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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 5/2015
Caràcter: Ple de constitució
Data: 13 de juny de 2015
Horari: de 13:00 h a 13'49 hores
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
HI ASSISTEIXEN
Josep Salom Ges (CIU)
Jordi Vilamala Romeu (CIU)
Miquel Espona Auferil (CIU)
Maria Lourdes Boneu Valor (CIU)
Maria del Mar Cuixart Ainaud (CIU)
Sebastià Bruch Buxaderas (CIU)
Carles Padrós Gómez (CIU)
Pere Senyé Sala (ERC)
Núria Sisó Vila (ERC)
Albert Jofre Luengo (ERC)
Olga Màrmol Homs (ERC)
Berta González Hertaux (SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA)

Francesc Ortiz Amat, secretari

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Marc Poveda Mayans (CIU)

ORDRE DEL DIA
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Primer i únic: Constitució de la nova corporació municipal

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Constitució de la nova corporació municipal.
Es reuneixen els càrrecs electes indicats més amunt, assistits pel vicesecretari
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 Tona 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,
Tot seguit, una vegada declarada oberta la sessió, el vicesecretari llegeix
l'article 195 de la llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral
General:
"Article 195
1.
Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el
vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que
s'hagués presentat recurs contenciós-electoral contra la proclamació del
consellers electes, en aquest cas es constituirien el quadragèsim dia
posterior a les eleccions.
2.
A fi i efecte, es constitueix una Mesa d'Edat integrada pels elegits
de major i menor edat, presents en el acte, actuant com a Secretari el
que ho és de la Corporació.
3.
La Mesa comprova les credencials presentades, o credencials de
la personalitat dels electes amb base a les certificacions que a
l'Ajuntament hagués tramés la Junta Electoral de Zona.
4.
Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la
Corporació si concorren la majoria absoluta del Consellers Electes. En
cas contrari, es celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda
la Corporació qualsevol que fos el nombre de consellers presents."
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FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Tot seguit, el vicesecretari de la corporació llegeix l’article 195 de Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i atenent a allò que es
disposa en aquest article i els següents, es constitueix la Mesa d’Edat.
Per això, el secretari crida cada regidor/a electe, als efectes d’acreditar-ne la
personalitat.
La Mesa d’Edat resta integrada pel:
-senyor Sebastià Bruch Buxaderas, regidor electe de major edat, que la
presideix,
-i pel senyor Carles Padrós Gómez, regidor electe de menor edat, dels
presents.
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Constituïda la mesa d’edat, el vicesecretari informa els presents en aquest acte
que es troba a disposició dels regidors electes la documentació exigida a
l’article 36.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es a dir, l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o
valors de l’Ajuntament dipositats en la Caixa municipal i en entitats bancàries, i
també la documentació relativa a l’Inventari del patrimoni municipal, la
rectificació del qual es va aprovar en el Ple del 21 de maig de 2007, a efectes
de la seva comprovació, de la qual es deixarà constància mitjançant diligència
de la Secretaria en finalitzar la sessió.
Seguidament, el secretari de la Mesa comprova totes les credencials que li han
estat lliurades, acreditatives de la personalitat dels/de les regidors/es electes,
les comprova i acredita d’aquesta manera la personalitat de cada càrrec electe.
A continuació, es comprova que tots els/les regidors/es 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, i el president de la Mesa d’Edat convida els/les
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regidors/es electes que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense que ningú manifesti
res.
El Sr. Vicesecretari excusa l'assistència del Sr. Marc Póveda per motius
personals.
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 en aquesta sessió la majoria absoluta de regidors/es electes, es
passa a donar compliment al tràmit 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 vicesecretari de l’Ajuntament llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels/de
les regidors/es electes, i després es nomena tots els/les regidors/es electes, a
efectes de prestar jurament o promesa.
"8. En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels
seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la
Constitució, així com complimentar els demés requisits previstos en les lleis
o reglaments respectius"
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques per la qual cosa el Sr. President
pregunta : "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb
fidelitat les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Tona, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya».
A continuació el President de la Mesa nomena cadascun/a dels/de les
regidors/es electes, llegint la fórmula personalment, que es manifesta de la
manera següent:
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- Josep Salom Ges (CIU) “ Si, ho prometo per imperatiu legal”
- Jordi Vilamala Romeu (CIU) “ Si, ho prometo per imperatiu legal”
- Miquel Espona Auferil (CIU) “ Si, ho prometo per imperatiu legal”
- Maria Lourdes Boneu Valor (CIU) “ Si, ho prometo per imperatiu legal”
- Maria del Mar Cuixart Ainaud “ Si, ho prometo per imperatiu legal”
- Carles Padrós Gómez “ Si, ho prometo per imperatiu legal””
- Pere Senyé Sala (ERC) “Si, ho prometo per imperatiu legal”
- Núria Sisó Vila (ERC) “Si, ho prometo per imperatiu legal sense renunciar a
una Catalunya lliure i republicana"
- Albert Jofre Luengo (ERC) “Si, ho prometo per imperatiu legal sense
renunciar a una Catalunya lliure i republicana"
- Olga Màrmol Homs (ERC) “Si, ho prometo per imperatiu legal sense
renunciar a una Catalunya lliure i republicana"
- Berta González Hertaux (SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA) “Si, ho prometo
per imperatiu legal”
Finalment, el Sr. Carles Padrós Gómez, vocal de la Mesa formula la mateixa
pregunta al President de la taula el qual manifesta:
- Sebastià Bruch Buxaderas (CIU) “Si, ho prometo per imperatiu legal”
El senyor vicesecretari manifesta que la fórmula que han fet servir tres dels
quatre regidors d'ERC no s'ajusta a la legalitat. A més, adverteix que aquells
regodors que vulguin expressar el seu parer segons la fórmula de l'AMI pot
tenir conseqüències jurídiques imprevisibles, i si bé la Junta Electoral central ha
dit que no és vàlida, també ho és que no és una consulta vinculant, per tant pot
ser objecte de discussió a l'àmbit jurídic.
El Sr. Josep Salom, en nom i representació de tot el grup de CiU expressa la
voluntat ciutadana i anuncia que resten 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 Sr. Pere Senyé en nom i representació de tot el grup d'ERC de Tona,
manifesta que no vol renunciar al principis democràtics i republicans i per això
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anuncia que resten a la 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.
La Sra. Berta González, en nom i representació de tot el grup SOM TONA ho
promet per imperatiu legal, acata l'ordenament jurídic vigent sense renunciar a
canviar-lo i treballar per assolir la plena sobirania de Catalunya. Treballar per a
millorar el Benestar de les persones, defensant el Bé Comú, la Justícia Social i
la Llibertat per damunt de tot.
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb la salvetat que ja s'han
fet esmenes, a les 13'14 hores, el president de la Mesa declara constituït
l’Ajuntament de Tona després de les eleccions municipals dutes a terme el dia
24 de maig de 2015.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA
Posteriorment, el secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i es passa a
l’elecció de l’alcalde/essa president/a de la corporació.
"Article 196
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció
d'Alcalde, d'acord amb el procediment següent:
a) Poden ser candidats tots els Consellers que encapçalin les seves
corresponents llistes.
b) Si algun d'ell obté la majoria absoluta dels vots dels Consellers es
proclama electe.
c)
Si cap d'ells obté l'esmentada majoria és proclamat Alcalde el
Conseller que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots
populars en el corresponent Municipi. En cas d'empat es resoldrà per
sorteig"
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a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia
Després d’això, el president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors i a les
regidores que encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a
alcalde/essa o la retiren, manifestant-se en el sentit següent:
— Josep Salom Ges (CIU): "SI la mantinc"
— Pere Senyé Sala (ERC): "SI la mantinc"
— Berta González Hertaux (SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA): "SI la mantinc"
Seguidament, es duu a terme la proclamació de candidats a l’Alcaldia de
l’Ajuntament.
b) Elecció del sistema de votació
Després de la proclamació de candidats/es, el president de la Mesa convida els
regidors i les regidores electes a elegir el sistema de votació (article 101 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) per
elegir l’alcalde/essa.
Elegit el sistema de votació secreta, es facilita a cada elector una papereta on
consten els noms i cognoms dels candidats/es a l’Alcaldia per tal que marquin
amb una X el/la candidat/a al/a la qual concedeixen el seu vot.
A continuació, es duu a terme la votació secreta dels/de les regidors/es que són
cridats pel president de la Mesa d’Edat, i dipositen el vot en una urna preparada
a aquest efecte; els integrants de la Mesa d’Edat són els últims en dipositar els
seus vots. Acabada la votació, es duu a terme l’escrutini dels vots emesos que
són llegits en veu alta pel president de la Mesa d’Edat.
El president de la Mesa d’Edat informa del resultat de la votació en els termes
següents:
VOTS EMESOS:12
VOTS EN BLANC: 0
VOTS NULS: 0
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VOTS VÀLIDS: 12
Resultat:
— Josep Salom Ges candidat del partit CIU, nombre de vots: 7
— Pere Senyé Sala candidat del partit ERC, nombre de vots: 4
— Berta González Hertaux candidata del partit (SOM TONA-ICV-EUiAENTESA), nombre de vots: 1
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, com que el assisteixen 12
regidors/es dels 13 i la majoria absoluta és de 7 vots, el president de la Mesa
d’Edat a les 13'23 hores proclama alcalde president de la corporació al senyor
Josep Salom Ges, cap de llista de Convergència i Unió ( CiU).
El President de Mesa electoral pregunta al Sr. Josep Salom Ges: "Accepta la
proclamació com a Alcalde? "
El Sr. Josep Salom Ges respon: "Sí, l'accepto"
PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF,
el President de la Mesa llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució, que és
la següent: «Jura (o promet) per la seva consciència i honor, complir amb
fidelitat les obligacions del càrrec d’alcalde president de l’Ajuntament de Tona,
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya».
Seguidament, l’Alcalde es manifesta de la manera següent: "Ho prometo per
imperatiu legal"
Efectuat el jurament, el president de la Mesa fa el lliurament dels atributs del
càrrec, bastó de comandament, i el senyor Salom passa a ocupar la
presidència de la Sala i es dissol la Mesa d’Edat.
A continuació Josep Salom Ges, alcalde president, cedeix el torn de paraula als
representants de les diferents forces amb representació en la corporació
municipal, i en darrer lloc, pren la paraula i dirigeix unes paraules als regidors i
a les regidores.
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El senyor Salom pren el torn de paraula, agraïnt l'assistència a aquest acte que
és un dels actes importants del mandat, el primer Ple, el primer Ple de
Constitució, és un dels primers actes de la Festa de la Democràcia en que aqui
prenen possessió els regidors que són dipositaris de la confiança dels
ciutadans de Tona, resultant de les últimes eleccions.
Diu que els regidors que és la primera vegada, s'imagina com es senten
perquè estar a dalt i sabent la responsabilitat que un té: no tant pel que un té
sinó pel que representa, per la confiança que tantes persones han posat amb
nosaltres, és important. Hem de celebrar-ho, diu, i ser-ne dignes dipositaris
d'aquesta confiança de la ciutadania.
Com és habitual, diu, donaríen veu al Cap de Llista o Port-en-Veu de cada grup
Polític de menor representació a major representació.
A continuació la Sra. González pren la paraula:
"Per Sóm Tona, Iniciativa els Verds, Esquerra Unida Alternativa, Entesa, avui
és un dia molt important. Volem ser a les institucions perquè en els darrers
anys la realitat ha canviat molt i perquè des de la proximitat sabem i coneixem
quines són les preocupacions, les necessitats i els anhels dels nostres veïns i
veïnes. A més, considerem que només es pot canviar la realitat coneixent-la.I
també volem ser a les institucions perquè tenim vocació de Govern ja que
governar serveix per fer realitat la nostra voluntat de transformació, les nostres
lluites, el nostre anhel de Justícia, d'Igualtat, de Solidaritat i de Llibertat i ho
volem fer des de la radicalitat democràtica, la transparència, l'ètica, l'equitat, el
feminisme, la sostenibilitat en tota la gestió política i, com no, acompanyats al
costat de totes les lluites socials. També ho volem fer amb la màxima capacitat
de diàleg, amb els diferents actors socials, donant resposta a les necessitats a
una societat diversa i canviant i treballant per transformar la societat des de la
pròpia societat. Des del món local i des del nostre poble de Tona i des de
l'oposició, tenim la voluntat i volem fer política amb majúscules, treballant,
escoltant, dialogant, delimitant, concertant i executant accions i programes per
respondre els reptes actuals del poble de Tona. En tenim moltes de
motivacions, estarem al costat de les AMPAs, estarem al costat de les entitats,
estarem al costat dels comerços de Tona, dels emprenadors. Treballarem per
la igualtat d'oportunitats per accedir a la cultura i a l'esport. Treballarem per a
una tarificació social, un instrument per garantir l'accés als serveis públics.
Treballarem per les polítiques d'ocupació local, defensarem l'educació pública
del nostre municipi. Volem que Tona sigui un municipi lliure de desnonaments.
En definitiva: el que perseguim és treballar per el poble de Tona i els seus
habitants des de l'acció política a l'Ajuntament. Volem agraïr a totes les
persones que han confiat amb nosaltres perquè des de l'oposició lluitarem i
treballarem per la transformació i la dignitat de les persones. Vull felicitar a tots
els regidors entrants i sortints de Tona Futur, per la seva bona tasca a l'oposició
aquests darrers quatre anys: Josep Picó i Puig, Cristina Escrig i Boixeda,
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Ferran Garriga i Sañé, Maria Telma Cruzate i Muñoz, Miquel Cilleros i Coll,
Oriol Baulenas i Costa: gràcies per la bona feina feta. Perquè no hi ha gestió
sense política ni política sense valors. "
A continuació té la paraula per ERC el senyor Pere Senyé:
"La veritat és que no m'he preparat res, moltes gràcies per haver-nos votat:
849 gràcies. El que us prometem és que treballarem pel poble, per la
transparència juntament amb l'equip de govern i esperem que entre tots Tona
sigui molt millor. Moltes gràcies"
El senyor Salom vol fer una tanda d'agraïments perquè pensa que és de
justícia que sigui així.
"Agrair la participació dels tonencs que van anar a votar. Lamentar el descens
de la participació, i més en un moment que es posa sovint sobre la taula la
necessitat de major impuls de la participació ciutadana, sobta que en l’acte més
radicalment democràtic que és votar gairebé la meitat dels ciutadans no es
vegin cridats a exercir el dret i el deure de votar.
Vull agrair la confiança majoritària dels ciutadans de Tona envers l’opció de
Convergència i Unió. Passar de 1.504 vots a 1.908, cosa que suposa un
augment del 27%, després de governar en unes condicions molts difícils per la
situació i el context econòmic general, és un orgull i suposa un gran aval a la
tasca del nostre equip de govern. Crec que és innegable que Convergència i
Unió ha obtingut una victòria rotunda en aquestes eleccions, i les victòries
s’han de celebrar, òbviament, i n’estem contentíssims, però sobretot s’han de
gestionar amb humilitat i posant la força que ens donen aquests resultats al
servei de Tona i la seva gent. D’aquí el meu compromís a intentar ser, com ho
he procurat aquests darrers anys, l’alcalde de tots els tonencs, m’hagin votat o
no, i a fer-m’hi encara més si és possible per tirar Tona endavant.
Vull agrair la tasca dels regidors del passat mandat i que no continuen en
aquest: la Rosa Planesas, l’Ester Martos, en Josep Picó, la Cristina Escrig, la
Telma Cruzate, en Ferran Garriga, en Miquel Cilleros i l’Oriol Baulenas. Moltes
gràcies a tots per la vostra dedicació i compromís amb Tona.
I deixeu-me fer també un agraïment molt sentit a totes les persones del meu
equip. Un grup de persones –algunes de les quals formaven part de la llista i
altres no però tenen el mateix grau de compromís- que m’han ajudat, que han
contribuït a enfortir el grup, que han estat claus en la confecció d’una projecte
de poble ampli i ambiciós, que han transmès confiança i il·lusió, lleialtat i
estimació a Tona, i sobretot que m’han fet el privilegi de poder-me comptar
entre els seus amics. Moltes gràcies companys!
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Finalment, una agraïment especial a les famílies dels regidors i regidores que
avui comencem aquest mandat, aquesta aventura de quatre anys que
comportarà sacrificis, moltes hores de dedicació, reunió a hores intempestives,
assistència a actes els vespres, els caps de setmana. És a dir, una dedicació al
poble que de vegades va en detriment de la família, i per això vull avui i aquí,
en nom de tots, fer aquest agraïment adreçat a les famílies dels regidors pel
vostre suport i comprensió pel que comporta aquesta feina. Moltes gràcies, de
debò!
Us vull dir que avui assumeixo l’encàrrec, agraït per la confiança que els
ciutadans de Tona, en primer lloc, i avui els companys regidors del consistori,
m’han fet per ser novament l’alcalde de Tona amb la mateixa il·lusió i vocació
de servei que el primer cop, fa 8 anys, però amb més experiència, més
bagatge, més recursos personals que he adquirit durant aquests 8 anys i que
poso al servei de l’Ajuntament i de la ciutadania de Tona per ajudar a continuar
fent créixer el nostre poble.
Han estat 8 anys durs, en què hem superat la pitjor crisi econòmica que ha
tingut l’Ajuntament, resistint també l’embat controlador i fiscalitzador de l’Estat
espanyol, que només ha fet que posar-nos pals a les rodes. Però ha valgut la
pena. Tona n’ha sortit reforçat. Avui estem millor que fa 8 anys, i espero que
d’aquí 4 anys estiguem també millor que avui.
Fa 4 anys, en aquest mateix discurs, quan parlava del que ens esperava i del
que podríem fer, vaig dir literalment: “Tocant de peus a terra, hem de dir que la
legislatura que avui comença, per molt que procurarem buscar recursos d’allò
on sigui per fer realitat projectes que són importants per a Tona, no serà una
legislatura en què l’Ajuntament podrà fer grans obres. Segur que no serà així.
Per tant, seran uns anys en què la prioritat de l’acció de govern de l’Ajuntament
serà posar l’accent en el manteniment dels equipaments i serveis de què
disposem, en l’atenció a les persones i, d’una manera especial, en els
col·lectius amb més risc o més desprotegits davant la crisi”.
Doncs mira, em vaig equivocar! Perquè Déu-n’hi-dó de les obres i les coses
que hem pogut fer, gràcies al rigor en la gestió i a haver sabut buscar recursos
fora per fer les obres que hem pogut fer.
Us he de dir que aquesta legislatura que avui comencem tampoc serà la
legislatura de les grans obres, sinó de petites actuacions que ens permetin
mantenir en les millors condicions les instal·lacions i els serveis de què
disposem. I m’agradaria molt equivocar-me com fa quatre anys... Però en tot
cas, igual que fa quatre anys, això sí, el compromís principal que guiarà la
nostra acció de govern en aquest mandat també serà aconseguir el millor
benestar per a les persones de Tona, amb especial atenció als col·lectius més
febles o més necessitats.
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Volem que Tona sobresurti en els eixos que configuren el que ha de ser i cap
on ha de tendir el nostre poble que ens marca el projecte de futur desenvolupat
pel Tona Amunt: volem excel·lir en educació, volem que se’ns conegui per la
nostra aposta per la sostenibilitat, volem fer de Tona un poble amb la màxima
qualitat de vida i, sobretot, volem que Tona sigui un poble amb una gran
cohesió social, perquè això és el que ens farà forts, competitius i preparats per
assumir els reptes que el futur ens depari.
1.Compromís amb la cultura i amb les entitats del municipi.
Mitjançant la creació d’un centre cultural a la Cuca Fera que reforci el paper de
les entitats i associacions del municipi que tant fan per Tona.
2.Compromís amb la ciutadania i la cohesió social.
Mitjançant l’atenció als col·lectius més desafavorits, l’aposta pel voluntariat
social i l’atenció a la gent gran.
3.Compromís amb l’esport de Tona.
Mitjançant el suport als clubs, millorant les instal·lacions i sobretot mantenint
l’aposta per l’esport de base.
4.Compromís amb el jovent de Tona.
Mitjançant programes d’ajut a tot allò que sigui important per a la joventut, la
creació d’un centre obert i l’acompanyament als joves en els seus itineraris
curriculars.
5.Compromís amb la seguretat ciutadana.
Aprofundint en el model de policia de proximitat, la millora de la seguretat dels
espais públics i la consolidació del programa de protecció civil.
6.Compromís amb l’ensenyament.
L’educació i la formació de les persones, avui, és una inversió per tenir, el dia
de demà, ciutadans més formats i més compromesos amb el poble i amb el
país. Volem promoure l’excel·lència educativa a totes les edats i a totes les
etapes de formació, des de l’escola bressol fins a la formació d’adults.
7.Compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient.
Aprofundint en els programes de conscienciació cívica sobre els residus, la
neteja, el manteniment urbà i els animals de companyia. Continuar l’execució
del Pla d’Energia Sostenible i els compromisos adquirits en el Pacte d’Alcaldes
per la Sostenibilitat.
8.Compromís amb la governança.
Apostar per la transparència, la comunicació i la participació com a eixos d’una
administració pública propera i d’alta qualitat democràtica.
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9. Compromís amb la pagesia.
Volem preservar les nostres arrels i això passa per estar al costat del sector
agrari del municipi, d’on procedim la majoria dels que som aquí.
10. Compromís amb el manteniment del poble.
Mitjançant la millora constant del sistema de neteja viària, la jardineria, la
contractació de plans d’ocupació i l’execució progressiva del Pla Director de
Clavegueram i del Pla Director de Manteniment d’Edificis Públics.
11.Compromís amb el desenvolupament local.
Apostant per consolidar i ampliar el Servei de Desenvolupament Local, les
polítiques de foment de l’ocupació, ajudar a fer més competitiu el comerç local,
desplegar la fibra òptica pel municipi i aprofitar millor el patrimoni tonenc, com
el Camp de les Lloses, el romànic i la tradició de l’aigua, per a difusió cultural i
turística.
12. Compromís amb el país.
El nostre país viu un procés que ens ha de dur a l’emancipació nacional, cosa
que repercutirà en una millor qualitat de vida dels catalans perquè disposarem
de tots els nostres recursos i no tindrem un estat en contra com fins ara. Per
tant, el nostre compromís a fer tot el que estigui a les nostres mans per ajudar a
aconseguir la independència de Catalunya. Per això expressem la nostra
lleialtat al Parlament, al Govern i al President que sorgeixin de les eleccions
plebiscitàries del 27 de setembre per fer possible la plena llibertat del nostre
país.
Visca Tona i Visca Catalunya Lliure!! "
S’incorporen a l’expedient l’acta d’arqueig extraordinari de la corporació entrant
annexa i l’acta en què es consigna el resultat de la comprovació de l’inventari
corresponent a la última rectificació, aprovada mitjançant acord del Ple de data
21 de maig de 2007, i dels acords de modificació posteriors amb el resum que
es consigna a l’annex.

No havent-hi més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la
sessió. De tots aquests extrems n'aixeco acta jo, el Secretari que també
subscric per donar fe de l'acte realitzat.
Josep Salom Ges

Francesc Ortiz Amat

Alcalde

Vicesecretari
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