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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ
DEL BATLE/BATLESSA TINGUDA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015
A Sant Lluís, a les 12 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials, prèvia convocatòria subscrita per Cristóbal Coll Alcina,
batle en funcions, i de conformitat amb els articles 195 de la Llei orgànica de règim
general electoral i 37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, els REGIDORS/ES electes en les darreres eleccions locals celebrades el
dia 24 de maig de 2015, i que són:
BORRAS ATIENZA, TERESA (PSOE)
CAPÓ GARCÍA, ELVIRA (PP)
CARRETERO TUDURÍ, LLORENÇ (EL PI)
COLL ALCINA, CRISTÓBAL (PP)
HERAS RODRÍGUEZ, OLMO (VOLEM SANT LLUÍS)
LORA BUZÓN, REMIGIO (VOLEM SANT LLUÍS)
MERCADAL STEVENSON, DANIEL (PP)
MORLÀ SUBIRATS, MARIA MONTSERRAT (VOLEM SANT LLUÍS)
OLIVES SALAS, FRANCISCO (PP)
PONSETÍ PONS, ADELAIDA (PSOE)
PONS SINTES, JOAN MIQUEL (VOLEM SANT LLUÍS)
TRONCH FOLGADO, Mª DOLORES (PP)
TUDURÍ MERCADAL, PEDRO (PP)
Aquests regidors/es constitueixen la majoria absoluta dels regidors/es electes, ja que,
essent tretze, hi han assistit tots tretze, per tal de fer la sessió pública extraordinària de
constitució de la corporació.
Actua com a secretària la de la corporació, Maria Cristina Gascón Mir.
Assisteix a la sessió la interventora municipal, Mª Soledad Sánchez Pons.
Ordre del dia
Primer. Constitució de la mesa d'edat.
Segon. Comprovació de credencials, jurament o promesa dels regidors/es i constitució de
la nova corporació.
Tercer. Elecció i proclamació del batle/batlessa.
Quart. Jurament o promesa del càrrec de batle/batlessa.
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
La secretària declara obert l’acte de celebració de la sessió pública de constitució de
l’Ajuntament en virtut dels resultats de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de
maig de 2015 per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.
Tot seguit, la secretària fa lectura de l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim electoral general, que diu:
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“1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a
la celebració de les eleccions, llevat que s'hagi presentat recurs contenciós electoral contra
la proclamació dels regidors electes, en el qual cas es constitueixen el quarantè dia
posterior a les eleccions.
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa d'edat, integrada pels elegits de major i
menor edat, presents a l'acte, i actua com a secretari la persona que ho sigui de la
corporació.
3. La Mesa comprova les credencials presentades, o les acreditacions de la personalitat
dels electes, d'acord amb les certificacions que hagi remès a l'Ajuntament la Junta
Electoral de Zona.
4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la corporació, si concorren
la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se celebrarà sessió dos dies
després, i quedarà constituïda la corporació, sigui quin sigui el nombre de regidors
presents.”

Continua la secretària. En compliment del precepte legal llegit, i conforme al primer punt
de l'ordre del dia, consistent en la CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT, demana la
presència del senyor Llorenç Carretero Tudurí, pel fet de ser el regidor electe de més
edat i que per aquest motiu presidirà la Mesa d'edat; així mateix, demana la presència del
senyor Daniel Mercadal Stevenson, regidor electe de menys edat i que per aquest motiu
serà vocal de la Mesa. Tots dos regidors passen a ocupar el lloc designat a l’efecte.
A continuació, Llorenç Carretero Tudurí manifesta que queda constituïda la MESA
D’EDAT prevista a l’article 195.2 de la Llei orgànica de règim electoral general:
President:
− Llorenç Carretero Tudurí (EL PI), regidor assistent de més edat.
− Daniel Mercadal Stevenson (PP), regidor assistent de menys edat.
Secretària:
− Maria Cristina Gascón Mir, secretària de la corporació.
SEGON. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS, JURAMENT O PROMESA DELS
REGIDORS/ES I CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ
El president, Llorenç Carretero Tudurí demana a la secretària que faci la lectura de l’acta
de proclamació elaborada per la Junta Electoral de Zona, relativa als resultats de les
eleccions locals celebrades el passat 24 de maig de 2015
Tot seguit, la secretària llegeix l’esmentada acta:
ACTA DE PROCLAMACIÓ
Nombre d’electors: 4.922
Nombre de votants: 2.747
Nombre de vots a candidats: 2.622
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Nombre de vots vàlids: 2.701
Nombre de vots nuls: 46
Nombre de vots en blanc: 79
Candidatura : Volem Sant Lluís
Vots obtinguts : 811
Nombre regidors electes : 4
Candidatura: Partit Popular
Vots obtinguts: 1.124
Nombre regidors electes: 6
Candidatura: El PI- Proposta per les Illes
Vots obtinguts: 204
Nombre regidors electes: 1
Candidatura: Partit Socialista Obrer Espanyol
Vots obtinguts: 483
Nombre regidors electes: 2
Continua la secretària. Informa que, als efectes prevists en la normativa en vigor, es fa
constar que tots els regidors electes han presentat les credencials emeses per la Junta
Electoral, així com les seves declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i
sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics,
com també dels seus béns i drets patrimonials.
Així mateix, fa constar que s'ha donat compliment al que disposa l'article 36.2 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, atès que
l'expedient d'inventari de béns municipals ha estat a disposició des del dia de la
convocatòria de la sessió i s'ha confeccionat acta extraordinària d'arqueig signada pel
batle en funcions, per la interventora i pel tresorer.
A continuació i abans de continuar amb l’acte d’avui, el president de la mesa d’edat, el
senyor Llorenç Carretero Tudurí, demana fer un minut de silenci per la mort del company,
Manolo González Galvez, que va morir ahir a València.
Passat el minut de silenci, es reprèn la sessió.
Seguidament, el senyor Llorenç Carretero Tudurí demana que la secretària anomeni,
individualment i per ordre alfabètic, cada un dels regidors/es electes, que hauran de
prometre o jurar el càrrec, per tat de prendre’n possessió.
La secretària els anomena i els regidors/es presten jurament o promesa d’acord amb el
següent text:
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Teresa Borras Atienza (PSOE)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, per imperatiu legal,
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Elvira Capó García (PP)
JUR, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Cristóbal Coll Alcina (PP)
JUR, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Olmo Heras Rodríguez (VOLEM SANT LLUÍS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUÍS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, sense renunciar
al dret a decidir del poble de Menorca.
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
JURO, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de
concejal del Ayuntamiento de Sant Lluís, con lealtad a su Majestad el Rey, y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
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Maria Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUÍS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, sense renunciar
al dret a decidir del poble de Menorca.
Francisco Olives Salas (PP)
JUR, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Adelaida Ponsetí Pons (PSOE)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Pedro Tudurí Mercadal (PP)
JUR, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Complides totes les formalitats legals i atesa la concurrència de la majoria absoluta dels
regidors electes, el president de la mesa d’edat, senyor Llorenç Carretero Tudurí,
declara constituïda la corporació en la següent forma:
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REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
Noms i cognoms

Llista electoral

TERESA BORRAS ATIENZA
ELVIRA CAPÓ GARCÍA
LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
CRISTÓBAL COLL ALCINA
OLMO HERAS RODRÍGUEZ
REMIGIO LORA BUZÓN
DANIEL MERCADAL STEVENSON
MARIA MONTSERRAT MORLÀ SUBIRATS
FRANCISCO OLIVES SALAS
ADELAIDA PONSETÍ PONS
JOAN MIQUEL PONS SINTES
Mª DOLORES TRONCH FOLGADO
PEDRO TUDURÍ MERCADAL

PSOE
PP
EL PI
PP
VOLEM SANT LLUÍS
VOLEM SANT LLUÍS
PP
VOLEM SANT LLUÍS
PP
PSOE
VOLEM SANT LLUÍS
PP
PP

TERCER. ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DEL BATLE/BATLESSA
Intervé el senyor Llorenç Carretero Tudurí, president de la mesa d’edat, demanant a la
secretària que llegeixi les disposicions legals relatives al procediment per a l‘elecció de
batle/batlessa.
Tot seguit, la secretària dóna compte de l’article 196 de la Llei orgànica del règim
electoral general, el qual diu:
“En la mateixa sessió de constitució de la corporació s’elegeix el batle/batlessa, 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 és proclamat electe.
c) Si cap d’ells no obté la dita majoria és proclamat batle/batlessa el regidor que encapçali
la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi.
En cas d’empat, es resoldrà per sorteig.”

A continuació, el senyor Llorenç Carretero Tudurí, president de la mesa d’edat, anuncia
que per a l’elecció del batle/batlessa poden ser candidats tots els regidors que van
encapçalar les corresponents llistes electorals, i que serà proclamat batle/batlessa
aquell/a que obtengui la majoria absoluta dels membres de la corporació. Si cap
candidat no obté la majoria absoluta, serà proclamat batle/batlessa el regidor/regidora
que va encapçalar la llista més votada, en aquest cas la del Partit Popular. Tot seguit, i
en compliment de la normativa aplicable, demana als senyors regidors/regidores si cap
d’ells està interessat que la votació sigui secreta, cosa que en tot cas s’haurà d’acordar
per majoria absoluta.
Atès que ningú ha demanant que la votació sigui secreta, demana als senyors
regidors/regidores si cap d’ells està interessat que la votació sigui nominal, cosa que en
tot cas s’haurà d’acordar per majoria simple.
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Atès que ningú ha demanat que la votació sigui nominal, el senyor Llorenç Carretero
Tudurí anuncia que, seguint el procediment establert en la nostra normativa actual, la
votació per a l’elecció de batle/batlessa serà ordinària, és a dir, a mà alçada. Així
mateix, indica que poden ser candidats a la Batlia els següents regidors/regidores:
−
−
−
−

Cristóbal Coll Alcina (PP)
Maria Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUÍS)
Teresa Borras Atiezna (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

Tot seguit, el senyor Llorenç Carretero Tudurí demana, emparant-se en l’article 196 de la
Llei orgànica de règim electoral general, quins dels possibles candidats vol presentar la
seva candidatura per ser elegit batle/batlessa del nostre municipi.
S’hi presenten els següents candidats:
−
−

Cristóbal Coll Alcina (PP)
Maria Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUÍS)

A continuació, la secretària procedeix a efectuar la votació ordinària, i s’obtenen els
següents resultats:
−
−

Cristóbal Coll Alcina (PP): 6 vots
Maria Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUÍS): 7 vots

A la vista del resultat de la votació, el senyor Llorenç Carretero Tudurí, president de la
mesa d’edat, proclama la senyora Maria Montserrat Morlà Subirats batlessa de
l’Ajuntament de Sant Lluís, per haver obtingut la majoria absoluta dels membres de la
corporació.
QUART. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE BATLE/BATLESSA
El senyor Llorenç Carretero Tudurí, president de la mesa d’edat, demana a la senyora
Maria Montserrat Morlà Subirats que, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 18
del Reial decret legislatiu 781/1986, i a l’article 40 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presti jurament o promesa del càrrec
de batlessa.
A continuació, la senyora Maria Montserrat Morlà Subirats presta promesa de complir les
obligacions del càrrec de batlessa, de conformitat amb la següent fórmula:
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, sense renunciar
al dret a decidir del poble de Menorca.
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Llavors, el senyor Llorenç Carretero Tudurí, president de la mesa d’edat, lliura a la
batlessa electe, senyora Maria Montserrat Morlà Subirats, la vara de comandament,
símbol de la Batlia.
Pren la paraula la batlessa, Sra. Morlà Subirats. En primer lloc, agraeix a totes les
persones assistents la seva presència a aquest acte de constitució de l’Ajuntament de
Sant Lluís i felicita els nous regidors/es de la corporació per la seva elecció. Així mateix,
manifesta que és tot un honor per a ella encapçalar aquesta corporació; que està molt
emocionada i que espera ser una bona batlessa. Assenyala que és un gran repte,
il·lusionant i molt especial, perquè també formarà part d’un canvi en l’àmbit nacional amb
altres noves batlesses. Per altra banda, manifesta que li agradaria tenir un record
especial per al qui va ser regidor del PSOE de l’Ajuntament de Sant Lluís i que ens ha
deixat fa molt poc, el senyor Manolo González Gálvez, persona infatigable, entusiasta i
autèntica: descansi en pau, mestre. Tot seguit, concedeix la paraula als portaveus de les
diferents formacions polítiques.
Intervé el Sr. Coll Alcina. En primer lloc, en nom del PP felicita la batlessa i tots els
regidors i regidores de la nova corporació, donant-los l’enhorabona i esperant que
tinguem quatre anys de molta feina i de col·laboració mútua, tant dels qui estarem a
l’oposició com dels qui estaran al govern. Així mateix, manifesta que es oportú fer un
reconeixement a tots els regidors del passat mandat que a partir d’avui ja no formaran
part d’aquest consistori, i que poden haver estat de partits diferents, amb idees
contraposades, però tots hem dedicat un temps de la nostra vida per intentar fer de Sant
Lluís un lloc millor, tant sigui al govern com en la digna feina d’estar a l’oposició. Per
tant, a tots ells els transmet el seu més sincer agraïment, primer de tot als membres del
seu antic equip de govern —a na Carmen, a n’Alfredo i a en Javier— i també als altres
regidors que no repeteixen, com són en Miquel Melià, na Silvia, na Vane o en Joan
Cubas.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que han passat molt ràpid aquests quatre anys i
que han estat intensos, però tot allò que un dia comença, un dia s’acaba... “i permeti’m
senyora batlessa, que a part de fer un agraïment a la dedicació, esforç i sacrifici del meu
antic equip de govern, també faci extensiu aquest agraïment a tots i cada un dels
treballadors municipals, que sempre han estat a l’altura de tot allò que els hem demanat,
un gran equip humà i del qual ens enduem un gran record”. Així mateix, manifesta que
aquesta vegada la gent de Sant Lluís no ens ha donat la confiança suficient per afrontar
aquest mandat amb la majoria necessària per poder formar un govern en solitari; tampoc
ha estat possible la fórmula d’un govern en minoria, ni la possibilitat d’arribar a cap pacte
de govern en cap llista electoral. Ara bé, assenyala que han estat la llista més votada
—un 41,61% dels vots totals—; per açò agraeix a les 1.124 persones el fet que hagin
cregut en el nostre partit, en el nostre projecte, en les nostres idees i en la seva gent, per
formar part d’aquest nou mandat municipal. A totes elles el seu agraïment, com també
l’agraïment a totes aquelles persones que han anat a votar i que no ens han votat a
nosaltres, perquè els qui formam part d’un consistori hem de tenir clar que ens devem a
tot el poble, tant als que ens han donat suport com a tots els altres ciutadans que han
optat per creure en projectes diferents o simplement no han anat a votar.
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Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el nou equip de govern es trobarà amb un
municipi millor del que ell es va trobar l’any 2011 i desitja que quan hi torni a haver un
canvi de govern passi el mateix, que novament Sant Lluís sempre vagi endavant com a
municipi per la feina i dedicació dels qui ara l’hauran de gestionar. Assenyala que encara
no se saben quines seran les prioritats del nou equip de govern —no hem tingut accés al
document que ahir van signar com a programa de govern—; ara, seran dies intensos,
dies de decisió sobre quin serà el cartipàs municipal, posar-se al dia de tot i prendre les
primeres decisions.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que han de saber que hi haurà alegries, que
trobaran feines encaminades, projectes preparats amb consignació pressupostària, com
ara la segona fase des Cós; la millora de voreres a diverses zones; la millora de jocs
infantils a la plaça Nova... i moltes altres coses que hauran de decidir si ho tiren
endavant o si les modifiquen i opten per altres vies. Però també han de saber que es
trobaran alguns problemes, que vénen ja de temps i que en aquests moments estan en
la seva fase final: sentències que recauen damunt l’Ajuntament i que poden ser un gran
greuge econòmic per a tots i cada una dels santlluïsers. Per açò, des d’aquest moment
es posa a la disposició del nou equip de govern per xerrar i ajudar per a qualsevol
qüestió, allargant-los la mà per facilitar-los la feina de govern, perquè, com ha dit abans,
els qui som aquí en aquesta taula hem de tenir un únic objectiu: fer feina per tots i cada
un dels santlluïsers i santlluïseres. Conclou donant novament l’enhorabona a tots, il·lusió i
feina per Sant Lluís. Montse!, endavant.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Es dirigeix a la batlessa dient-li que no és la primera
batalla que fem juntes; que està molt contenta per ella i per Sant Lluís; i que sap que té
el suport del grup PSOE. Enhorabona.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En nom del PI – Proposta per les Illes Balears, dóna
l’enhorabona a la batlessa, dient-li que té el nostre suport i la nostra força i que, si bé és
ver que poden ser quatre anys de molta feina, els qui el coneixen saben que no n’ha
escatimat mai i que ell ho és, de fer feina. El nostre suport, perquè han cregut en aquest
projecte i creu que com a grup podem fer molt bona feina conjuntament. Així mateix,
assenyala que a la fi, quan s’ajunten els tres partits i aporten els tres resultats, són
majoria... Afegeix que no hi ha ningú que neixi ensenyat; tranquils, sobretot pels qui
comencen de nou, perquè al final les coses van sortint; que la gent del carrer estigui
tranquil·la perquè, com ha dit abans, la gent no neix ensenyada, sinó que va aprenent dia
a dia i açò és el seu objectiu, de fer les coses bé, amb rigorositat i intentar treure el bé
comú per al terme municipal de Sant Lluís.
Intervé la batlessa, la senyora Morlà Subirats. Manifesta que a partir dels resultats
electorals es van obrir unes línies de diàleg entre les forces polítiques VOLEM SANT
LLUÍS, PSOE i el PI. Aquestes converses ens han portat a acordar una proposta de
pacte per a la governació de l’Ajuntament de Sant Lluís. És per açò que van acordar
fusionar els tres programes com a programa marc durant la legislatura que ara comença.
Aquest equip de govern vol que Sant Lluís sigui un poble amb igualtat d’oportunitats i
una bona convivència entre tots els veïns i veïnes, un poble accessible per a tothom,
sostenible i amb una bona qualitat de vida, on el teixit econòmic generi llocs de feina,
amb una aposta per la cultura, l’educació, l’esport i la joventut. Un poble amable, que
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aposti fort pel benestar de tothom, pensat per a les persones i el servei d’aquestes,
gestionar d’una manera transparent, eficaç, austera, coordinada i planificada, perquè la
ciutadania se senti orgullosa del poble i participi en la presa de decisions municipals a
traves dels òrgans de consulta.
Continua la batlessa. Manifesta que aquest projecte vol ser un compromís, responsable
i sincer, amb el poble i amb la ciutadania, un projecte de poble que parteix del
progressisme, de la justícia social i del respecte pel territori en el sentit més ampli del
terme, els espais naturals, la cultura, la llengua i la idiosincràsia del nostre poble. Però,
més enllà d’aquest programa, hi haurà una manera de fer les coses, amb honestedat,
amb criteri, amb ganes de fer feina i d’arromangar-se, amb austeritat i màxima
transparència en l’administració dels recursos de tots i totes, en sentit d’equip, amb la
participació ciutadana com a base per bastir un model per a tothom.
Finalment, la batlessa reitera la felicitació als membres de la nova corporació, esperant
que en aquest mandat municipal que avui comença hi hagi un debat serè i respectuós
entre tots els regidors i regidores, i que encara que hi hagi diferències siguem capaços
de sumar idees, programes i no escatimar esforços per resoldre els problemes que Sant
Lluís té pendents. Moltes gràcies a tots i visca Sant Lluís!
Sense més assumptes a tractar i quan són les 12.35 hores, la batlessa aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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