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ACTA PLE NÚM. 7/15 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 10 DE JUNY 2015 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 10 DE JUNY 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores i trenta-dos 
minuts del dia 10 de juny de dos mil quinze, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a 
continuació es relacionen, en sessió extraordinària i primera convocatòria, 
sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sr. Victor Manuel Alcañiz Losa 
 Sra. Mònica Badia i Cortada 
 Sra. Anna Caminals Lecha 
 Sr. Manuel Jesús Casado Ruiz 
 Sra. Elisa Corral Lozano 
 Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jordi García Guitart 
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 Sr. Luis García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Maximiliano Palacios Palacios 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Jordi Rosell i Segura 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
No excusen 
 
Regidors/es Sra. Elisabeth Morales Sánchez 
 Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Únic.- Aprovació de l’acta núm. 6/15, corresponent a la sessió ordinària del 
dia 21 de maig d’enguany. 

 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 

VOTACIÓ         UNANIMITAT 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Al ser l’últim Ple, si algú membre del Ple que no continuarà -que se 
m’entengui bé- vol expressar o fer alguna tipus d’intervenció, teniu la paraula. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de CiU 
 
Gràcies Alcalde. 
 
Sí, en aquesta meva darrera intervenció en aquest Plenari volia dirigir unes 
paraules. 
 
Fa quatre anys vaig agafar el compromís com a Regidora de servir a aquesta 
ciutat i a tota la seva ciutadania amb la màxima responsabilitat. I això ho he 
intentat fer el millor que he sabut i he pogut en tots aquells temes importants 
de ciutat, intentant arribar a acords tant amb l’Equip de Govern com amb els 
altres Grups Municipals. 
 
I en aquest sentit també vull aprofitar aquestes paraules meves per donar les 
gràcies a tot el personal d’aquest Ajuntament. La veritat és que feu molt bona 
feina i ens ajudeu molt, ens heu ajudat molt en aquest sentit a què nosaltres 
també puguem fer bé la nostra feina. 
 
Per acabar dir-vos que ha estat, de veritat, un goig i un honor ser Regidora de 
l’Ajuntament de Cornellà, us ho dic de tot cor. Ara s’acaba aquesta tasca com 
a Regidora però, bé des d’altres àmbits i des d’altres entorns, jo continuaré 
treballant per construir, per seguir construint un futur millor per tots els 
ciutadans de Cornellà. I també continuaré treballant per aconseguir la 
independència d’aquest país. 
 
Moltes gràcies i arreveure. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Sumar-me també a les paraules de la Regidora, de la Mónica Badia. Per mi, 
òbviament, ha estat un goig poder estar en aquesta posició de poder servir a 
la ciutat des de la posició de Regidor, però crec que tots i totes acabem servint 
a la ciutat des d’allà on estem, des d’una entitat, de ser un veí o veïna més, 
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amb implicació o sense implicació, però el que sí tinc clar és que a dia d’avui 
aquesta ciutat em perd com a Regidor però en cap cas em perd com a persona 
i com un ciutadà més. 
 
Ha estat un plaer estar aquesta legislatura amb vosaltres. La veritat és que he 
après molt, crec que he intentat aportar el màxim possible per tirar endavant 
la ciutat, amb els desencontres però també en els punts comuns. I també 
parlar en nom del Grup. Sabem la situació que el Grup ara desapareixem. Com 
a grup això ens implica aquestes reflexions, però tenim molt clar que les idees 
que representem, les idees que representa la gent de Convergència en 
aquesta ciutat, i sabem que no són majoritàries, però en tot cas sabem a qui 
representem, quines idees són, com som i què és el que volem tant per a la 
nostra ciutat com pel nostre país. Per tant, això no és un adéu sinó que és un 
ja ens tornarem a veure. 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Bona tarda a tothom. 
 
Després de tres mandats consecutius deixo la meva tasca en aquest 
Consistori. Amb major o menor encert he intentat sempre el major benefici 
pels veïns de Cornellà i, especialment i amb força, per a les meves veïnes. 
 
Per mi ha estat un privilegi, un honor, i ho dic en majúscules, haver pogut ser 
Regidora de Cornellà. Repeteixo que per a mi, i amb veu molt alta i clara, ha 
estat un honor. 
 
Jo he estat una política de carrer –crec- una persona normal, amb una vida 
més o menys corrent però amb molta, molta sort en tot allò que he fet. Em 
sento molt orgullosa de totes les feines que he desenvolupat, siguin públiques 
o en el meu àmbit professional, i també de tota la gent que m’ha acompanyat 
en aquests àmbits. 
 
Com no podia ser d’una altra manera i donat que jo he estat més temps, no 
puc deixar de fer un capítol d’agraïments. En un lloc destacat hi ha un 
agraïment per la Maria Carmen Romero. També vull agrair especialment el 
suport i l’acompanyament del Miguel López, l’Arnau Funes, l’Anna Caminals, 
com a companys i companys d’Iniciativa Cornellà.  
 
Tampoc puc deixar de donar les gràcies als companys de la coalició que m’han 
acompanyat aquests dotze anys, tant a la Maria Jose Pardo com al Sergio 
Gómez. 
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És de rigor també incloure en aquests agraïments als companys, però 
principalment a les companyes d’Iniciativa de la Comarca, Iniciativa del Baix 
Llobregat i també la confiança que en mi sempre i des del principi ha dipositat 
Iniciativa Nacional. 
 
Finalment també m’agradaria fer una menció especial per la Conxita Sánchez 
que juntament amb la Carmen Romero, han estat les persones més 
importants en la meva tasca política. 
 
És un comiat però entre cometes, perquè jo no dono un pas enrere, com bé us 
podeu imaginar. Ens veurem als carrers defensant els valors democràtics, 
republicans i feministes. I lluitant sempre per uns serveis públics laics de 
qualitat i en català, on la mirada de gènere sigui sempre una prioritat. Salut i 
república. 
 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Per no repetir-me, també ha estat un honor per a mi. He après moltíssim. Ha 
estat la meva primera vegada com a Regidora aquests quatre anys. Venia del 
mon associatiu, de col·laborar en la ciutat en molts ambients, en molts àmbits 
i estar aquí m’ha obert una altra part de la ciutat que no coneixia i he après 
molt, però també he de reconèixer que m’he quedat amb les ganes de 
continuar, això s’ha de dir. 
 
Per tant, com l’Elisa, no em veureu aquí al Ple o em veureu de públic, però 
continuarem treballant des de fora del Ple per continuar amb la lluita. 
 
I desitjar-vos a tots els que us quedeu aquí bona feina aquests quatre anys. 
Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Jo volia parlar en nom del Grup, en principi també amb la voluntat d’estar 
aquí dissabte. Però si no hi ha cap impediment, volia dir tres coses ràpides. 
 
Una, ja ho vaig dir, em sembla, en el seu moment. En primer lloc agrair la 
feina dels membres dels Consells que han anat passant aquesta tarda per aquí 
i, per tancar, tant dels treballadors i les treballadores municipals que durant 
aquests quatre anys se’ls ha d’agrair la feina, estic d’acord amb el que ha dit la 
Mónica.  
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I en relació als companys i companyes del Ple que marxeu, jo ho vaig dir el dia 
dels trenta-cinc anys d’Ajuntaments democràtics a l’Auditori, crec que 
nosaltres som ciutadans i ciutadanes que fem feina i que treballem pel bé dels 
nostres veïns i veïnes, per tant, som veïns i veïnes que dediquem el nostre 
temps lliure.  
 
En definitiva crec que som veïns i veïnes que destinem temps lliure, temps 
que li traiem a les nostres famílies per fer tasques de Regidors i Regidores, des 
del Govern o des de l’oposició. Us vull agrair a les persones que marxeu i que 
no seguireu de Regidors i Regidores, a tots i totes, la feina en nom del nostre 
Grup. Tant a les que heu estat al Govern com a les que heu estat a l’oposició, 
us ho he d’agrair. 
 
També vull fer un agraïment especial als Portaveus que marxen, al Max, al 
Jordi i a l’Anna. Vull agrair al Max i al Jordi el to que hem pogut tenir en aquest 
Ple, podia haver estat diferent i crec que el to ha estat correcte, tot i que 
alguna vegada potser alguns hem pujat el to més del necessari, els primers 
segurament nosaltres. 
 
I, per tant, si en algun moment d’aquests quatre anys aquest Portaveu “sui 
generis”, que soc jo, a vegades m’he passat en la intervenció us demano 
disculpes. Crec que haig de reconèixer que tant el clima com el to com la feina 
que heu fet és bo, i justifica que hagueu estat a l’Ajuntament aquests quatre 
anys. Us ho he dit per separat, a mi m’ho vam dir de petitet quan començava 
en això de la política “si algú vol justícia que no es presenti a les eleccions”.  
 
Crec que en part és una de les coses que també ha passat en aquestes 
eleccions i, malauradament, ens hem trobat que alguns esperàveu no tornar a 
ser Regidors perquè estàveu segurament en lloc més d’honor, però 
lamentablement, alguna gent si que esperava que tornéssiu a ser Regidors i 
no ha pogut ser, i en aquest cas, evidentment, em deixareu que personalitzi 
en l’Anna que la trobarem a faltar aquests quatre anys, però bé, “todo se 
andará”. Amb una mica de sort doncs tot és recomposable i resituable però, 
com ella molt bé ha dit, ens la seguirem trobant en el dia a dia de la ciutat, en 
el dia a dia de la política de la ciutat. 
 
I evidentment, si ens deixeu, fer l’últim reconeixement a l’Elisa Corral, a la 
nostra companya que ens deixa després de dotze anys de feina. Crec que ella 
ha expressat el que significa la seva feina a l’Ajuntament, la gent que heu 
estat més en el seu dia a dia heu vist quina és la seva feina. I, com a Grup 
municipal, li volem agrair la feina que ha fet aquests dotze anys a 
l’Ajuntament. Crec que, com a ciutat, també es trobarà amb què la ciutat 
agraeix la feina que ha fet l’Elisa aquests dotze anys. 
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Gràcies a tots. 
 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor del Grup Municipal del PP 
senyor Manuel Jesús Casado Ruiz. 
 
 
Senyor Luis García Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP 
 
Simplement dir que agraeixo la col·laboració prestada per totes les parts, 
sense excepcions, i que ha sigut un plaer treballar amb tots vosaltres. 
 
Gràcies. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Jo sí que ho tenia previst, ja havia pres la decisió. Sabia que arribava fins aquí 
almenys en aquest àmbit. També vaig a dir alguna cosa aquí que som molt 
donats a les cites, avui vaig a citar a Emilia i vaig a terminar com ella termina. 
Vull dir que “ens veurem per la ciutat”, o sigui, ens anem a seguir veient, jo 
vaig a seguir estant aquí. 
 
Bé, com no pot ser d’una altra manera, vull agrair en primer lloc al Grup que 
m’ha acompanyat en aquests quatre anys, als quatre Regidors que han estat 
amb mi, a la Presidenta del Partit que ens ha ajudat en tot moment, als 
companys, per suposat als Portaveus dels altres Partits, al companys del Ple, 
la veritat és que sense excepció. Hem tingut els nostres més i els nostres 
menys, ha hagut moments més tensos, altres no tant, però en qualsevol cas 
agrair a tots el to que ha hagut, el treball que fan.  
 
I, bé, per la meva part dir el que acabo de dir, que és que vaig a continuar, que 
estaré aquí fent potser altres coses, no estaré en la primera línea. 
 
I una cosa que repetia i escoltava moltes vegades quan vaig fer el Camí de 
Santiago, us desitjo a tots de veritat d’ara en endavant “bon camí”. 
 
 
Senyor Jordi García Guitart, Regidor del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Evidentment comparteixo tot el que s’ha dit, tot el que han dit els companys i 
companyes del Consistori, òbviament. 
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Per a mi també ha estat un plaer i un honor haver estat onze anys al servei de 
la ciutadania de Cornellà. He intentat fer les coses de la millor manera 
possible, amb empatia, amb treball, amb rigor, mantenint la paraula i anant 
sempre de cara. 
 
Bé, agraeixo a tots els meus companys i companyes de Grup Municipal, 
companys de Govern, tots aquests anys de treball conjunt. De tots ells, al llarg 
d’aquests tres mandats, he aprés moltes coses.  
 
Vull agrair també a l’Alcalde per haver-me fet confiança al llarg d’aquest anys. 
I òbviament agrair la feina i el suport de tot el personal d’aquesta Casa, dels 
tècnics, que al llarg de tots aquests mandats m’han ajudat a treballar millor.  
 
Bé, no vull marxar sense reconèixer la tasca feta per tots els membres 
d’aquest Consistori, de tots els Grups Municipals i colors polítics. La ciutat, 
penso i estic segur que compatireu amb mi, es pot sentir orgullosa dels 
representants que té. Al cap i a la fi, persones honestes.  
 
Finament, desitjo molta sort i molts encerts al nou Consistori. I que el seny, 
sobretot el seny, s’imposi per damunt de qualsevol altre consideració en el 
futur. 
 
Bé, gràcies, jo també diré un “fins aviat, ens veiem per Cornellà”. 
 
 

Senyor Víctor Manuel Alcañíz Losa, Regidor del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Han sigut dos legislatures, un plaer haver ocupat aquest lloc. I també ha sigut 
un plaer poder trepitjar els carrers, que és el que crec que també “te curte” 
políticament i el poder conèixer i conversar amb els ciutadans i ciutadanes de 
Cornellà. 
 
Un honor l’haver treballat tots plegats, i dir que el fet de que no estiguem 
ocupant o que no estigui ocupant aquest lloc no vol dir que no continuem 
treballant, o sigui, seguirem treballant des de la ciutat amb els nostres 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Gràcies. 
 
 

Senyora Joana Piñero Romera, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Em resulta estrany que la primera vegada que intervinc en aquest Ple sigui 
també la última, per acomiadar-me. 
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Els comiats sempre tenen un component emotiu, inevitablement, perquè 
deixes de fer quelcom que has estat fent durant vuit anys, amb il·lusió, amb 
passió, amb convicció i implicació, es fa difícil. Però la política com la vida 
mateixa suposa passar per diferents etapes, caminar per diferents camins i 
assumir diferents reptes. 
 
Tot i que amb això em repetiré, però cal que digui que ha estat per mi un 
honor i un orgull haver format part d’aquest Ple, d’aquest Consistori, durant 
els darrers anys. Penso sincerament que el millor que m’ha pogut passar és 
tenir la possibilitat de treballar des del Govern Municipal al servei de la meva 
ciutat. I sobretot de servir als meus veïns i les meves veïnes, contribuint a 
millorar la seva qualitat de vida i afrontant el moments adversos que ens ha 
tocat viure en aquest temps. Ha estat realment una experiència que m’ha fet 
créixer enormement com a persona i ha estat realment molt gratificant. 
 
És per això que vull donar les gràcies, en primer lloc a l’Alcalde Antonio 
Balmón, que em va donar l’oportunitat de formar part del seu equip i m’ha 
permès durant aquest temps acompanyar-lo en el seu camí. També vull donar 
les gràcies, com no, als meus companys i companyes del meu Grup, del Grup 
Socialista, amb els quals he compartit aquest viatge, i amb els que hem viscut 
bons moments i situacions difícils. 
 
Gràcies per haver-me donat sempre el vostre suport, per haver estat sempre 
al meu costat. I als companys i companyes de la resta de formacions 
polítiques, amb els que també hem compartit bons moments. Gràcies per la 
vostra disposició. 
 
I evidentment no puc deixar d’agrair sincerament al personal dels diferents 
departaments d’aquest Ajuntament, la seva col·laboració i el seu suport i per 
haver-me facilitat la feina sempre. I també, com no, a les persones que 
formen part de les entitats d’aquesta ciutat amb les que he treballat molt, 
molt a prop, hem col·laborat molt, molt a prop i estic molt agraïda del seu 
suport. 
 
Marxo plena de satisfacció per la feina feta, orgullosa d’haver format part 
d’un gran equip i amb el convenciment i el desig de que les persones que 
durant el proper mandat seguiran en aquest plenari, lluitaran per la nostra 
ciutat amb el mateix entusiasme i sentit de la responsabilitat que hem 
mostrat els que avui ens trobem en aquesta sessió. 
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En realitat pretenc que, més que un adéu, això, de fet, és un fins aviat o un 
fins sempre perquè, com a ciutadana de Cornellà compromesa política i 
socialment, continuaré lluitant al costat d’aquest Ajuntament per la ciutat que 
m’estimo. 
 
Gràcies. 
 
 
Senyora Ana Pilar Fernández Masía, Regidora del Grup Municipal del PSC-
PM 
 
Donar les gràcies a tots, he aprés de tots i de cadascú de vosaltres. Ha sigut un 
plaer, un honor servir a aquesta ciutat. Seguiré perquè es pot seguir des de 
molts llocs i si, em permeteu, faré un símil farmacèutic, ja que em toca, és que 
espero que la política sigui com la homeopatia, que no és quantitativa però sí 
qualitativa. 
 
Crec que aquesta ciutat s’ho mereix, que tots hem fet un treball estupend. Jo 
no faig falsa modèstia, estic molt orgullosa del què he fet. 
 
Dono les gràcies a Antonio Balmón per haver-me donat l’oportunitat. Els hi 
dono les gràcies als que considero els meus padrins polítics, a Sergio i a 
Montse, perquè m’han ajudat moltíssim i amb ells he aprés molt. I a la resta 
us desitjo moltíssima sort, us desitjo sort i felicitat que és el què jo vull per a 
mi. 
 
Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Fa quatre anys no vaig poder estar aquí, estava ingressat a Bellvitge i per tant 
no vaig poder acomiadar-me en aquell moment de companys i companyes. 
 
Avui del que t’adones és que primer, quan entres aquí, està molt bé tot, el 
problema és marxar. Això sempre passa, no?. El tema és què has fet, què ha 
passat, en aquests quatre anys. Per a què ha servit. Quina ha sigut la teva 
utilitat, la teva funció. Quins han estat els teus aliats, les teves aliances, allò 
que has construït. 
 
Crec que tots venim aquí amb ganes de construir d’una forma o una altra, de 
poder aportar, poder fer alguna cosa per la teva ciutat. La política municipal el 
que sí que té és claredat, no és com les altres polítiques parlamentàries que 
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moltes vegades es perden en nuvoloses i no saps molt bé per a què serveixen. 
En canvi aquesta sí, aquesta o és útil o no és útil. O és ràpida o no és ràpida. O 
ho intueixes o el problema et passa. O ets capaç d’intentar actuar i afrontar 
aquelles coses que evidentment afecten a la vida quotidiana o no. 
 
Ahir parlava amb una persona en una negociació política en un altre lloc i li 
deia: “Tenim que fer una cosa en aquesta negociació, la primera és buscar 
quines mesures al dia següent nosaltres podrem aplicar per ajudar a la gent, i 
no són paraules ni papers ni documents ni estudis ni anàlisis ni reflexions. I 
una altra, cap problema, posar lo típic, “impulsarem, analitzarem, 
estudiarem”, si, si, fins a la sacietat. Però nosaltres estem aquí ara per ajudar, 
per contribuir. I és el que hem fet, cadascú de nosaltres des del seu punt de 
vista, des de la seva formació política, des de la seva mirada sobre la ciutat. La 
mirada de la ciutat és plural i ara es constituirà un nou Ple més plural. 
 
A mi no m’agrada la paraula fragmentació, m’agrada més la paraula diversitat, 
representació de la diversitat, representació de la pluralitat. Que té dificultat 
per la governança?, bé, suposo que tothom servirà per ajudar, no només per 
confrontar i buscar el que no serveix per la ciutat. I crec que aquí hi ha hagut 
moltes persones en aquest mandat que heu ajudat, simplement una persona, 
per la seva funció que jo sempre l’he tingut present i que ha estat treballant 
amb nosaltres colze a colze, la Mònica, i ho vull deixar clar aquí. 
 
Per aquest Ajuntament ha passat molta gent, molts Regidors i Regidores, i 
quan han marxat ens han ajudat a la ciutat. Altres només s’han beneficiat i 
ens volen donar lliçons ara d’honestedat, però altres de diferents partits 
polítics allà on han estat o estan encara, ens han ajudat. Això és molt 
important.  
 
Vull agrair a totes aquestes persones això, perquè jo ho sé, molta gent potser 
en aquesta ciutat no ho sap, què han fet o què fan de forma anònima, però si 
és veritat que això ha passat. 
 
Com vull agrair als Portaveus Jordi, a l’Anna, al Max, la feina feta, amb 
claredat, algunes vegades amb sortides de to d’uns i d’altres, i demanar 
disculpes, que no passa res. Tots hem contribuït a crear un clima, el clima de 
la ciutat és molt important, per a mi és primordial. Una cosa és què passa en 
aquestes quatre parets i una altra cosa és el que trasllades al conjunt de la 
ciutat perquè això funcioni. I crec, francament, que entre tots hem contribuït 
a aquest clima. Un altra cosa ha estat el parèntesis de la campanya electoral, 
bé, per mi està tancat, durant quatre anys el que hem fet és contribuir a 
aquest clima. 
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Vull agrair també aquesta lleialtat a la ciutat, a no crear problemes on no hi 
ha, a no identificar necessitats on no n’hi ha i a col·laborar d’una forma o una 
altra. I crec que és el més important.  
 
M’agrada la tossuderia de l’Elisa i la seva franquesa, encara que algunes 
vegades aquesta ànima vasca que té, la porta on la porta, però això està bé, 
perquè ha sigut clara, franca, no s’ha amagat, m’agrada. 
 
També hi ha més subtileses de gent que porta molt temps aquí i que jo vull 
agrair als companys i companyes del meu Grup la feina feta, sobretot als 
barris que és molt complicada i que, a més a més, no es veu. Moltes vegades 
no és reconeguda, és una feina que implica parlar, parlar, parlar, pal·liar, 
pal·liar, pal·liar i intentar que les coses funcionin bé.  
 
I la feina feta per la Nelia, encara que no hagi parlat, en un àmbit en que ella 
entrava i que evidentment era complicat. 
 
Mireu, teniu raó, hem de continuar fent camí. La ciutat fa camí, nosaltres hem 
de contribuir i ajudar a què aquest camí sigui el millor possible, i crec que és el 
que hem fet. Aquesta ciutat no està igual que fa quatre anys, està millor, això 
és inapel·lable, indiscutible, ningú ho pot discutir. I és feina de tots, d’una 
manera o una altra tots hem contribuït en això. Per tant, perdoneu, mireu 
com estàvem fa quatre anys i com estem ara. I jo he viscut aquí els debats 
sobre les coses més importants i rellevants d’aquesta ciutat, i el que hem fet 
sempre ha anat de la ma del consens. I si no ha hagut consens tampoc ha 
hagut confrontació, ha hagut cooperació. Això és important. 
 
I també, i acabo aquí, amb la col·laboració de tot el mon que tenim organitzat 
en aquesta ciutat, que és on hem fet la gran aliança. Alguns descobreixen 
aquests dies aquesta gran aliança, nosaltres la tenim fa molts anys i per això 
funcionem. I per això també ens estimem i sobretot, i acabo aquí, ens 
respectem. 
 
L’altre dia un nen em va preguntar aquí, “Què vols de la teva ciutat?. Què vols 
que es digui quan siguis gran?”. Jo dic “un ciutadà que respecta i és 
respectat”. 
 
Això vol dir moltes coses, vol dir espais públics que no estan degradats, espais 
públics constructius, ciutadans que viuen en la convivència, s’accepten i 
conviuen com són. Per a això treballo jo, per a això continuaré treballant. I 
aquest és el nord de la meva política personal, desprès estarà la de partit, la 
de Grup Municipal, la d’Ajuntament, però la meva personal és aquesta. 
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Aquest és l’únic nord que jo tinc. I això ho hem anat aconseguint entre tots i 
us agraeixo, us agraeixo el vostre tarannà, us agraeixo aquesta col·laboració 
per ajudar-me, perquè cadascú de nosaltres som com som. Per tant us 
agraeixo molt tota aquesta feina. 
 
Ho heu dit, la ciutat és petita. Per tant, ens trobarem en moltes coses que 
passaran en els propers anys.  
 
Gràcies, moltes gràcies i endavant. 
 
Bona tarda. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 


