ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE
L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 13 DE JUNY DE
2015
=======================================================
REGIDORES I REGIDORS ELECTES ASSISTENTS
1. Ramon Bel i Serrat
2. Tomàs Bertomeu i Balart
3. Pau Cid i Espelta
4. Manuela Cid i Espuny
5. German Ciscar Pastor
6. Joana Isabel Estévez i Gonzàlez
7. Isabel Ferré i Roca
8. Daniel Forcadell i Ferreres
9. Marc Fornós i Monllau
10. Inés Teresa Martí i Herrero
11. Francesc Josep Miró Melich
12. Maria del Mar Panisello i Rodera
13. Francesc Paz i Belmonte
14. Rosa Pertegaz i Lafont
15. Rosa Isabel Recio i Daga
16. Josep Tomàs Reverté i Vidal
17. Albert Roig i Cervera
18. Susanna Sancho i Maigí
19. Miquel Subirats i Garriga
20. Adam Tomàs i Roiget.
21. Anna Maria Tomás Talarn
A Amposta, el dia tretze de juny de dos mil quinze, essent les dotze hores, es
reuneixen de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 37.1 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD.
2568/86 de 28 de novembre i 21 del reglament d’honors i distincions de
l’Ajuntament d’Amposta, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de
desembre de 2012 i publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 2 del dia 3 de gener de 2013, les Regidores i Regidors proclamats electes per
la Junta Electoral de Zona de Tortosa en sessió del dia 1 de juny de 2015 i acord de 8
de maig de 2015 (suposadament deu ser 8 de juny de 2015) com a resultat de les
darreres eleccions celebrades el dia 24 de maig de 2015, els qual s'expressen a
l'encapçalament, i que constitueixen la majoria absoluta dels electes, ja que essent
aquests vint-i-un han comparegut a la sessió els vint-i-un, amb la meva assistència
com a Secretària General de la Corporació que dóna fe de l’acte, i per la Interventora
municipal; a l'objecte de celebrar la sessió pública extraordinària constitutiva de
l'Ajuntament d'Amposta.
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
A l'hora indicada es procedeix a formar la Mesa d'Edat: es demana per la Secretària

municipal que pugin per constituir la Mesa d’Edat que ha de presidir l’acte al
Regidor electe de major i al Regidor electe de menor edat dels presents, ostentant la
Presidència de la Mesa el de major edat, el càrrec de Vocal el de menor edat i la
Secretària de la Mesa, l’ocuparà la Secretària General de la Corporació. Per la qual
cosa, segons el que estableix l'article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny i
article 37.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, correspon la designació al Sr. Josep Tomàs Reverté Vidal i el Sr. Miquel
Subirats Garriga, que passen a ocupar el lloc destinat a l'efecte, restant constituïda la
Mesa d'Edat per:
President: Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal
Vocal: Sr. Miquel Subirats i Garriga
Secretària: Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Seguidament d'ordre de la Presidència per la Sr. Secretària, es dóna lectura a les
disposicions aplicables a la constitució del nous Ajuntaments, entre elles les
contingudes en els arts 195 de la Llei Orgànica 5/85 del règim electoral general i 37
del ROF i al contingut de l'acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona de
Tortosa de data del dia 1 de juny de 2015 i acord de dita Junat Electoral de Zona de 8
de maig de 2015 (suposadament deu ser 8 de juny de 2015) i relació de Regidores i
Regidors proclamats electes per cadascuna de les llistes que han obtingut
representació i que són els que es detallen a continuació:
ESQUERRA D’AMPOSTA – ACORD MUNICIPAL (EA – AM)
Adam Tomàs i Roiget.
Inés Teresa Martí i Herrero
Ramon Bel i Serrat
Rosa Isabel Recio i Daga
Miquel Subirats i Garriga
Marc Fornós i Monllau
Tomàs Bertomeu i Balart
Susanna Sancho i Maigí
Joana Isabel Estévez i Gonzàlez
Daniel Forcadell i Ferreres
Pau Cid i Espelta
CONVEGÈNCIA I UNIÒ (CiU)
Manuela Cid i Espuny
Francesc Paz i Belmonte
Rosa Pertegaz i Lafont
Josep Tomàs Reverté i Vidal
Isabel Ferré i Roca
Maria del Mar Panisello i Rodera
Albert Roig i Cervera
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNA - CANDIDATURA DE
PROGRÉS (PSC – CP)
Francesc Josep Miró Melich
Anna Maria Tomás Talarn

PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
German Ciscar Pastor
Per la Presidència s’indica que de conformitat amb l’article 36.2 ROF, s’ha donat
compte tant des de Secretaria com des d’Intervenció municipal, que han posat a
disposició dels Regidors i Regidores electes la documentació referent als justificants
de les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats a la caixa
municipal i entitats financeres, i igualment la documentació relativa al inventari de
béns de la Corporació municipal.
Examinades per la Mesa d'Edat les credencials presentades, constant les respectives
declaracions de patrimoni, causes de possible incompatibilitat i activitats que
proporcionen ingressos econòmics formulats per tots els Regidors i Regidores electes
i comprovada la personalitat dels mateixos, per la Presidència s’invita als Regidors i
Regidores electes a que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració. A la vista de que no hi ha cap
manifestació per part de les Regidores i Regidors electes, donat que es compleix
l’exigència de l’article 195.4 LOREG i l’article 37.4 ROF, i que concorre a aquesta
sessió la majoria absoluta dels Regidors i Regidores Electes, es procedeix a donar
compliment al que disposa l’article 108.o LOREG de prestar el jurament o promesa
del càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament d’Amposta. A tal efecte, el Vocal
de la Mesa, per odre alfabètic, procedeix a cridar en veu alta el nom dels Regidors i
Regidores electes i, el President de la Mesa dóna lectura a la fórmula de jurament o
promesa, prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, que és la següent: "Juro o
prometo, per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de Regidor/Regidora de l’Excel·lentíssim Ajuntament d'Amposta, amb lleialtat
al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat", a
cadascun dels Regidors i Regidores electes, que responen:
Ramon Bel i Serrat: prometo per imperatiu legal.
Tomàs Bertomeu i Balart: per una nova Amposta, prometo per imperatiu legal.
Pau Cid i Espelta: prometo per imperatiu legal.
Manuela Cid i Espuny: si, ho prometo.
German Ciscar Pastor: si, ho juro.
Joana Isabel Estévez i Gonzàlez: ho prometo per imperatiu legal.
Isabel Ferré i Roca: si, ho prometo.
Daniel Forcadell i Ferreres: si, ho prometo.
Marc Fornós i Monllau: ho prometo per imperatiu legal.
Inés Teresa Martí i Herrero: ho juro per imperatiu legal.
Francesc Josep Miró Melich: si, ho juro.
Maria del Mar Panisello i Rodera: si, ho prometo.
Francesc Paz i Belmonte: si, ho prometo.
Rosa Pertegaz i Lafont: si, ho juro.
Rosa Isabel Recio i Daga: per imperatiu legal, ho prometo.
Josep Tomàs Reverté i Vidal: si, ho juro.
Albert Roig i Cervera: si, ho prometo.
Susanna Sancho i Maigí: ho juro, per imperatiu legal.
Miquel Subirats i Garriga: ho prometo per imperatiu legal.
Adam Tomàs i Roiget: per imperatiu legal, ho prometo.

Anna Maria Tomás Talarn: si, ho prometo.
Realitzat el jurament/promesa, per la Presidència de la Mesa d’Edat es declara als
vint-i-un Regidors i Regidores possessionats del seu càrrec i en ser aquestos la
totalitat dels escollits, i per tant complint el quòrum d’assistència de la majoria
absoluta, declara constituïda la Corporació pels membres abans esmentats.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Immediatament després la Secretària que subscriu, d'ordre del Sr. President dóna
lectura a l'article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general, de 19 de juny de
1985, que estableix el procediment a seguir per l'elecció d'Alcalde o Alcaldessa.
El President de la Mesa pregunta a la Regidora i als tres Regidors que encapçalen les
corresponents llistes, si presenten la seva candidatura a l'elecció d'Alcalde.
Responent:
CANDIDAT
CANDIDATURA
RESPOSTA
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Esquerra d’Amposta – Acord
Sí accepto
Municipal (EA – AM)
Sra, Manuela Cid i Espuny
Convergència i Unió (CiU)
Sí accepto
Sr. Frances Josep Miró
Partit dels Socialistes de Catalunya –
No accepto
Melich
Candidatura de Progrés (PSC-CP).
Sr. Germán Ciscar Pastor
Plataforma per Catalunya ( PxC )
No accepto
El President proclama al Sr. Adam Tomàs i Roiget (EA-AM) i a la Sra. Manuela Cid
i Espuny (CiU) candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Amposta.
Acte seguit es procedeix a la votació per l'elecció mitjançant votació secreta, al qual
efecte, les Regidores i Regidors dipositen el sobre contenint el seu vot a l'urna
preparada a tal fi. Finalitzada la votació per la Mesa s'efectua l'escrutini que dóna el
següent resultat:
Paperetes llegides: 21
Paperetes vàlides: 21
Paperetes nul·les: 0
Vots en blanc: 1
Vots a candidats:
Candidat: noms i cognoms
Llista
Vots obtinguts
Sr. Adam Tomàs i Roiget
EA - AM
13
Sra. Manuela Cid i Espuny
CiU
7
A la vista de l'escrutini i havent obtingut el candidat Sr. Adam Tomàs i Roiget tretze
vots, que representen la majoria absoluta dels emesos, el Sr. President de la Mesa el
proclama a les dotze hores i vint-i-sis minuts Alcalde d’Amposta. Tot seguit, el
President de la Mesa requereix al Sr. Tomàs per tal que manifesti si accepta o no el
nomenament, i havent expressat la seva acceptació, i prèvia la prestació davant el Ple
de l'Ajuntament del jurament o promesa amb la fórmula: “Per imperatiu legal,
prometo per la consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
d’Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Amposta, amb fidelitat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental del l’Estat”, passa a
prendre possessió del seu càrrec, lliurant-se-li la vara i la resta d'atributs del mateix.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a cadascun dels portaveus dels Grups polítics

representats a l'Ajuntament:
- El Sr. Germán Ciscar Pastor ( PxC ):
Primer agrair a les 572 persones que ens van donar el seu vot, malgrat no ser una
opció guanyadora ho van fer, el que provoca es consolidi la nostra manera de
treballar, sé que és políticament incorrecte, però jo soc així i no penso canviar.
També vull valorar i agrair a molta gent que malgrat no votar-nos, ens ha felicitat i
agraït la feina feta, no hem guanyat el seu vot; però, ens hem guanyat el seu respecte,
cosa que també valoro moltíssim. Al 2011 varem prometre i ho em complert:
treballar, treballar i treballar, per tot això que sigui bo tens ganes de col·laborar-hi, la
veritat és que espero no equivocar-me. L’altre dia havia un regidor en el govern,
podries mirar això la veritat és que amb il·lusió i ganes de treballar espero no
equivocar-m’hi i poder contribuir. També va ser al 2011 que tot allò que ens sembles
malament ho denunciaria, al 2011 algú se’n va riure i no feia cas, ara no se’n riuen
pas, així que farem aquesta tasca fiscalitzadora. Crec que no pot haver un bon govern
sense una bona oposició i aquesta la faré. I acabaré com he començat, dient que
treballaré, treballaré i treballaré perquè ni una sola de les persones que ens han votat
s’hagi de penedir i el respecte que ens hem guanyant no el perdéssim. Gràcies.
- Sr. Francesc Josep Miró Melich ( PSC-CP):
“Sr. Alcalde, Regidores i regidors, senyores i senyors, bon dia a tothom.
Si em permeteu, en primer lloc vull donar les gràcies als ampostins i ampostines que
han dipositat la seva confiança amb nosaltres, els socialistes, i vull que sàpiguen que
des de l’oposició també farem ciutat. Ens varem comprometre a treballar en favor de
la gent, ocupéssim el lloc que ocupéssim, i així ho farem. M’hi deixaré la pell, ens hi
deixarem la pell
Així mateix, volem felicitar a la coalició guanyadora Esquerra d’Amposta i al seu
cap de llista Adam Tomàs que a partir d’ara ja és l’Alcalde de la nostra ciutat. Li
desitjo, de tot cor, molts encerts en benefici de tots els homes i dones d’Amposta.
Els resultats electorals han fet que passem d’una majoria absoluta a una altra i per
tant és la ciutadania qui decideix. Ara bé, sàpiga senyor Adam que vetllarem per tal
que escolti i dialogui. Li reclamem que arribi a grans acords en temes importants pel
bé dels nostres ciutadans. L’atur i les desigualtats no caben en l’Amposta que
nosaltres volem, per això ja li dic que, des de ara mateix, ens tindrà al seu costat a
l’hora d’impulsar iniciatives per tal de reduir l’atur i pal·liar la pobresa.
Sóc home de consens i pactes, m’agrada arribar a acords. Els socialistes d’Amposta li
estenem la mà, aprofiti aquesta oportunitat que li oferim en benefici de la gent.
Vostè sap ben bé que nosaltres també volíem un canvi de govern, de fet n’havien
parlat en més d’una ocasió que arribat el cas el faríem possible conjuntament i,
aquest s’ha produït, és cert en una aritmètica diferent. De totes maneres, s’hagi
produït com s’hagi produït aprofitem-ho en propostes positives per a la ciutadania,
en tot allò que podem arribar a coincidir: la reducció de l’IBI, adquirir el Sindicat i
l’antic col·legi de les monges per a fer un gran centre d’equipaments, augmentar la
dotació econòmica de les beques al transport dels universitaris i ampliar-les a
Màsters, la gratuïtat del transport públic, restablir contactes permanents amb la ciutat
agermanada de St. Jean de la Ruelle, entre d’altres. Ens tindrà al seu costat.
Si som sincers, del nostre programa al seu hi ha punts de coincidència que volem
explorar conjuntament per tal que arribin a bon port. Per aquest fet, perquè s’ha

compromès a fer realitat els punts que abans he esmentat, perquè calen unes noves
maneres de fer política a la nostra ciutat donant més participació als grups polítics,
perquè volem que en quan a transparència faci efectiu tot allò a que es va
comprometre públicament, per tot això li hem donat els nostres vots a la seva elecció
com alcalde.
Vull que sàpiga, també, que estarem atents i que seguirem de prop la seva acció de
govern, i que si no ho fa bé o no compleix també li criticarem i serem insistents. Li
farem una oposició responsable, seriosa i exigent, però també li dic que si busca
arribar a acords en la nostra formació, els tindrà.
Ja vaig anticipar en més d’una ocasió que fora quin fora el meu àmbit de
responsabilitat política estaria sempre al costat de l’alcalde en tot allò que signifiqui
sumar en benefici de la majoria de la gent. No entenc altra manera de fer política.
Busqui l’acord, tot i que tingui majoria absoluta, asseguis a parlar i a dialogar,
mantingui’ns informats, mostri empatia, i no oblidi mai que els socialistes
representem a una part de la ciutadania que també volia un canvi de govern a la
nostra ciutat. Que vol una altra manera de fer, un “savoir faire” que diuen els
francesos. Un canvi també per ser més ciutat, sense deixar a ningú abandonat a la
seva sort. Un canvi amb ambició per liderar el conjunt del territori Ebrenc, un canvi
per créixer. La nostra ciutat necessita ser pol d’atracció.
Nosaltres no escatimarem esforços en aportar propostes positives i només així és
com resoldrem els problemes de la gent. Anant tots a una, govern i oposició, en
benefici de la gent. Ara és a les seves mans, té la responsabilitat del govern, aprofiti
aquesta oportunitat.
- Sra. Manuela Cid i Espuny (CiU):
“Vull començar el meu discurs agraint molt sincerament la presència en aquesta sala
d’amics i amigues, veïns i veïnes que ens heu volgut acompanyar avui .
En primer lloc volem felicitar Esquerra Republicana d’Amposta, Iniciativa per
Catalunya i la Plataforma Sumem pels bons resultats que van obtenir en les eleccions
del dia 24 de maig. Felicitar també la resta de formacions polítiques que han
aconseguit representació en el nostre Ajuntament.
Els 11 regidors que formen a partir d’avui l’equip de govern tenen al davant la
responsabilitat, però també un dels màxims honors als que pot aspirar un ciutadà, que
és el de dedicar-se al servei dels seus iguals, perquè la tasca del polític és
precisament aquesta: ser un més i posar-se a disposició dels altres. Des de CIU, tant
els regidors sortints com els que ara entrem al consistori, donem les gràcies a totes
les persones que han seguit apostant per la nostra formació en aquestes eleccions
municipals, i volem remarcar que, com sempre, nosaltres representem els nostres
votants, però servim a tota la ciutat.
Vivim moments en què l’acció política està mal considerada per gran part de la
ciutadania, i aquest sentiment de desafecció només el podem fer canviar d’una
manera, que és fent ferm el nostre compromís de servei. Els que formem el grup de
Convergència i Unió som gent de paraula i de compromís, ens avalen tots els anys en
què la ciutadania ens ha donat el seu suport i hem estat al capdavant d’aquest
consistori treballant i donant el millor de nosaltres per fer d’Amposta la ciutat que és
avui: una ciutat on val la pena viure. Una ciutat oberta, amable, plural i que té cura
de les persones. D’això també hem de donar les gràcies a tots els regidors que en

algun moment de la seva vida s’han dedicat a treballar per Amposta. Són, clarament,
moments de canvis i de relleu, però no hem de perdre de vista d’on venim i on hem
arribat.
La majoria absoluta dóna a l’equip de govern total llibertat per aprovar i tirar
endavant els seus projectes. No obstant, crec que el diàleg i la capacitat d’arribar a un
consens han de prevaldre per damunt dels personalismes. Aquest serà precisament el
nostre principal objectiu: sumar, aportar, fer una oposició responsable, des del
respecte i la comprensió, perquè si bé cap dels regidors del nostre grup ha estat a
l’oposició, molts dels que estem aquí coneixem de primera mà les dificultats que
comporta el govern i els esculls que cal salvar quan s’està al capdavant d’un projecte
polític. Al final, hem de ser conscients que tots els que som aquí, tinguem la filiació
política que tinguem segurament perseguim el mateix objectiu: el bé
comú, la millora de les vides i el benestar dels nostres conciutadans.
A partir d’ara, el nou equip de CIU estarem a disposició de cadascun dels ciutadans i
ciutadanes d’Amposta, a l’igual que ho han estat els regidors que ens han precedit, i
ho farem amb tot l’esperit, amb tota la disposició i amb la més gran il·lusió.
La ciutat d’Amposta ens ha honorat amb la nostra elecció com a representants del
municipi i, per tant, els nostres actes, el de tots, han de ser guiats exclusivament per
l’interès general, per allò que comporti un millor benestar a la nostra gent, i el nostre
compromís és vetllar per donar compliment a aquest mandat popular.
Fer política vol dir, per damunt de tot, tenir cura de les persones, tenir vocació de
servei. I us puc assegurar que des de Convergència i Unió, vetllarem cada dia, cada
minut, per totes i cadascuna de les persones del nostre municipi.
Des d’aquest grup municipal que tinc l’honor de representar, us puc ben dir que
serem propers, que escoltarem i treballarem per continuar construint una gran
Amposta que ens faci sentir orgullosos de ser d’on som. I ho farem amb respecte,
amb humilitat i honradesa, la qual cosa demanem també a la resta de grups que
conformen el nou consistori, perquè només des d’aquestes premisses serem capaços
de donar el millor de nosaltres als nostres conciutadans.
Com deia Gandhi, la nostra recompensa es troba en l’esforç, i us puc ben assegurar
que teniu el nostre
compromís que ens esforçarem de manera incansable per a donar resposta als reptes
que els ampostins i ampostines ens poseu al davant.
Moltes gràcies per la vostra confiança i esteu segurs que no us defraudarem.”
Acabada la intervenció dels representants dels grups municipals PxC, PSC-CP i CiU,
l’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta es dirigeix als membres del Ple i als
assistents a la sessió constitutiva de l’Ajuntament amb aquestes paraules:
“Ampostins i Ampostines, tots los que esteu al Saló de Plens, los que mos
acompanyen des de baix al vestíbul i los que mos escolteu i mos veieu des de casa,
tots tenim en aquest moment lo cor ple d’emocions, d’emocions de tot tipus.
Avui, Amposta viu amb plenitud democràtica, l’elecció d’un nou alcalde, cap de
llista d’una formació política diferent de la que fins ara ha gestionat la ciutat. I això
ha estat fruït del canvi democràtic que los ampostins i ampostines han decidit.
Permeteu-me que faci un reconeixement a tots aquells que durant els darrers vint-ivuit anys han governat la ciutat. A tots ells, tot i les legitimes discrepàncies, vull
agrair el seu esforç, treball i dedicació. També faig extensiu aquest reconeixement a

la resta de governs municipals que hem tingut des del principi de la recuperació
democràtica.
Igualment que vull agrair la dedicació de tots aquells regidors i regidores que han
passat per este saló de Plens, representant diferents formacions polítiques, i malgrat
no estar al govern, han dedicat també un gran esforç i treball per millorar la nostra
ciutat.
També vull tenir un record històric pels dos alcaldes republicans ampostins que
m’han precedit en aquest consistori: Joan Alfred Escribà i Prades; i Josep Villalbí i
Verge. Des de la més sincera humilitat expresso el meu compromís per defensar, al
igual que els alcaldes Escribà i Villabí, els valors republicans de justícia, igualtat i
llibertat nacional.
Molts dels que estem aquí fa molts d’anys que mos dediquem a la política municipal.
Molts de natros, i això se pot veure per la quantitat de gent que avui ha volgut assistir
a l’acte de constitució d’aquest nou ajuntament, hem portat una gran càrrega
d’emocions, a vegades de decepció, altres de tristor, però sempre hem mantingut la
il·lusió amb un futur millor.
Per això sempre hem estat capaços de trobar la manera de fer les nostres aportacions
en bé del poble. Estic segur que ara continuarem trobant les il·lusions, les esperances
i les forces que finalment mos han portat fins aquí avui, i que de segur ens
acompanyaran durant tota la legislatura.
Esta il·lusió i esperança que mos han acompanyat no han arribat del no res, sempre hi
ha hagut algú que ha estat determinant per poder fer que aquest projecte avancés:
Tots aquells que m’han precedit encapçalant les diferents candidatures d’Esquerra
d’Amposta. Com Jordi Talarn, David Monllau i Marta Cid.
O aquells que han estat regidors en algun moment de la nostra trajectòria com Eloi
Toldà, Víctor Conesa, Lluís Auré, Carles Gonzalez, Jesús Auré i Júlia Barberà.
També els que heu configurat la candidatura actual i els que acabareu formant part
del proper equip de govern.
I en especial el suport d’aquella gent que al llarg de tots aquests anys cada
convocatòria electoral ens ha donat la seva confiança.
I a nivell més íntim, l’ajuda de la meva família i de la meva dona Marian, que sempre
han estat al meu costat.
A tots i totes, moltes gracies!!
I ara, ja com a alcalde, vull assumir personalment la responsabilitat de tot allò que
potser no hem fet bé fins al dia d’avui.
Segur que jo, i tot el grup que represento, podríem haver fet moltes coses millor.
I estenc la mà d’esta alcaldia i del futur equip de govern que en sortirà a tots los
ciutadans d’Amposta, i als grups de l’oposició.
Tenim la voluntat de refer los ponts de diàleg i de consens entre tothom perquè
Amposta ho mereix i ho necessita.
Volem convertir la participació, la transparència, lo rigor i el consens en elements
troncals de la nostra futura acció de govern.
I caldrà fer-ho escoltant a tothom, amb humilitat i amabilitat. Tenint present que
estem aquí per servir a la ciutadania fet que suposa un gran honor i també una gran
responsabilitat.
Esta alcaldia, que serà la de tots, i que ha tingut lo suport de 13 regidors que

representen a més de 5.500 ampostins i ampostines, treballarà per mereixe’s la
confiança de tothom. D’aquells que ens van votar i dels que no, perquè tots som
Amposta i governarem per tota Amposta.
L’alcaldia que avui hem votat, i el govern que farem, és un instrument, i l’objectiu és
transformar i millorar la nostra ciutat.
Per això serem molts exigents en natros mateixos, però també haurem de ser exigents
amb la resta de regidors i amb el conjunt dels ciutadans.
Entre tots hem d’intentar fer possible una Amposta que combini modernitat i
tradició; emprenedoria, igualtat d’oportunitats i justícia social; ambició global i
atenció a les persones i els barris; diversitat i cohesió social.
Una ciutat, Amposta, que miri i planifiqui el futur sense oblidar el passat.
Estem davant un gran repte com a ciutat.
I també un gran moment històric com a país en el que Amposta n’ha de ser
protagonista.
Un moment que ens reclama la màxima generositat individual i un gran compromís
col·lectiu.
Fem tots junts realitat aquest somni.
Visca Amposta !
Visca Catalunya !
Moltes gràcies.”
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar, pel Sr. President es dóna per
finalitzada la sessió, essent les dotze hores i cinquanta minuts i de tot el que s'ha
tractat es formula la present acta de que, com a Secretària General, certifico.
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA GENERAL,

