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PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 

DEL13 DE JUNY DE 2015 

 

 

A la localitat de Montesquiu, a les 12:00 h. del dia 13 de juny de 2015, es 

reuneixen els  càrrecs electes indicats al marge, per tal de donar compliment a 

allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 

del règim electoral general i l’article 37 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, a l’efecte de constituir el nou Ajuntament de 

Montesquiu, d’acord amb els resultats de les eleccions municipals que es van dur 

a terme el dia 24 de maig de 2015 per a la renovació de la totalitat dels 

membres de les corporacions locals, i assistits pel Secretari de la Corporació, 

Jaume Salés i Malian. 

 
La sessió es desenvolupa segons el següent ORDRE DEL DIA: 

 
Primer i únic.- Constitució de la nova corporació municipal. 

 

 

 

Constitució de la Mesa d’Edat 

 

El Secretari de la Corporació obre la sessió i manifesta que, de 

conformitat amb el que estableix l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral General i atenent al disposat en ell es procedeix a 

constituir la mesa de edat, formada pel Regidor/a de més edat i pel Regidor/a de 

menys edat, que en aquest cas són: 

 

 - Jaume Romeu i Cruells 

 - Carles Colomo i Espona 

 

La mesa de edat queda integrada, doncs,  per  Jaume Romeu i Cruells, 

Regidor electe de major edat, que la presideix, i per Carles Colomo Espona, 

Regidor electe de menor edat. 

 

Comprovació de credencials 

 

El Regidor Jaume Romeu diu que pel Secretari – Interventor s’ha elaborat 

una acta d’arqueig i estan preparats i actualitzats els justificants d’existències en 

metàl·lic o valors propis de l’Ajuntament, dipositats en les diferents entitats 

bancàries i a la Caixa de la Corporació que es pot consultar.  

 

 També diu que s’han acreditat i lliurat les credencials dels set regidors 

presents, com a pas previ a la seva presa de possessió. I que un cop comprovat 

que tots els Regidors electes han formulat les declaracions referides en l'article 

75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

DEMANA als Regidors electes que exposin si els afecta alguna causa 
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d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració.  

 

 Cap regidor/a manifesta res. 

 

 

Presa de possessió dels regidors/res 

 

Sobre la forma de fer efectiu el jurament o promesa del càrrec, uns dies abans 

d’aquest acte, el Secretari de la Corporació ha comunicat als regidors electes 

l’opinió de la Junta Electoral Central al respecte. Tot i que la dita Junta Electoral 

Central no és competent per a  determinar la fórmula adequada per a què 

sorgeixi efecte, el Secretari va informar que el jurament o promesa ha de ser 

explícit per a entendre’l efectivament realitzat. 

 

 El Regidor Jaume Romeu continua, doncs, dient que tenint en compte que 

es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny, del Règim Electoral General i 37.4 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, i que concorren a aquesta sessió la majoria 

absoluta de Regidors Electes, d’acord amb  l'article 108.8 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en el moment de la presa 

de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, cada candidat ha de 

contestar afirmativament el següent: 

 

¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Excm. Ajuntament de 

Montesquiu, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 

com norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia? 

 

  

 Tot seguit, el Regidor Carles Colomo, integrant de  la Mesa d’edat, va 

cridant a tots els Regidors per tal que formulin el jurament o promesa. 

  

 Anna Castany Paret: Sí ho prometo, per imperatiu legal. Un cop 

promès el càrrec, 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. 

 

  

 Elisabet Ferreres Vergés: Sí ho prometo, per imperatiu legal. Un cop 

promès el càrrec, 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. 

 

 Joan Freixer Serradell:  Sotmès únicament a la voluntat popular dels 

veïns i veïnes de Montesquiu que m’han escollit i a la nació catalana com a únics 

dipositaris de sobirania, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la 
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independència i la justícia social als Països Catalans. Prometo guardar i fer 

guardar la normativa vigent per imperatiu legal. Per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament de 

Catalunya que sorgeixi fruit 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. 

 

David MerchanSalces: Sí ho prometo, per imperatiu legal. Un cop promès 

el càrrec, 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. 

 

 

Liliana Vilanova Orriols: Sotmesa únicament a la voluntat popular dels 

veïns i veïnes de Montesquiu que m’han escollit i a la nació catalana com a únics 

dipositaris de sobirania, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la 

independència i la justícia social als Països Catalans. Prometo guardar i fer 

guardar la normativa vigent per imperatiu legal. Per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament de 

Catalunya que sorgeixi fruit 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. 

 

Jaume Romeu i Curells: Sí ho prometo, per imperatiu legal. Un cop 

promès el càrrec, 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. 

 

El President de la Mesa d’Edat, Jaume Romer, crida al Regidor Carles 

Colomo Espona perquè efectuï el jurament o promesa del càrrec de regidor. 

 

Carles Colomo Espona: Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns 

i veïnes de Montesquiu que m’han escollit i a la nació catalana com a únics 

dipositaris de sobirania, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la 

independència i la justícia social als Països Catalans. Prometo guardar i fer 

guardar la normativa vigent per imperatiu legal. Per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament de 

Catalunya que sorgeixi fruit 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.. 

 

 El Regidor Jaume Romeu diu que, havent-se donat compliment al que 

disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 

Electoral General, quan són les 12:12 hores, DECLARA constituït l'Ajuntament de 

Montesquiu, després de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 

2015. 
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4.- Elecció de l’Alcalde/sa 

 

Tot seguit, el Regidor Jaume Romeu demana al Secretari de la Corporació 

que procedeixi a la lectura de l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny, del Règim Electoral General i a l'elecció de l’ Alcalde-President de la 

Corporació. 

 

El Secretari llegeix l’indicat article: 

 

“En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a 

l’elecció de l’Alcalde, d’acord amb el següent procediment: 

a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les corresponents 

llistes. 

b) Si algun d’ells obté majoria absoluta dels vots dels Regidors  és 

proclamat Alcalde. 

c) Si cap d’ells no obté majoria absoluta dels vots dels Regidors, és 

proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista que hagi obtingut el major 

nombre de vots populars en el corresponent municipi. En el cas d’empat, es 

resoldrà per sorteig.”. 

 

El Regidor Jaume Romeu demana als caps de llista de les tres formacions 

si es presenten la seva candidatura per a   Alcalde o Alcaldessa  del Municipi de 

Montesquiu. 

 

La Regidora Elisabet Ferreres Vergés, d’ERC,  contesta que SÍ. 

El Regidor Joan Freixer Serradell, d’APM-CUP, contesta que SÍ. 

El Regidor Jaume Romeu, de CiU, contesta que NO. 

 

El Regidor Jaume Romeu diu que el procediment triat com a sistema de 

votació serà marcar una creueta al costat del Regidor o Regidora que es vol que 

sigui l’Alcalde o Alcaldessa. Per això s’ha repartit unes paperetes en les quals hi 

ha impresos els noms dels candidats. Un cop marcat per tots els regidors, d’un 

en un el van introduint en una urna, essent els membres de la Mesa d’Edat els 

últims a fer-ho. 

 

Conclòs aquest acte, els dos Regidors de la Mesa d’Edat, davant de la 

resta de regidors i del públic assistent, obren l’urna i porten a terme el 

recompte, el qual reflexa el següent resultat: 

 

  

Elisabet Ferreres i Vergés 4 

Joan Freixer Serradell 3 

TOTAL VOTS EMESOS 7 

 

El Regidor Jaume Romeu manifesta que, en conseqüència i a la vista del 

resultat de la votació, en ser el nombre de Regidors  de SET (7)  i la majoria 

absoluta de QUATRE (4), quan són  les 12:20 hores PROCEDEIXO A PROCLAMAR 

Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Montesquiu, la cap de llista 

d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), LA SRA. ELISABET FERRERES 
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I VERGÉS. 

 

Demana a la Sra. Ferreres que ocupi el lloc que li correspon com a 

Alcaldessa de l’Ajuntament de Montesquiu i presideixi, des d’ara, aquesta sessió. 

 

Tot seguit, el Regidor Jaume Romeu demana a la Sra. Elisabet Ferreres 

Vergésr el següent: 

 

¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir 

fidelment les obligacions del càrrec d’Alcaldessa de l'Excm. Ajuntament 

de Montesquiu, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 

com norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia? 

 

La Sra. Elisabet Ferreres i Vergés diu que SÍ HO PROMET. 

 

 

 

5.- Intervenció dels caps de grup 

 

Després que el Regidor Jaume Romeu deixi el lloc que ocupa com a President de 

la Mesa d’Edat  perquè la Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ocupi el seu lloc com a 

Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Montesquiu, aquest demana als 

diferents grups municipals si volen adreçar unes paraules abans de concloure 

l’acta. 

 

 El Regidor Jaume Romeu, en nom del grup municipal de CiU, pren la 

paraula, amb permís de la Presidència, per manifestar el següent: 

 

“En primer lloc, felicitar-te per l’elecció d’Alcaldessa, de nou, d’aquest 

Ajuntament. Vull també donar les gràcies per fer possible entrar a l’equip de 

govern.  Gràcies, també, al company FedericTrapé per la feina feta en l’anterior 

legislatura. Demano que sigui una bona legislatura aquesta que ara encetem, 

tranquil·la i que poguem parlar entre tots. Estic obert a tots.”. 

 

 L’Alcaldessa dóna la paraula al Regidor Joan Freixer, d’APM-CUP, el qual 

manifesta que no només parlarà ell, sinó que ho faran els tres integrants del 

grup. Comença el Regidor Joan Freixer dient el següent: 

 

“Des d’APM-CUP, abans de fer qualsevol consideració política, volem 

agrair a les 185 persones que el passat 24 de maig van dipositar la seva 

confiança en el nostre projecte polític i en les propostes que presentàvem per 

aquests propers quatre anys les quals perseguien única i exclusivament 

augmentar el benestar de totes les persones que vivim a Montesquiu.  

 

Dels resultats de les eleccions se’n poden treure moltes consideracions, 

però la principal és que l’electorat ha acabat amb la majoria absoluta que durant 

16 anys ha regnat a Montesquiu. La nostra formació política guanya vots i és 

l’única que ho fa també en regidors. Al 2007, quan vam començar aquesta 

aventura, en aquesta sala la CUP tenia una única regidora. Només amb 8 anys 

hem passat a tenir-ne tres. Evidentment, per nosaltres, aquest resultat no ha 

estat suficient per capgirar la dinàmica política que fa tants anys que dura al 
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poble. Ja ens temíem abans de les eleccions allò que ha acabat succeint. O 

guanyàvem per majoria absoluta o ens quedaríem una altra vegada a l’oposició. 

No només ens ho feia sospitar el que molta gent del poble ens deia sinó també 

per la mateixa dinàmica política que ha portat CiU durant els últims tres anys de 

legislatura. Arribats al moment sabíem que actuarien com a crossa per sostenir 

de nou un govern d’ERC.  

 

Els resultats van ser prou clars com per entendre que la majoria dels 

votants de Montesquiu havien expressat una voluntat de canvi i s’hagués pogut 

aconseguir si haguessin primat unes altres prioritats. Els projectes i interessos  

personals han passat per sobre de l’interès general. En aquest sentit lamentem 

que siguem l’única força que entengui que a Montesquiu li urgeix un canvi, un 

canvi en el fons i també en les formes. 

 

Com ja vam expressar al seu dia, els vots dipositats a APM-CUP només 

havien de servir per posar fi a la manera com s’ha gestionat l’Ajuntament durant 

tots aquests anys i en cap cas s’havien d’utilitzar per mercadejar càrrecs que 

permetessin repartir-nos el poder municipal. No hem volgut basar la política ni 

en persones, ni en interessos personals, sinó en projectes pel poble i propostes 

de millora que perseguissin el bé comú.”. 

 

Tot seguit, intervé la Regidora Liliana Vilanova, la qual manifesta el 

següent:  

 

“Sent coherents amb el nostre lema de campanya del “Junts Sumem” 

som els únics que hem demanat reunions a la resta de formacions polítiques 

amb l’objectiu d’establir ponts de diàleg i d’explorar no només la viabilitat de 

possibles pactes sinó fins i tot de fer un govern d’unitat. 

 

APM-CUP va sol·licitar una reunió amb CiU per saber de primera mà fins a 

quin punt es podia iniciar un debat sincer amb aquesta formació. Ens va semblar 

que la primera reunió va ser prou profitosa ja que ens vam posar deures de 

mutu acord convocant una segona reunió en la qual havíem de portar treballades 

les prioritats dels programes, una proposta de funcionament organitzatiu i les 

línies vermelles de cada formació. Malauradament no hi va haver la segona 

reunió perquè CiU la va suspendre el dia abans telefònicament reivindicant el seu 

paper d’àrbitre; paper que ha abandonat ràpidament arribant a un pacte de 

govern amb ERC.   

 

Pel que fa a ERC, mai vam rebre cap trucada ni cap mostra d’interès per 

part seva per seure en una taula i fer el que s’acostuma a fer arreu dels 

Ajuntaments d’aquest país, parlar. És més, semblava que no hi havia cap 

voluntat de parlar amb nosaltres ateses les declaracions a la premsa de la seva 

cap de llista. Això és una mostra més d’allò que ens urgeix canviar en aquest 

Ajuntament. Lluny d’aquesta manera de fer, des d’APM-CUP vam sol·licitar una 

reunió amb el grup d’ERC per entendre que nosaltres no crèiem amb diàlegs 

impossibles i que la responsabilitat dels dos grups majoritaris al poble, és com a 

mínim, mirar de parlar-se (recordem que només ens separen menys de 50 vots). 

Tristament l’únic que en vam treure va ser una reunió a porta tancada entre els 

dos caps de llista, sense arribar a cap posició d’entesa més enllà de criticar la 

nostra manera d’exercir l’oposició. 
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Nosaltres entenem que tot pacte de govern amb més d’una opció política 

al rin polític ha de ser inclusiu, en benefici de i a favor del poble, i no en contra 

de res ni de ningú. Ens costa trobar en aquest pacte algun d’aquests valors; i si 

hi són, ens agradaria veure’ls reflectits en els acords que es prenguin el dia del 

ple d’organització i funcionament de l’Ajuntament que es farà en menys d’un 

mes.  

 

Per acabar, volem agrair al representant de CiU una cosa i també 

demanar-n’hi una altra: 

 

Li agraïm que finalment hagi clarificat, entrant al govern d’ERC, el que 

tots ja sabíem però vosaltres mateixos negàveu: que CiU mai ha estat cap 

àrbitre ni cap mediador entre ERC i la CUP. Nosaltres ho sabíem, però 

segurament alguns dels seus votants no. En el seu dia ho vam dir, al poble hi ha 

dues posicions, mantenir el que tenim o apostar pel canvi. Aquí tothom ha triat, 

vostè el primer. 

 

Li demanem que treballi pel poble, per tot el poble. Per les 105 persones 

que han votat la seva formació política però també per la resta. Montesquiu no 

es mereix més governs que treballin només pels seus. Li demanem sentit de 

servei públic i vocació en la defensa de l’interès general.   

 

Ho tindrà difícil, perquè vostè és un de quatre, i perquè vostè no deixa de 

ser el qui apuntala aquest govern d’Esquerra. Tot i així, li desitgem sort i encerts 

perquè li faran falta.  

 

Des del nostre grup polític, amb els nostres tres regidors ens quedem sols 

a l’oposició. Seguirà sent constructiva com ho ha estat fins ara. Dignificarem la 

feina de l’oposició i reivindicarem la feina feta, que fins ara ha estat molta.”. 

 

 Finalment, intervé el Regidor Carles Colomo el qual diu el següent; 

 

“Malgrat tot, però, encara tenim un bri d’esperança en què les coses 

canviïn. Aquest govern continuarà tenint la nostra mà estesa quan es plantegin 

propostes que beneficiïn els veïns i veïnes de Montesquiu i els interessos comuns 

que el poble de Montesquiu i el país persegueix. Un exemple d’això és que 

durant la legislatura passada més del 90% de les mocions presentades per 

l’equip de govern van ser votades a favor per la nostra formació política; dada 

que contrasta amb les comptades ocasions que l’equip de govern va votar a 

favor de les nostres mocions. L’equip de govern tindrà el nostre suport en tot 

allò que suposi i representi deixar enrere el buit i l’arraconament de la nostra 

formació política, les males formes i tot allò que avanci en la transparència i la 

participació dels veïns en la vida política del poble. És per això que oferim el 

nostre programa electoral tal i com hem fet durant les legislatures anteriors. 

Moltes de les nostres propostes de la legislatura anterior van ser finalment 

executades pel govern malgrat es votessin en contra en els diferents plens. 

Esperem que això canviï. Volem que se’ns faciliti la feina com a oposició i que 

aquesta sigui reconeguda i acceptada com el què és. El dissens o la discrepància 

no és dolenta en si mateixa ja que enriqueix el debat polític i la cerca de les 

solucions generalment acontenten a molta més gent. Qui no entengui això és 
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que no entén què és la democràcia. 

 

Encara que des del govern no se’ns hagi volgut entendre i sovint se’ns 

hagi menystingut i faltat el respecte, nosaltres sempre hem plantejat 

alternatives polítiques de manera constructiva malgrat el govern sempre les hagi 

interpretat com a atacs personals.  

 

Lluny d’aquesta consideració, en part dependrà de vosaltres quin és el 

paper que voleu que tinguem com a oposició ja que sabeu que som un actor 

polític actiu i amb certa rellevància. El paper d’aquesta oposició serà més o 

menys actiu depenent del grau de participació que ens permeteu i de si teniu 

voluntat de facilitar-nos la feina o no.   

 

Per acabar només fer una reflexió en veu alta: Si som capaços d’anar 

junts en benefici del país hauríem de ser capaços de posar-nos d’acord i 

construir junts el poble que tots estimem encara que cadascú se l’estimi a la 

seva manera. Nosaltres estem disposats, però avui hem votat pel nostre 

candidat, ja que al nostre entendre i a dia d’avui és l’únic que podia garantir 

deixar enrere una etapa de tensió, confrontació i divisió al poble.  

 

Moltes gràcies.”.  

 

 

L’Alcaldessa Elisabet Ferreres clou aquest acte manifestant el següent: 

 

“Bon dia a tothom, 

 

Avui per a mi, és un honor poder dirigir-me a tots vosaltres com a 

Alcaldessa, una legislatura més,  i donar-vos les gràcies per la vostra assistència 

a aquest acte de Constitució del nou Ajuntament. 

 

En primer lloc, voldria donar l’enhorabona a les noves regidores i regidors 

que han estat escollits per formar part del nou Ajuntament i desitjar-vos molts 

encerts i èxits en la vostra gestió per Montesquiu. 

 

En segon lloc, voldria agrair la tasca realitzada als regidors que ja no ens 

acompanyaran en aquesta nova etapa:  

 

- Gràcies, Esteve i Glòria, per aquests anys de suport i recolzament dins 

l’equip de govern. Gràcies per haver treballat aquests 4 últims anys pel nostre 

poble i per la feina feta. Hem estat un grup unit on l’única fita que hem tingut 

sempre ha estat governar per tenir un poble millor, tant en aspectes socials, 

culturals, turístics, comercials i urbanístics. Crec que haurem tingut encerts, però 

també ens haurem equivocat en prendre determinades decisions, però d’aquests 

errors també n’haurem après i ens han fet créixer. Ha estat una etapa dura, 

degut a la crisi econòmica que ens envolta, on ens hagués agradat poder 

realitzar més projectes, però, tot i així, hem pogut executar els nostres objectius 

electorals de fa 4 anys. Això és degut al compromís que vosaltres heu tingut 

vers Montesquiu. Moltes gràcies. 
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- Gràcies, Fede, per aquests anys d’oposició constructiva. Crec que has 

realitzat una tasca bona pel nostre estimat poble, proposant idees i projectes 

beneficiosos per Montesquiu. Gràcies pel diàleg i el suport mostrat en temes 

difícils, crec que has fet una bona oposició ja que la prioritat sempre ha estat 

Montesquiu. 

 

En tercer lloc, voldria agrair la confiança que ens han tornat a donar les 

montesquiuenques i montesquiuencsen escollir-nos per dur la gestió de 

l’Ajuntament 4 anys més. Hem estat la llista més votada amb 234 vots, per tant, 

donar un especial agraïment a les persones que han permès aquest resultat. 

Finalment, hem arribat a un acord amb Convergència i Unió, ja que durant 

aquests anys hem  anant treballant plegats i amb bona harmonia pel bé de 

Montesquiu i la seva gent. 

 

Finalment, us continuo oferint la meva il·lusió, esforç i responsabilitat per 

dur a terme els projectes nous i també els que ja hem començat. Per part meva i 

del nou equip de govern, l’objectiu serà sempre servir al nostre poble i 

aconseguir que tots els vilatans es sentin orgullosos de viure a Montesquiu. 

 

Moltes gràcies a tothom i VISCA MONTESQUIU.“. 

 

 Quan són les 12:25 hores, l’Alcaldessa dóna per conclòs aquest acte i 

aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, en dono fe. 

 

 

 

 

 

 


