui ser el més legal
possible.
Compromís nacional i de país. El meu compromís nacional i de país. No parlo en
aquest moment del meu grup, perquè també vull remarcar que amb totes les
votacions que hi ha hagut per part del nostre Ajuntament durant aquests quatre
anys, per a la incorporació a l’AMI, la incorporació a l’ANC, la incorporació a
l’Òmnium Cultural, aquest Alcalde que teniu ha donat llibertat de vot a cada regidor
perquè cada regidor expressi el pensament de país que tingui. Vol dir que jo no he
de dir ja què sóc. Jo sóc un independentista de l’any 91 perquè em vaig presentar
amb ERC. Però sóc un independentista del 20%, dels que quan no n’hi havia, jo ja
ho era, perquè hi creia en el meu país i al final i en definitiva, no hem de presumir
qui ho és més o qui ho és menys. En canvi, el que haurem de fer, sí, entre tots serà
intentar que els que no creuen en el procés en aquests moments, intentar
convèncer-los perquè pugin a damunt d’aquest procés perquè a les eleccions del
mes de setembre, quant més siguem més endavant podrem tirar el procés.
Aquest procés no tirarà endavant si la nostra convivència com a poble no es manté.
I per això en aquestes eleccions jo no n’he volgut parlar mai. Perquè és un tema de
país, un tema que haurem de decidir com a país, com a municipi i amb la
importància que té el nostre municipi. Però que per damunt de tot i amb el rigor
que comporta, per garantir la convivència del nostre municipi hem de respectar la
llibertat de pensament de cadascuna de les persones. Cadascú podem pensar de la
manera que creguem oportú. Uns volem la independència, altres volen un model
federal dins d’Espanya i cadascú defensarà el seu model el 27 de setembre. Cada
formació política defensarà el seu model. Però el que no es pot trencar és el marc
de la convivència del nostre municipi. I que ens hem de parlar tots. I hem
d’intentar sumar. Sumar cadascú quan ets davant d’un fet d’aquestes
característiques, segur que cadascú voldrà sumar cap al seu costat, perquè és

natural. Però hem de intentar sumar mantenint la nostra convivència com a poble
perquè això és el que ens demana el nostre municipi.
Compromís tot. Algú em va dir “quin vot faràs?”. El mateix que he fet sempre.
Perquè jo no el puc canviar. El meu vot és un vot independentista des de sempre i
no el puc canviar. Si algú es creu que l’he de canviar, no el canviaré mai. Perquè és
un compromís de sempre. Un compromís des de que em vaig posar al món de la
política. Per això, compromís del Morell, compromís de poble, regeneració política,
estic per la regeneració política, estic perquè la llista de CiU, que hem fet una llista
apostant pel futur, pel futur de canvi generacional, de gent nova, de gent que ha
d’entrar portant un aire fresc al model de política que hem tingut durant aquests
quaranta anys, de gent que s’incorpora en aquests moments, pràcticament molts ja
seran nous, no en queden masses dels anteriors, doncs de poder fer aquesta
regeneració política que ens demana la ciutadania, no és que ho demanem
nosaltres, ens ho demana la ciutadania, que hi hagi una regeneració política i que la
política sigui un prestigi com havia sigut i no en aquests moments que
malauradament no hi ha algun dia que no surti algun cas de corrupció en el marc
de la política. Per això que en el marc que hem expressat, torno a reiterar al PSC el
seu suport, torno a reiterar l’abstenció d’UPM i que donarà un punt de reflexió en
com haurem de plantejar el nou govern i els companys de CiU per la seva tasca
perquè aquesta renovació que van plantejar, aquesta renovació que era difícil
d’entendre al poble, el poble ens va donar el suport amb 705 vots, vol dir que el
poble va entendre que havia d’haver una regeneració amb el manteniment d’una
única persona en aquesta regeneració que aporta l’experiència i que és l’Alcalde
que avui presideix aquest Ajuntament.
Visca Catalunya independent i visca el Morell!
Es produeix un aplaudiment entre el públic assistent.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 12:45 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

