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-hi:
Secretari: Bon dia a tothom. Sóc Octavi Anguera, secretari accidental de l'Ajuntament.
Ens acompanya també l'Anna Cartañà com a interventora accidental. Anem a
començar la sessió de constitució de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per la
legislatura de 2015-2019. Bon dia a tothom, bon dia senyores i senyors i bon dia
regidors i regidores electes que avui prendran possessió. L'objecte d'aquesta sessió és
procedir a la constitució del nou Ajuntament de Mont-roig del Camp a la vista dels
resultats que es van produir el passat 24 de maig. El procediment de constitució que
farem ara es fa de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent. Implica
la realització de quatre operacions: en primer lloc, es constitueix la taula d'edat, que

està formada pels regidors de major i menor edat entre els electes; a continuació els
regidors electes s'acrediten davant de la mesa d'edat, fan el jurament o promesa del
càrrec de regidor i a continuació es fa l'elecció de l'alcalde o alcaldessa. Per tant,
procedim a iniciar l'acte i per tant es formarà la mesa d'edat per la qual convido que
pugin a l'estrada els senyors Josep Maria Aragonès Roca i la senyora Immaculada
Margalef Ciurana, tot assumint la presidència el primer
.
Josep M. Aragonès Roca: Bon dia. Queda declarada oberta la sessió de la constitució
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Té la paraula el Secretari per anar cridant de
manera individualitzada a tots els regidors.
Secretari: Anirem cridant ara a tots els regidors que aniran pujant a l'estrada i hem
distribuït els llocs en funció dels resultats electorals de la llista més votada a les menys
votades. Per tant, començo a cridar. Amir Aarab Abbas. Manel Andreu Ruiz. Irene
Aragonès Gràcia. Francisco Chamizo Quesada. Núria Esquius Sánchez. Josep Maria
Gairal Martí. Juan Gallardo Algueró. Enrique López González. Fran Morancho López.
Jose Francisco Moreno Herrero. Ferran Pellicer Roca. Yolanda Pérez Díaz. Vicente
Pérez Mula. Angel Redondo Ruizaguirre. I Francisco Velasco Autor. Molt bé. Com que
hi som tots els regidors hi ha quòrum suficient per la celebració de la sessió.
Josep M. Aragonès: El pas següent és preguntar si existeix algun inconvenient pels
regidors als que afecta alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREG
als seus articles 177 i 178, o una altra legislació concordant que ho manifesti en aquest
moment. Bé, sembla que incompatibilitats cap. A continuació es procedirà a la
formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per
la qual cosa es sol·licita al Secretari que procedeixi a la seva lectura legal.
Secretari: Molt bé. La fórmula de jurament o promesa per la qual cridarem als regidors
també per ordre alfabètic i l'hauran de respondre és la següent: jureu o prometeu per
la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? aquesta és la pregunta. Per tant ara
comencem a citar els regidors. .
Secretari: Abbas Amir?
Abbas Amir: Sí, ho prometo.
Secretari: Manel Andreu?
Manel Andreu: Sí, prometo.
Secretari: Irene Aragonès.
Irene Aragonès:: 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 sorgeixi de les eleccions del 27 de
setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions l'estat català lliure i sobirà.

Secretari: Josep Maria Aragonès?
Josep M. Aragonès: Sí, ho prometo.
Secretari: Francisco Chamizo?
Francisco Chamizo: Sí, ho prometo.
Secretari: Núria Esquius?
Núria Esquius:: Sí, ho prometo.
Secretari: Josep Maria Gairal?
Josep M. Gairal: Sí, ho juro.
Secretari: Juan Gallardo?
Juan Gallardo: Sí, juro.
Secretari: Enrique López?.
Enrique López: Sí, juro.
Secretari: Imma Margalef?
Imma Margalef: Sí, ho prometo per imperatiu legal i 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 del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions l'estat català lliure i sobirà.
Secretari: Fran Morancho?
Fran Morancho: Sí, ho prometo.
Secretari: Jose Francisco Moreno?.
Jose Francisco Moreno: Sí, prometo.
Secretari: Ferran Pellicer?
Ferran Pellicer: Sí, ho prometo.
Secretari: Yolanda Pérez?
Yolanda Pérez: Sí, prometo

Secretari: Vicente Pérez?
Vicente Pérez: Sí, prometo.
Secretari: Angel Redondo?.
Angel Redondo: Sí, ho prometo.
Secretari: Francisco Velasco?
Francisco Velasco: Sí, prometo.
Josep M. Aragonès: Per tant, queda constituït l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. A
continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde o l'alcaldessa, per la qual cosa el
Secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció.
Secretari: Sí. El procediment és el que regula l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General que els resumeixo. Es pregunta a cada cap de llista de les llistes que
s'han presentat a l'Ajuntament si presenta la seva candidatura. Llavors, entre les que es
presentin es farà la votació. Si algun d'ells obté la majoria de vots, per tant nou, en
primera votació serà proclamat alcalde, i si no serà proclamat alcalde automàticament
el cap de llista que hagués tingut més vots populars el dia de les eleccions. I si hi
hagués un empat es resoldria per sorteig, però no serà el cas.
Josep M. Aragonès: Molt bé. Els regidors que encapçalin llurs corresponents llistes i
vulguin presentar candidatura.
Secretari: Molt bé. Per tant, hi ha dues candidatures, del Sr. Fran Morancho López i del
Sr. Francisco Chamizo Quesada. Per tant, ara faríem la votació de l'elecció d'alcalde i
tornem a procedir com abans, faríem la votació a mà alçada.
Josep M. Aragonès: Sí. Queden proclamades les dues candidatures.
Secretari: Per tant, vots a favor, posem per ordre de més votat a menys, vots a favor de
Fran Morancho López. Ha obtingut vuit vots. Vots a favor de Francisco Chamizo
Quesada. Ha obtingut sis vots. Per tant, hi ha tres abstencions, i en no haver
aconseguit ningú la majoria absoluta de vots, queda proclamat alcalde el candidat de
la llista més votada, que és el Sr. Fran Morancho López.
Josep M. Aragonès: Accepta vostè el càrrec d'Alcalde del municipi de Mont-roig del
Camp?
Fran Morancho: Sí, ho accepto.
Josep M. Aragonès: Molt bé. Felicitats. Li prego al Secretari, procedeixi amb la lectura
de la fórmula de jurament o promesa d'acatament de la Constitució.

Secretari: Fran Morancho López, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions al càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya?
Fran Morancho: Sí, ho prometo.
Josep M. Aragonès: Fran, pot ocupar la Presidència.
Fran Morancho, alcalde: Moltes gràcies. Continuaríem doncs i donaria la paraula als
grups que volguessin intervindre. En aquest cas començaríem pels grups amb menys
representació a les eleccions.
Josep M. Aragonès: Bé. Jo en nom de la FIC que havia encapçalat a les eleccions del
24 de maig al municipi de Mont-roig del Camp, hem tingut el temps suficient per fer
negociacions i avui ha sortit escollit el Fran, que ja l'havíem tingut abans quatre anys
abans d'alcalde. Jo, sincerament, Fran, et desitjo que tinguis quatre anys bons per tu i
bons per la ciutadania del municipi, i a veure si aquesta vegada queda tothom ben
content de tu i tu ets ben... que ho saps ser i ho ets, i em consta, agradable. Et desitjo
el millor per tu i la teva família aquests propers quatre anys, Fran.
Alcalde: Gràcies. A continuació el Sr. Velasco.
Francisco Velasco: [castellà] Sr. Secretari, queríamos hacer constar en acta que hemos
escuchado, creemos, un juramento ilegal, que se ha de tener este juramento a la
posibilidad de que cualquier documento que firme será declarado nulo de derecho y
que se exija que se devuelva a las arcas municipales todos los emolumentos que haya
podido percibir en el ejercicio de su cargo por ser nulo de pleno derecho su
proclamación como concejal. [/castellà]
Alcalde: Si us plau, silenci. Es prega silenci, si us plau. Si us plau.
Francisco Velasco: [castellà] Señores y señoras, decimos del municipio de Mont-roig
del Camp, es para mi un orgullo representar como concejal a todos nuestros votantes.
Al mismo tiempo congratularnos por conseguir que la agrupación de Ciudadanos
Miami Mont-roig del Camp ha entrado por primera vez en nuestro ayuntamiento.
Darnos la enhorabuena al nuevo equipo de gobierno. Desde la oposición
intentaremos hacer un trabajo constructivo. Los concejales tenemos obligaciones, y
una de las primeras es utilizar el diálogo como un método para buscar el consenso
como objetivo. El grupo municipal de Ciudadanos de Miami Mont-roig del Camp,
desde el primer día, trabajará con ese objetivo, dialogando con las fuerzas
representadas en el pleno del ayuntamiento. Desde la oposición realizaremos una
oposición constructiva y velaremos por los intereses de todos los vecinos de Mont-roig
del Camp. La transparencia, la honestidad y la constante información serán uno de los
principales ejes de nuestra política municipal. El que ciudadanos Miami Mont-roig del
Camp, haya decidido abstenerse en la lista más votada, se justifica porque, aunque se

hayan coincidido en muchos puntos de nuestros programas, en otros, que creemos
muy importantes para nuestro municipio, no hemos sabido llegar a un entendimiento.
Con la ayuda de todos ustedes, trabajaremos con lealtad y empeño, con
responsabilidad e ilusión, en la seguridad de que el municipio con el que soñamos,
esté al alcance de nuestros esfuerzos. Muchas gracias. [/castellà]
Alcalde:: Sr. Pellicer, si vol prendre la paraula. Sr. Gallardo. No. Sr. [inintel·ligible,
0:18:09.2] Sra. Irene?
Irene Aragonès: Primer de tot m'agradaria que constés en acta que jo he fet un
fórmula de l'Associació de municipis per la Independència. En cap cas he fet un
jurament que sigui il·legal. Gràcies.
Bé. benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes, Alcalde i resta de regidors i regidores,
siguin les meves primeres paraules per felicitar al nou Alcalde, i desitjar-li molts encerts
en aquest mandat que encetem. Vostè té no només la responsabilitat d'exercir les
funcions d'alcalde, sinó també les de presidir aquest Ple que avui s'ha constituït que és
el màxim òrgan de representació democràtica del nostre municipi. Desitjo i confio en
què sabrà fer-ho, donant joc a tots els grups municipals aquí representats, ja que som
tots i cadascun de nosaltres que més i millor representem la voluntat de la nostra gent.
Amb Esquerra Republicana de Catalunya trobarà una oposició responsable,
constructiva, clara i contundent. I serem favorables a tot allò que creguem que suposi
un avenç pel municipi. No dubtarem, però, a posicionar-nos en contra del que
creguem que és negatiu pel conjunt de Mont-roig del Camp i no representi la majoria
dels interessos dels nostres veïns i veïnes. Volem agrair a les 638 persones que van
dipositar el seu vot i per tant la seva confiança en Esquerra Republicana de Catalunya.
també a tots aquells que han treballat perquè els tres regidors puguem ser avui aquí,
representant els valors del nostre projecte municipal: la transparència, la injecció
econòmica i la igualtat d'oportunitats. És un honor i una gran responsabilitat formar
part d'aquest Consistori. Assumim el compromís que ens farem dignes i mereixedors
de la vostra confiança. Ser a l'oposició no formava part dels nostres plans. Ens vam
presentar a les eleccions per governar, perquè aquesta és la nostra vocació, i així poder
dur a terme un projecte de regeneració democràtica, de renovació política i de
municipi dinàmic i inclusiu que generés oportunitats de futur. El vot ha estat per en
Francisco Chamizo de Convergència i Unió, que hagués estat el nostre alcalde amb la
proposta de pacte que teníem sobre la taula fins a l'últim moment amb dues forces
polítiques més. No ha estat possible. Ens hem deixat la pell en les negociacions, però
no ens hi hem volgut deixar la dignitat. Per tant, des d'Esquerra Republicana de
Catalunya comencem un mandat a l'oposició, i comencem aquest mandat a l'oposició
amb el cap ben alt, i serà un privilegi treballar per la comunitat i pel conjunt de la
població. Així doncs, des de la responsabilitat i la coherència política i moral vull
manifestar que hem pres possessió com a regidores i regidor decidits a servir al càrrec i
no pas a servir; decidits a defensar els ideals de l'esquerra municipalista
propera a la ciutadania i compromesa amb el canvi i la justícia social, sempre a través
d'un aprenentatge permanent de l'exercici de vocació de servei. Assumim per quatre
anys amb responsabilitat i també evidentment amb il·lusió la feina de regidores i
regidor del nostre municipi, més enllà i per sobre de la satisfacció personal, que hi és i

és imprescindible per poder exercir aquest càrrec, voldríem manifestar-vos avui el
nostre compromís per aquests anys en sumar, però sobretot la nostra voluntat i actitud
serà la d'escoltar, la d'escoltar el Govern, escoltar l'Alcalde i els altres grups de
l'oposició, però sobretot també per escoltar-vos a tots vostès, a tots els veïns i les
veïnes de Mont-roig del Camp. Esperem que aquest mandat transcorri de manera
responsable, d'acord amb el moment que viu el nostre municipi, i des d'Esquerra
Republicana posarem totes les nostres forces i energies tant dins com fora de
l'Ajuntament per fer-ho possible. Moltes gràcies.
Alcalde: Gràcies. Sr. Chamizo.
Francisco Chamizo: Bé. Bon dia a tothom. Alcalde. Regidors i regidores. En
representació de tots els membres de la candidatura de Convergència i Unió volem
felicitar públicament el Sr. Fran Morancho com a nou alcalde del nostre municipi i
desitjar-li que tingui molts encerts. també volem estendre el nostre agraïment a totes
les persones, 778, que a través del seu vot i el seu suport ens han donat la seva
confiança pel projecte del Govern municipal que hem presentat en aquestes darreres
eleccions municipals. Durant la campanya vau escoltar sovint les paraules
creure. Vam creure en nous horitzons. I el 24 de maig es va votar canvi. Però de
vegades els canvis són complicats perquè hi ha [inintel·ligible, 0:24:01.8] tossudes i
molts interessos al darrere que no donen pas a la voluntat de les persones que voten.
Avui ens trobem amb un pacte que molta gent no entén, un pacte similar al del 2007,
pràcticament amb els mateixos actors. Un pacte que a dia d'avui encara està pagant el
municipi. A més a més, un pacte en minoria, dèbil. La nostra proposta de baixar
impostos no accepta càrrecs de confiança, no voler dedicacions exclusives o parcials
amb sous d'exclusives, cosa que ha fet que no tingui cabuda cap possible pacte. Ara
entenem per què alguns no han contestat a la nostra proposta. I una vegada més el
municipi no tindrà aire nou. Al lloc de les cadires sempre hi juga la mateixa gent, gent
que canvia de partit i d'ideals de la mateixa manera que canvia de canal de tele. I
malgrat la confiança rebuda per part del municipi el passat 24 de maig, no hem pogut
fer res perquè aquests canvis es facin realitat. Mont-roig del Camp i Miami són només
una cosa. És la gent amb interessos propis que té interès en separar-ho. Des de
l'oposició actuarem amb la mateixa il·lusió, ètica política, compromís, rigorositat i
responsabilitat que hem demostrat durant el temps que vam estar a l'Equip de Govern
i amb la decisió ferma de marxar de l'Ajuntament. El temps ens ha donat la raó i val a
dir que aquella decisió va ser un autèntic encert. Estem segurs que el camí que ens
queda per recórrer no és ni serà fàcil, però tots els que formem part de la candidatura
de Convergència i Unió estem decidits a arremangar-nos les mànigues perquè el
municipi avanci des del primer dia. Estem convençuts que al nostre municipi li cal una
posició forta que marqui l'acció de l'Equip de Govern i pensem, i pensem que hi ha
d'haver una bona entesa entre Govern i oposició per tirar endavant els projectes que
es plantegin, i transparència i moderació en les decisions que es prenguin a partir
d'ara. Farem una oposició constructiva, però alhora supervisarem qualsevol acció que
es produeixi al Consistori. És i serà la nostra obligació escoltar i treballar pel nostre
municipi, i des de l'oposició fer complir amb el nostre programa electoral, el qual
posem a la disposició del Sr. Alcalde Fran Morancho. I per acabar sabem que aquest

no és el final desitjat per nosaltres ni per una gran majoria de veïnes i veïns del
municipi, però a tot el meu equip de Convergència i Unió i a mi ens queda el consol
d'haver intentat fer un municipi millor i que ningú dubti que ho aconseguirem. Moltes
gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies Sr. Chamizo. Bé. Benvolguts ciutadans i ciutadanes, regidores i
regidors, senyores i senyors. Vull destinar les meves primeres paraules com a Alcalde a
agrair la responsabilitat ciutadana que han demostrat els veïns i les veïnes d'aquest
municipi. Una responsabilitat que ha permès, a través del seu exercici de vot, que avui
estiguem assistint amb plena normalitat democràtica a la constitució d'aquesta nova
corporació. també vull agrair el suport rebut cap el nostre grup polític, que ha estat
una vegada més la primera força en nombre de vots de totes les que es presentaven a
aquestes eleccions. Una situació que ens ha permès lliderar les negociacions que ens
han portat al tancament d'un acord de Govern per aquest proper mandat i la meva
investidura com a Alcalde. També vull felicitar a tots els companys i companyes,
regidors i regidores escollits per representar el nostre municipi. Agraeixo el suport als
que seran els meus companys de viatge al Govern municipal. Els del meu grup, per la
seva entrega i treball incansable i com no als de la Plataforma d'Impuls Miami Montroig i els companys d'Ara Mont-roig del Camp, Miami i Verds per Més per haver-nos
volgut acompanyar en un nou Govern. Agraeixo la vostra responsabilitat de
governabilitat, estabilitat i compromís davant del repte que ens estan reclamant els
ciutadans del nostre municipi. N'estic convençut de què plegats no els decebrem. Per
últim un agraïment molt especial als amics per ser-hi sempre que els necessito, a la
meva família per aguantar-me i ajudar-me sempre, i sobretot al meu fill per moltes
coses, però sobretot perquè aquesta personeta em recorda cada dia que podem tenir
un futur millor i que som nosaltres els responsables de fer-lo possible. Als grups que
resteu a l'oposició, estendre-us la mà. Vull comptar amb vosaltres per fer les millors
coses possibles per construir un poble millor. també aquest és un repte que ens han
llençat els ciutadans en aquestes eleccions. Volen forces més modestes que treballin
per entendre's, sàpiguen aparcar les diferències i es fixin en el que realment importa:
tirar endavant un municipi meravellós, ple d'oportunitats per explotar. Després dels
agraïments i de deixar clara la meva voluntat de pacte i enteniment també amb els que
no formeu part del Govern, vull fer menció especial als ciutadans i famílies del nostre
municipi que estan passant per una situació molt difícil després d'anys de crisi. Una
crisi que ens ha colpejat durament, ja que la nostra economia ha estat centrada durant
els últims temps en el sector de la construcció i els serveis. Sabem que hi ha famílies
afectades molt directament que sobreviuen dificultosament, que es troben soles i
necessiten d'una administració propera com aquesta, que els tingui en compte, que
els allargui la mà i que gestioni amb sensibilitat els assumptes municipals que afecten
la seva vida diària. A totes aquestes persones, a tots aquells que pateixen, els dono el
meu compromís personal com a nou alcalde que seran una prioritat. Estenem aquest
compromís a la resta de regidors que formen part del Govern. Vull dir a aquestes
famílies, a aquestes persones que tan malament ho estan passant, que hi pensarem
cada vegada que tirem endavant un projecte, una activitat, una acció o un programa.
Posarem les persones que més ens necessiten al centre de la nostra gestió. Ens
deixarem la pell per generar noves oportunitats que millorin la situació econòmica i
creïn llocs de feina. Per això, només començar, imposarem un pla d'acció urgent amb

diverses mesures, la primera de les quals serà la posada en marxa d'un nou pla
d'ocupació que doni feina immediata a les persones que més ho necessitin. també
assumeixo el compromís de governar amb criteris d'igualtat. Igualtat d'oportunitats
socials, però també de tracte i d'escolta a tots els ciutadans i ciutadanes, visquin on
visquin. El nostre és un municipi molt complex territorialment. Tenim un nucli original,
Mont-roig, un altre de més poblat, Miami Platja, entre els quals existeixen deu
quilòmetres de distància i emmig de tot plegat, vint-i-dues urbanitzacions. I cal que no
perdem de vista la necessitat que la nostra gestió exerceixi amb condicions d'igualtat
entre tots els ciutadans, siguin del nucli que siguin. Per això el nostre govern portarà
endavant mesures que garanteixin aquesta igualtat també en l'equilibri de les
inversions i la prestació dels serveis. Entre d'altres mesures que tindran a veure amb
aquest punt farem públiques les balances tributàries posant negre sobre blanc els
impostos que es recapten a cada nucli de població. Podem equilibrar les inversions
que rep cada zona segons el nombre d'habitants i segon, el retard històric d'inversions
que tinguin. Volem que totes i cadascuna de les zones del municipi tinguin un mínim
de serveis bàsics garantits i que a més a més els afectats puguin intervindre en el què,
el com i el quan. I és que volem governar des d'una nova perspectiva, volem adaptarnos als nous temps, modernitzar-nos com a Ajuntament i com a municipi. Volem un
tracte diferent amb els ciutadans, volem que formin part de la nostra gestió tant a
nivell de la presa de decisió com -i potser això encara és més important- a nivell de
rendició de comptes. La transparència serà una màxima en la nostra manera de
governar, aplicarem amb rigor la nova llei de transparència, i impulsarem amb
determinació la participació ciutadana per tal que el nostre govern no funcioni
d'esquenes als ciutadans, ni tant sols de cara; volem passar a un altre estadi de gestió
que ens permeti i ens obligui a governar al costat dels ciutadans i ciutadanes del
nostre poble. Per això ens comprometem efusivament a reestructurar l'organització
interna de l'Ajuntament i a redistribuir territorialment el municipi impulsant la
descentralització municipi i afavorint que els veïns i veïnes puguin tenir un espai de
referència on siguin escoltats i on puguin ser corresponsables de les decisions que es
prenen al seu entorn i els afecten directament. He dit que la transparència serà una
màxima. Regirà l'activitat de l'Ajuntament i especialment la gestió que exercirem com
a Govern. Per això la primera mesura presa abans ni tant sols de la constitució oficial
del Consistori a la que assistim avui ha estat fer públic l'acord al que hem arribat les
tres forces que constituirem el Govern municipal. No tenim res a amagar. No volem
amagar res. Ben al contrari, volem fer partícips als ciutadans, fins i tot abans de
començar a treballar plegats. Volem fer-los partícips de les nostres intencions, de la
manera en què volem governar aquest municipi a partir d'ara. Tots els detalls d'aquest
acord estan ja a disposició de qualsevol ciutadà o ciutadana del nostre municipi.
Aquest és només un inici, una declaració d'intencions que vol ser el preàmbul d'una
nova manera de fer més oberta, més participativa, més corresponsable amb els
ciutadans, més transparent. Avui deixem enrere el temps en el qual els ciutadans
votaven cada quatre anys i els representants polítics decidien per ells durant tot aquest
temps. Ha arribat el moment de governar plegats, representants polítics i ciutadans, i
de marcar amb la complicitat de tots i totes el full de ruta que guiarà el nostre poble
durant els pròxims anys. Per això ens comprometem a elaborar el pla d'acció municipal
2015-2019, a través de la participació dels veïns, de les veïnes i evidentment dels grups
de l'oposició. Entre tots haurem de rebatre, reflexionar i decidir què hem de fer per

posar el nostre municipi al millor camí, el del futur i les noves oportunitats, al camí de
la ciutat que desitgem i a la que aspirem. No serà fàcil. Imposar noves maneres de fer i
implicar molta gent en la presa de decisions mai no és fàcil ni còmode. Però és un
repte que volem assumir i és un dret que cal que els ciutadans i ciutadanes puguin
exercir. Ara fa vuit anys vaig assumir la mateixa responsabilitat d'avui. Durant el mandat
2007-2011 vaig ser l'alcalde d'aquest municipi. L'experiència, les hores de vol, és amb
el que hem quedo d'aquells anys. Serà la base sobre la que construiré una nova
oportunitat: la de ser un nou alcalde, un millor alcalde, diferent, més proper, amb més
ganes i amb la il·lusió de saber que tinc al meu abast de nou milers d'oportunitats per
construir i millorar el meu poble. Vull ser l'alcalde de tots i totes, siguin d'on siguin,
visquin on visquin, treballin on treballin i hagin votat a qui hagin votat. Comença una
nova etapa, i en aquesta vull comptar amb tots i totes, perquè amb tots i totes vull
aprendre. A escoltar, inspirar-me i treballar fort. Ens trobem en un punt d'inflexió, en un
moment històric de trencament amb les velles maneres de governar i d'administrar.
Estic impacient per començar aquest nou camí; per això us demano que
m'acompanyeu en aquest repte emocionant. Per acabar, vull recordar i reafirmar-me en
unes paraules que vaig dir a la meva presa de possessió com a alcalde ara fa vuit anys.
Sóc plenament conscient que poques responsabilitats de servei públic existeixen en
democràcia que superin o igualin en intensitat i compromís a la d'un alcalde. Intensitat
en el fet de tindre contacte continu amb els ciutadans i compromís amb ells mateixos.
Moltes gràcies, visca Mont-roig del Camp, visca Miami i les seves urbanitzacions.
Secretari: Faríem la donació dels pins com a símbol de l'aportació municipal als
regidors que no en disposen, que prenen possessió avui per primera vegada. Núria
Esquius. Enrique López. Quique Moreno. Angel Redondo. Francisco Velasco. I Imma
Margalef.
Alcalde: Bé, moltes gràcies a tothom i s'aixeca la sessió. Ens fem una foto aquí amb
tots els regidors.

Fran Morancho López
Alcalde

Octavi Anguera Ortiga
Secretari

