
 

 

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 

ACTA NÚM.8 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA I PÚBLICA 

DATA: 15/06/2019 

HORA: 12:00 a 12:30 

LLOC: Sala de Plens de la casa consistorial 

  

A la localitat d’Anglès sent les 12:00 del dia 15-6-2019, en compliment del que es disposa 

als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General, i 37.1 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, als efectes de procedir a 

celebrar la constitució del nou Ajuntament d’Anglès a la vista dels resultats de les 

Eleccions Municipals convocades pel Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, celebrades el dia 

26 de maig de 2019, per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions 

Locals, que a continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors/es 

electes d’aquesta corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària 

de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi el Secretària accidental de l’Ajuntament, 

que dono fe de l’acte: 

 

1. BLANQUEZ BERENGUER, JORDI 

2. BOHIGAS VILALTA, DAVID 

3. CALLÍS PRAT, ESTEVE 

4. DESSET I DESSET, ÀSTRID VICTÒRIA 

5. ESPINET COLL, PERE 

6. JIMENEZ PLA, IMMA 

7. MORAGAS FONTANÉ, NEUS 

8. PIBERNAT CASAS, JORDI 

9. ROS VICENTE, NEUS 

10. ROURA FERRE, ALBERT 

11. RUIZ PALMA, ANTONI 

12. TORNS VILA, ROSA 

13. TRIAS CAPARRÓS, ESTEVE 

 



 

 

No assisteixen i han excusat la seva assistència els següents regidors: 

 

 

No assisteixen i no han excusat la seva assistència els següents regidors/es: 

 

 

La Corporació està assistida per la Secretària accidental d'aquest Ajuntament que dóna fe 

de l'acte, i de la Interventora de la Corporació. 

 

COMPROVACIONS PRÈVIES  

En primer lloc pren la paraula la Secretària accidental de la Corporació, per manifestar als 

presents que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a constituir el nou Ajuntament de la 

Vila, a la vista dels resultats que es van produir el passat 26 de maig, data de la celebració 

de les eleccions locals convocades pel Real Decret 209/2019, d’1 d’abril per la renovació 

de la totalitat dels membres de les entitats locals. 

El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb la legislació vigent, 

implica la realització de les següents operacions: 

a. Constitució d’una mesa d’edat formada pels regidors i regidores electes de major i 

menor edat presents en aquest acte. 

b. Acreditació dels regidors electes davant la mesa d’edat, mitjançant la presentació 

de credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional 

d’Identitat o equivalent. 

c. Jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista. 

d. Elecció de l’alcalde/ssa de la ciutat. 

 

Així mateix la Sra. Secretària accidental informa als presents que es troba a disposició de 

tots els regidors electes la documentació relativa a l’estat de caixa referida a l’article 36.2 

del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals als 

efectes de la seva comprovació. 

 

També es fa constar que tots els regidors electes que han de prendre possessió dels seus 

càrrecs en aquesta sessió han donat compliment a la seva obligació legal de presentar les 

seves declaracions de béns patrimonials i causes de possibles incompatibilitats o de 

qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 

 



 

 

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 

Es procedeix a constituir la Mesa d'Edat. 

A aquest efecte, la Secretària accidental de l’Ajuntament procedeix a cridar en veu alta els 

Regidors electes de major i menor edat presents a l’acte, a l’efecte d’acreditar la seva 

personalitat i per tal de constituir la Mesa d’Edat. 

 

La Mesa d'Edat queda integrada per: 

 

ANTONI RUIZ PALMA Regidor electe de major edat, que actuarà com a 

President. 

IMMA JIMENEZ PLA Regidor electe de menor edat, que actuarà com a Vocal. 

EUGÈNIA IGLESIAS 

BERINI 

Secretària de la Corporació, que actuarà com a Secretària. 

 

Constituïda la Mesa d'Edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa l'article 

36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'adona de què tant la Secretaria 

com la Intervenció han posat a la disposició dels Srs. Regidors Electes la documentació 

referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació 

dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la documentació relativa 

a l'inventari de Béns de la Corporació. 

 

Seguidament la Mesa comprova les credencials presentades i les acreditacions de 

personalitat dels electes en base a les certificacions que la Junta Electoral de Zona hagi 

remès a l’Ajuntament.  

 

A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les declaracions 

referides a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, convidant el President de la mesa d'Edat als Regidors electes a què exposin si els 

afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 

declaració, sense que per part d'ells hi hagi manifestació alguna. 

 

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, i que concorren a aquesta Sessió la 



 

 

majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al compliment del requisit legal 

previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General de prestar jurament o promesa. 

 

ACTE DE JURAMENT O PROMESA 

El President de la Mesa pren la paraula per la formulació del jurament o promesa d’acatar 

la Constitució, pel que convida a tots els regidors a posar-se en peu i sol·licita que per part 

de la Secretària accidental es procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 

de càrrec. 

Per la Secretària accidental es procedeix a cridar de forma individualitzada i per ordre 

alfabètic, a tots els regidors electes a fi de formular-los la pregunta reglamentària a 

l’efecte de prestació del jurament o promesa, segons la fórmula establerta pel Real 

Decret 707/79 de 5 d’abril, amb el següent contingut: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del 

càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament d’Anglès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 

respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

 

Els regidors electes, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la 

Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de la següent manera: 

 

 

Regidor electe Partit Polític Fórmula 

Jordi Blanquez Berenguer Junts per Catalunya SI HO JURO/SI HO PROMETO 

Bohigas Vilalta, David  Junts per Catalunya  

Callís Prat, Esteve PAU  

Desset Desset, Àstrid Victòria Junts per Catalunya  

Espinet Coll, Pere PAU  

Jimenez Pla, Imma PAU  

Moragas Fontané, Neus Junts per Catalunya  

Pibernat Casas, Jordi Junts per Catalunya  

Ros Vicente, Neus Junts per Catalunya  

Roura Ferre, Albert Junts per Catalunya  

Ruiz Palma, Antoni PAU  

Torns Vila, Rosa Junts per Catalunya  



 

 

Trias Caparrós, Esteve Junts per Catalunya   

 

 

INTERVENCIONS: 
Pren la paraula la senyora secretària  de la mesa d’edat per delegació del President de 
la Mesa: 
 
Molt bon dia. Es declara oberta la sessió per a la const itució de l’Ajuntament d’Anglès. Es 
dóna la paraula a la Secretària a l’objecte d’anar cridant de forma individualitzada, a cada 
regidor electe als efectes d’acreditar la seva personalitat. 
 
Crida a cada regidor/a. 
 

BLANQUEZ BERENGER, JORDI 
BOHIGAS VILALTA, DAVID 
CALLÍS PRAT, ESTEVE 
DESSET I DESSET, ÀSTRID VICTÒRIA 
ESPINET COLL, ESTEVE 

      MORAGAS FONTANÉ, NEUS 
PIBERNAT CASAS, JORDI 
ROS VICENTE, NEUS 
ROURA FERRE, ALBERT 

            TORNS VILA, ROSA 
TRIAS CAPARRÓS, ESTEVE 

 
Un cop acreditada la personalitat i ocupats els seus escons, es comprova el nombre 
d’assistents i s’anuncia si EXISTEIX QUÒRUM SUFICIENT PER LA CELEBRACIÓ DE LA 
SESSIÓ. 
 
Un cop comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existeix algun Regidor/a a 
qui afect i alguna de les causes d’incompat ibilitat previstes als art icles 6, 7, 177 i 178 de la 
LOREG i altra legislació concordant, o que no hagi formulat i presentat davant la Secretaria 
les declaracions de béns i act ivitats exigides per la LRBRL, ho ha de manifestar en aquest 
moment. 
 
Seguidament, no havent cap regidor/a afectat per causa d’incompat ibilitat, es procedirà 
a la formulació de jurament o promesa d’acatament de la Const itució legalment exigit, 
per la qual cosa es convida a tots els Regidors/es que en el moment que siguin cridats es 
posin drets i facin el jurament o promesa, responent: “SI HO JURO” o “SI HO PROMETO”. 



 

 

 
La senyora secretària accidental procedeix a cridar cada un dels regidors per procedir 
a fer el jurament o prometença del càrrec amb la següent pregunta:  
  
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir f idelment les obligacions del 
càrrec de regidor o regidora de l’Ajuntament d’Anglès, amb lleialtat al rei i respectant la 
const itució i l’estatut d’autonomia de Catalunya ? 
 
Es nomena a cada un dels regidors electes per tal que contest in: 

 

 BLANQUEZ BERENGER, JORDI.   Per imperat iu Legal prometo. 

 BOHIGAS VILALTA, DAVID. Prometo per imperat iu legal. 

 CALLÍS PRAT, ESTEVE. Si, prometo per imperat iu legal. 

 DESSET I DESSET, ÀSTRID VICTÒRIA. Si, prometo per imperat iu legal. 

 ESPINET COLL, ESTEVE. Si, prometo per imperat iu legal. 

 JIMENEZ PLA, IMMA.  Si, prometo  

 MORAGAS FONTANÉ, NEUS.  Si, prometo per imperat iu legal perquè crec en la 

República i la independència del meu poble. 

 PIBERNAT CASAS, JORDI. Prometo per imperat iu legal i perquè crec en la República 

i en la independència del meu poble.  

 ROS VICENTE, NEUS.  Si, ho prometo per imperat iu legal. 

 ROURA FERRE, ALBERT. Si, ho prometo per imperat iu legal.  

 RUIZ PALMA, ANTONI.  Si, ho prometo  

 TORNS VILA, ROSA. Si, ho prometo per imperat iu legal. 

 TRIAS CAPARRÓS, ESTEVE. Si, ho prometo per imperat iu legal. 



 

 

Intervé la secretària de la Mesa : 
Queda const ituït el nou Ajuntament d’Anglès. 
A cont inuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de la vila, pel que té la paraula 

la Sra. Secretària a l’objecte d’explicar el procediment per la seva elecció. 

 

Havent-se acomplert el que es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny, del Règim Electoral General, a les 12:15 hores, el President de la mesa declara 

constituït l'Ajuntament d’Anglès després de les eleccions municipals celebrades el dia 26 

de maig de 2019, amb tots els regidors que hagin contestat afirmativament. 

 

ELECCIÓ DE L'ALCALDE 

Posteriorment, la Secretària accidental de l'Ajuntament procedeix 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. 

 

“Article 196 LOREG: 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 seves corresponents llistes 

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors serà proclamat electe 

c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria serà proclamat Alcalde el regidor que 

encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el 

corresponent Municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig. 

En els municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a Alcalde tots els 

regidors, si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe; si 

cap obtingués aquesta majoria serà proclamat alcalde el regidor que hagués obtingut més 

vots populars en les eleccions de regidors” 

 

Seguidament la secretària de la mesa d'edat, pregunta per ordre de menor a major 
representativitat, als caps de llista de cada formació política perquè presentin 
candidat a alcalde o en manifestin la renuncia 
 
Quins Regidors i Regidores que encapçalen les seves corresponents llistes presenten 
candidatura? 
 

- Té la paraula el portaveu del part it PER ANGLÈS UNITS-INDEPEDNENTS DE LA 
SELVA. Presenta candidatura a l’Alcaldia? 



 

 

 

 RESPOSTA: Presentem candidatura 
 

- Té la paraula el portaveu del part it JUNTS PER ANGLÈS. Presenta candidatura 
a l’Alcaldia? 
 

 RESPOSTA: Sí, presentem candidatura  
 

Queden proclamades les següents candidatures: 

- Sra. ÀSTRID DESSET I DESSET 

- Sr. PERE ESPINET COLL 
 
 

A la vista dels candidats presentats, la presidència de la Mesa proclama com a 
candidats a l’Alcaldia els següents regidors que son els que encapçalen les llistes 
corresponents: 
 
Candidats 
PERE ESPINET COLL 
ÀSTRID DESSET I DESSET 
 
ES CELEBRA  LA VOTACIÓ 
Els membres de la mesa d’edat emetran els seus vots els darrers, primer el de menor 
edat i després el de major. 
 
Seguidament els Regidors/es poden dipositar el seu vot a la urna, a mesura que 
siguin nomenats per la Secretària. 
 
Intervé la Secretària accidental: 
 
Nomena cada un dels regidors per tal que vot in. 
 

 BLANQUEZ BERENGER, JORDI 

 BOHIGAS VILALTA, DAVID 

 CALLÍS PRAT, ESTEVE 

 DESSET I DESSET, ÀSTRID VICTÒRIA 

 ESPINET COLL, PERE 

 MORAGAS FONTANÉ, NEUS 



 

 

 PIBERNAT CASAS, JORDI 

 ROS VICENTE, NEUS 

 ROURA FERRE, ALBERT 

 TORNS VILA, ROSA 

 TRIAS CAPARRÓS, ESTEVE 

 JIMENEZ PLA, IMMA (ELS ÚLTIMS PER SER DE LA MESA D’EDAT) 

 RUIZ PALMA, ANTONI (ELS ÚLTIMS PER SER DE LA MESA D’EDAT) 

 
 
ES PROCEDEIX A REALITZAR L’ESCRUTINI PER LA MESA D’EDAT 
 
A continuació es procedeix a la realització de la votació secreta i tots els regidors 

electes dipositen el seu vot en una urna destinada a l’efecte. 

 

Acabada la votació, es procedeix a realitzar l’escrutini, la Secretària accidental 
procedeix a la lectura de cadascuna de les paperetes en veu alta, lliurant-se acte 
seguit als membres de la Mesa, que verifiquen el recompte de vots, sent llegits a 
continuació els resultats de la votació pel President de la Mesa d'Edat,  
Pren la paraula la secretària de la Mesa:  
Realitzat l’escrut ini de les paperetes dipositades, aquest donà el resultat següent: 
 

VOTS EMESOS: 13 

VOTS VÀLIDS: 13 

VOTS EN BLANC: ---- 

VOTS NULS: ---- 

 

Distribuint-se les paperetes de la següent manera. 

 

Candidat Partit Polític Núm. de vots 

PERE ESPINET  PAU 4 

ÀSTRID DESSET I DESSET JUNTS PER CATALUNYA 9 

 

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, el President de la Mesa d'edat 

procedeix a les 12:20 hores a proclamar Alcaldessa-Presidenta de la Corporació a ÀSTRID 



 

 

DESSET I DESSET cap de llista de JUNTS PER ANGLÈS , per ser el candidat que ha 

obtingut majoria absoluta en aquesta votació. 

 

Posis dreta si us plau, 
 
Accepta el càrrec d’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès? 
 
Intervé l’alcaldessa electe: 
I tant! 
 
Intervé la secretària accidental: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Secretària accidental procedeix a donar 
lectura a la fórmula d'acatament a la Constitució, segons el següent literal: 
<< Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcaldessa d’aquest Excm. Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i 
guardar o fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?>> 
 
Seguidament, la senyora ÀSTRID DESSET I DESSET contesta: SI HO PROMETO PER 
IMPERATIU LEGAL  
 
Un cop la Sra. Alcaldessa pren possessió, se li fa lliurament dels atributs del seu 
càrrec (bastó de comandament, ....) el president de la mesa d’edat, el convida a 
ocupar la presidència, moment a partir del qual queda dissolta la mesa d’edat i els 
Senyors ANTONI RUIZ PALMA i IMMA JIMENEZ PLA (regidors de major i menor 
edat) ocupen els seus respectius escons. 
 
A continuació ÀSTRID DESSET I DESSET, Alcaldessa-Presidenta, cedeix el torn de 
paraula als representants de les diferents forces amb representació en la corporació 
municipal, per ordre de menor a major representativitat als caps de llista de cada 
formació política, amb el següent torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula l’Alcaldessa i procedeix a pronunciar el discurs corresponent: 
Realment és un honor rebre aquesta vara, intentaré no emocionar-me tot i que és difícil, 
gràcies a tots per la confiança que he dipositat la majoria de vosaltres en l’equip de 



 

 

Junts per Anglès, però també en l’equip de Per Anglès Units. La vostra participació en 
les últimes eleccions ha estat molt elevada i d’això n’hem d’estar molt orgullosos. Tenim 
un compromís amb vosaltres, un compromís no només amb vosaltres, sinó també, amb 
les futures generacions que vindran i miro allà dalt, la meva filla i la seva amiga, tot 
això ho fem tant per vosaltres, per nosaltres però també per a ells, és un repte que 
afrontem amb garantia, coneixem les dificultats i lluitarem per superar-les, tenim 
objectius molts dels quals són per part meva i dels regidors, ser els regidors, regidores i 
l’alcaldessa de tots, de tots i continuar tractant  tothom per igual siguin amics o no, 
siguin de l’altre grup o no, és igual, som un poble i hem de donar les mateixes 
oportunitats a tothom . Els nostres amics que estan per aquí ho saben, no els hem fet 
cap favor, sinó de vegades al contrari, no podem contractar amb ells , ni res. Un altre 
dels objectius que tenim és sentir-nos orgullosos de dir que som d’Anglès. Que tots ens 
sentim orgullós en dir que som d’Anglès . És important que surtin articles en els diaris en 
positiu per explicar projectes importants que posen Anglès com a referència a la resta de 
Catalunya, com és el cas del carrer de les fàbriques que sol ésser anomenat per altres 
pobles que ens volen copiar, o el Pla de Barris. Totes aquestes bones notícies projecten 
imatges positives del nostre poble i ens fan sentir orgullosos. Aquest és el nostre 
objectiu que cada vegada estiguem més orgullosos de ser d’Anglès. Tot i que no podem 
evitar altres articles que facin referència a accidents com pot ser un camió que rebenti 
una rotonda o una biga que cau, no està a les nostres mans són coses que passen, però 
la manera que ho resolem també defineix com som a Anglès. Soms uns bons 
treballadors i resolem problemes, tenim capacitat per resoldre problemes. Si en aquests 
quatre anys hem millorat moltes coses, en quatre anys més, volem deixar un poble 
endreçat, eficient, sostenible i atractiu per viure. Bé, hi ha tres grans blocs que definiran 
la nostra acció de govern. Sabem que tenim dificultats i no les podem obviar. Les volem 
tornar a repassar amb vosaltres perquè son part de la vida. Hi ha una rellevància en les 
coses que farem, que en trauran els anglesencs de la nostra acció de govern, és a dir, 
que en traureu vosaltres i la transcendència, com és resoldrà el nostre projecte. Les 
dificultats, doncs, tenim dèficits d’infraestructures, tenim instal·lacions envellides hi ha 
restriccions per part de l’estat per contractar personal, les lleis de vegades són 
ineficients, ho sabeu. Els temps que corren a més a més , el drama dels refugiats, tota la 
situació política a Catalunya, els presos polítics, els exiliats, la manca d’habitatge, la 
pobresa. Aquesta sensació que tenim a vegades d’inseguretat, tot això són dificultats 
que afrontarem junts, i que en trauran els anglesencs de la nostra tasca, doncs, 
m’imagino que tots volem el mateix. Volem viure tranquils amb família amb amics, amb 
harmonia, gaudir del nostre entorn tant meravellós que tenim amb: el riu, la natura, el 
patrimoni, volem sentir-nos segurs. Quan vinguin amics de visita volem també que 
diguin oh quin poble més maco que teniu, o quin vapor, quin entorn quin riu i que viure a 
Anglès a més a més sigui un poble sostenible per viu-hi amb la família i la 
transcendència del que farem, doncs és el llegat que deixarem a les generacions que 



 

 

vindran per nosaltres és molt important perquè tots sabem on acabarem, tots acabem 
igual i es llei de vida. Per tant lo important és el que fem pels que vindran que se’ns 
recordi que hem fet una bona feina. Volem que se’ns recordi per l’equip de govern que és 
va unir que va pensar en el poble abans que en els partits, que va pensar en les 
persones. Volem també ser recordats per l’equip de govern que va deixar molt millor 
Anglès del que estava i també volem estendre la mà cap a altres grups polítics, cap a la 
oposició des d’ara mateix per treballar junts constructivament, escoltar-los i canviar una 
mica les maneres de fer . Som un equip que treballarem transversalment sumant per 
lògica i coherència com ho hem fet aquests quatre anys . Hi ha dues persones que 
deixen de ser regidors i regidores que són en Josep i la Marta – aquí també 
m’emocionaré és part de la meva manera de ser i és important que quan un es alcalde, 
alcaldessa o regidor sigui natural com és, per tant ja em coneixeu, soc ploranera pel 
parlament també en perdonareu per l’alcaldessa més ploranera de la democràcia-. 
Marta i Josep moltíssimes gràcies per aquests quatre anys que heu donat tot a fons i us 
trobarem a faltar. També volem agrair al personal de l’Ajuntament que ha donat tot de 
si mateix amb molts pocs recursos que tenim, han fet molts d’esforç, la Policia , el 
personal de la Llar, la Biblioteca, del Pavelló, de la Brigada i de l’Ajuntament, sense ells 
no hagués estat possible continuar millorant Anglès. Per altra banda jo us vull anunciar 
que per a mi són els últims quatre anys, per tant és la última vegada que assisteixo a un 
ple d’investidura amb rebombori i tanta majoria. És un orgull. Tot i que és una feina que 
enganxa i que t’apassiona vull fer altres coses a la vida i estar més amb la meva família i 
aquí hi ha una nota d’humor que és que jo deia als companys que hi tant que adoraré al 
rei, perquè cada un sap qui és el seu rei perquè jo en tinc un a casa i tot per tu Quim i la 
meva princesa que està allà a dalt. Bé, dit això, com que són els últims, estic contenta 
perquè hi ha un bon relleu a la llista, companys que tenen tot el potencial per ser els 
millors alcaldes o alcaldesses que seran de qualitat i que es prepararan durant aquests 
quatre anys . Jo ho donaré tot durant aquests quatre anys ho prometo, per la meva 
consciencia i honor i per la meva família. Vull que quan acabin aquests quatre anys i em 
trobeu pel carrer, em dediqueu un  somriure, per tant, faré el possible per fer-vos 
contents a tots i un pensament per la llibertat, no solament un pensament sinó una 
convicció, pels presos polítics i exiliats, jo crec que  defensar una convicció és de valents. 
Rebre cops per fer-ho i tornar al mateix lloc on eres i inclús continuar avançant és de 
valents i a més a més aquesta actitud és la que ens fa més lliures . Pel jurament o 
promesa que hem fet els regidors i jo mateixa voldria  afegir que per extensió 
democràtica de la voluntat de la ciutadania manifestem el nostre ferm compromís amb 
els valors de la República Catalana i declarem que continuarem treballant en la 
construcció d’una Catalunya Políticament Lliure, Socialment Justa econòmicament 
prospera i territorialment equilibrada . Per sobre de tot i sempre en primer lloc hi ha 
Anglès, en nostre poble. Visca Anglès i Visca Catalunya.   
 



 

 

Intervé el Sr. PERE ESPINET COLL representant de PAU: 
Bon dia a tothom, gràcies per haver vingut a aquest acte. Volem felicitar a  l‘equip 
nou de govern i també a la senyora alcaldessa L’Àstrid, pels resultats obtinguts en les 
darreres eleccions no  hi ha dubte que varen guanyar per una majoria absoluta i 
volem felicitar a l’equip de govern i concretament a la senyora Àstrid  Desset. 
 
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 
La felicito perquè obtenir un resultat així tant “aplastant”, quan encara hi ha 
Ajuntaments que no saben qui serà alcalde o alcaldessa.  
PAU, com molt bé sabeu no depèn de cap partit polític. Dins el nostre grup hi ha 
diferents  tarannàs i sensibilitats polítiques a la Comarca de la Selva ja som uns 
quinze pobles que ens trobem amb la mateixa circumstància, no depenem de cap 
partit polític i a la resta de Catalunya som un 20 per cent. A més de la representació 
en ajuntaments estarem presents també en institucions com: El Consell Comarcal i la 
Diputació, dins d’aquí, intentarem influir perquè el poble d’Anglès en surti beneficiat. 
Des de Pau, farem el paper de la oposició, presentar propostes o qüestions que ens 
semblin, amb el ben entès que ho farem perquè Anglès, vagi millor. En totes les 
legislatures hem tingut temps bons i no tant bons, en els no tant bons ens tindreu 
sempre al vostre costat. Permeteu-me felicitar als companys i companyes que han 
fet possible que per quarta vegada PAU, és tornés a presentar a Anglès lluitant 
contra les adversitats del moment, és a dir, nosaltres, no tenim cap sopluig de cap 
partit gran, però això, no és excusa perquè hagi guanyat l’Àstrid Desset. Val a dir que 
PAU és la única llista amb representació a l’Ajuntament que queda de les 
presentades fa dotze anys, ja no queda res de Convergència ni del PSC ni d’Esquerra 
ni de la C.U.P.  
Agraeixo de tot cor a l’Esteve, a l’Anna que està per allà a baix, a l’Imma que la tenim 
per aquí, a en Toni Palma que està aquí darrera, a en Toni Simón, la Montserrat 
Garriga  la llevadora del poble i  la que en planxa els pantalons, en Bartomeu, que no 
ha pogut venir, la Avelina, la Meritxell, l’Ernest  que acaba de marxar, en Gerard, la  
Tania, la Joanna que la tenim per aquí també, en Jordi, la Judit, en Josep, en Nacho, 
l’Àngel, l’Estrella  que està per allà, també la he vist  i els col·laboradors que ens han 
ajudat. També agraïm a la gent que han fet confiança en nosaltres, ben merescut per 
la senyora alcaldessa. Permeteu-me que finalitzi  tot repetint el missatge de l’últim 
dia de la campanya  que trobareu a les xarxes i us recomano  que no  us perdeu les 
imatges. Deia, la vida és bella en el poble que ens ha vist néixer, créixer, riure i plorar, 
PAU volem  que la salut i la alegria estigui sempre present a les llars del poble. Volem 
que Anglès tingui un bon futur i si d’aquí a quatre anys ens tornem a trobar tots, 



 

 

millor que millor, per molts anys i visca  Anglès i visca Catalunya.   
 

Seguidament, ÀSTRID DESSET I DESSET, Alcalde-President aixeca la Sessió sent les 

12:30 hores, de la qual cosa com a Secretària accidental en dono fe. 
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