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SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
  
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   
 
 
Número:  7/15 
Caràcter:  Constitució  
Data:  13/06/2015 
Horari:  de les 12:00 a les 12:45 hores 
Lloc:  Auditori de la Casa de Cultura 
 
 
  
ASSISTENTS: 
 
 
Joan Sans Freixas 
Montserrat Pérez Gallego 
Gabriel Curieses Esteban 
Alfons Ribas Pérez 
Sonia Magrané Rus 
Josep Raja Molinari 
Dídac Bassas Romero 
Miguel Ángel del Río Martos 
Joan Plana Pons 
Olga Navarro Ribas 
Carmina Malagarriga De Broto 
Xavier Berber Olivella 
Carles Ribé Solé 
 
 
 
Secretari-interventor : 
 
Sr. Alexandre Pallarès i Cervilla 
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SECRETARI: Bon dia. Com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions 
municipals celebrades el darrer dia 24 de maig de 2015, l’objecte de la present sessió 
és procedir a la constitució de la nova Corporació. 
 
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa la 
legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions: 
 
Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors de major i menor edat, d’entre els 
regidors electes, que són els següents: 
 
Sr. Joan Sans i Freixas 
Sra.  Montserrat Pérez Gallego 
Sr. Gabriel Curieses Esteban 
Sr. Alfons Ribas Pérez 
Sra. Sonia Magrané Rus 
Sr. Josep Raja Molinari 
Sr. Dídac Bassas i Romero 
Sr. Miguel Ángel del Río Martos 
Sr. Joan Plana i Pons 
Sra. Olga Navarro i Ribas 
Sra. Carmina Malagarriga De Broto 
Sr. Xavier Berber i Olivella 
Sr. Carles Ribé i Solé 
 
Acreditació dels regidors electes davant de la Mesa d’Edat, mitjançant la presentació 
de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i DNI. 
Jurament o promesa del càrrec de regidor. 
Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa. 
 
Tot seguit, es procedeix a formar la Mesa d’edat, de conformitat amb l’article 195.2 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i de l’article 37.2 
del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic, RD 2568/1986, de 26 de 
novembre, per això es convida que vinguin els senyors JOAN PLANA i PONS i Sra. 
OLGA NAVARRO i RIBAS, per a aquesta funció, assumint la Presidència el primer 
d’ells, com a regidor de més edat, completant la Mesa el Secretari de la Corporació. 
 
PRESIDENT MESA: Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de 
l’Ajuntament de l’Arboç.  
 
En primer lloc, es comprova per la Mesa les credencials com a regidors, les quals ja 
han estat aportades a Secretaria amb anterioritat a aquesta sessió, i que són 
contrastades amb l’acta de proclamació de regidors electes expedides per la Junta 
Electoral de Zona. 
 
Seguidament, per part del Sr. Secretari, es va cridant de forma individual a cada 
regidor electe, a l’efecte d’acreditar la seva presència i identitat amb l’exhibició del DNI 
davant de la Mesa d’Edat: 
 
Sr. Joan Sans i Freixas 
Sra.  Montserrat Pérez Gallego 
Sr. Gabriel Curieses Esteban 
Sr. Alfons Ribas Pérez 
Sra. Sonia Magrané Rus 
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Sr. Josep Raja Molinari 
Sr. Dídac Bassas i Romero 
Sr. Miguel Ángel del Río Martos 
Sr. Joan Plana i Pons 
Sra. Olga Navarro i Ribas 
Sra. Carmina Malagarriga De Broto 
Sr. Xavier Berber i Olivella 
Sr. Carles Ribé i Solé 
 
Un cop comprovat pel Sr. Secretari el nombre de regidors electes assistents, es ratifica 
i aunicia l’existència del quòrum necessari de majoria absoluta per a la celebració de la 
sessió. 
 
Tot seguit, i una vegada confirmat per Secretaria que tots els regidors electes han 
formulat les declaracions de béns i activitats de l’article 75.7 de la Llei Reguladora de 
les Bases de Règim Local, es sol·licita als regidors electes si existeix algun d’ells que 
estigui afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica 
de Règim Electoral General, i altra legislació concordant, de manera que ho manifesti 
en aquest moment. 
 
No efectuant-se cap declaració per part dels regidors, s’entén que aquests no es 
troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitats sobrevingudes amb 
posterioritat a la seva proclamació, previstes en els articles 177 i 178 de la referida Llei 
i legislació concordant. 
 
Acte seguit, es procedeix a la formulació del jurament o promesa d’acatament de la 
Constitució legalment exigit, per la qual es convida als regidors electes a posar-se 
d’empeus i es procedirà a la lectura de la fórmula legal de jurament, recollida al Reial 
Decret 707/1979 de 5 d’abril en relació amb l’article 108 de la LOREG, de forma 
individualitzada, i en darrer lloc, els regidors de la pròpia Mesa; respecte a la qual 
podran respondre: “sí, ho juro”; o, “sí, ho prometo”.    
 
El Sr. Secretari procedeix a la lectura de la fórmula d’acatament: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor  complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d e l’Arboç amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatu t d’Autonomia?” 
 
Crida dels regidors: 
 
Sr. Joan Sans i Freixas.- Sí ho prometo  
 
Sra.  Montserrat Pérez Gallego.- Sí ho prometo 
 
Sr. Gabriel Curieses Esteban.- Sí ho prometo 
 
Sr. Alfons Ribas Pérez.- Sí ho prometo  
 
Sra. Sonia Magrané Rus.- Sí ho prometo 
 
Sr. Josep Raja Molinari.- Sí ho prometo 
 
Sr. Dídac Bassas i Romero.- Sí ho prometo 
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Sr. Miguel Ángel del Río Martos.- Sí ho prometo 
 
Sra. Carmina Malagarriga De Broto.- «Sotmesa únicament a la voluntat popular dels 
veïns i veïnes de l’Arboç, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la 
independència i la justícia social als Països Catalans, per això prometo per imperatiu 
legal”. 
 
Sr. Xavier Berber i Olivella.- "Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i 
veïnes de l'Arboç, em comprometo a treballar i vetllar pel benestar, la igualtat, la 
independència i la justícia social als Països Catalans, per aquest motiu i per imperatiu 
legal, acato aquest jurament." 
 
Sr. Carles Ribé i Solé.- Tot i que no reconec aquesta Constitució, ni la que deriva 
d’això, que és el rei d’Espanya, que en diuen, ni per suposat la Llei Sàlica que està 
dintre d’aquesta Constitució, que fa imperar l’home sobre la dona, quan a la seva 
successió, i pels motius expressats, per imperatiu legal, sí ho prometo. 
 
Sra. Olga Navarro i Ribas.- ‘Si, ho prometo per imperatiu legal. I anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les properes eleccions nacionals, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català 
lliure i sobirà.’ 
 
Sr. Joan Plana i Pons.- ‘Si, ho prometo per imperatiu legal. I anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les properes eleccions nacionals, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català 
lliure i sobirà.’ 
 
PRESIDENT MESA: Queda doncs constituït l’Ajuntament de l’Arboç en la present 
legislatura. 
 
A continuació, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa, per la qual cosa, el 
Sr. Secretari té la paraula per explicar el procediment d’elecció. 
 
SECRETARI: L’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa s’efectua entre els regidors membres 
de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes electorals, i es realitza 
mitjançant votació, decidint el propi Ple que es farà de forma secreta, en relació a les 
candidatures que es presentin, en una urna destinada a aquesta finalitat; essent elegit 
Alcalde o Alcaldessa el que, de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, obtingui la majoria absoluta en 
primera votació; i en el seu defecte, el candidat de la llista que hagi obtingut més vots 
en les passades eleccions. 
Seguidament, es  requereix per part de la Mesa, quins candidats es presenten a 
Alcalde, dels que encapçalen les corresponents llistes electorals: 
 
PRESIDENT MESA: Quins regidors que encapçalen les seves corresponents llistes 
electorals presenten candidatura? 
 
Queden proclamades les candidatures següents: 
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Joan Sans Freixas 
Carmina Malagarriga De Broto 
 
PRESIDENT MESA: Tot seguit, es celebra la votació. Els membres de la Mesa d’Edat 
voten en darrer lloc: primer, el de menor edat; i després, el de major edat. 
 
Realitzat l’escrutini, el resultat és el següent: 
Vots a favor de Joan Sans Freixas, 8 
Vots a favor de Carmina Malagarriga De Broto, 2 
Abstencions, cap 
Vots en blanc 3 
Vots nuls cap 
 
Vist el resultat de l’escrutini, i a l’haver obtingut majoria absoluta  en la primera votació, 
és proclamat Alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç, el regidor Sr. Joan Sans Freixas, que 
encapçala la llista del grup PSC-SpA-CP 
 
Li prego es dirigeixi a la Mesa: 
 
Accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç? 
 
Sí, prometo. 
 
Un cop acceptat, el Sr. Secretari llegeix  la fórmula de jurament o promesa 
d’acatament de la Constitució: 
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de  l’Arboç amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatu t d’Autonomia de Catalunya? 
 
Sí 
 
Pot ocupar la Presidència i queda disolta la Mesa d’Edat. 
 
ALCALDE:  
 
Es dóna compte pel Secretari de la Corporació de les existències, valors dipositats, 
llurs justificants i de la situació de l’inventari municipal de béns de la Corporació.  
Secretaria també dóna compte de l’estat de tresoreria amb la presentació i explicació 
dels certificats d’extractes bancaris i l’estat de conciliació de saldos. 
 
Procedeixo a cedir la paraula als portaveus dels diferents grups municipals, de menor 
a major, convidant-los a donar, si ho desitgen, una explicació general del seu vot. 
 
El Sr. Carles Ribé opta per no intervenir i el Sr. Joan Plana Pons, del grup municipal 
de CiU, diu: 
 
“”Donar la “en hora bona” a l’Alcalde Joan Sans i a tots els regidors del PSC,  i  donar 
la benvinguda als nous regidors i en especial al nou partit de la CUP en aquest 
consistori. 
 
Voldria aprofitar aquest moment per agrair la confiança de les persones que van votar 
a CiU i acceptar la meva responsabilitat davant d’aquelles persones que han deixat 
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d’estar al nostre costat, treballant a partir d’ara mateix per tornar a recuperar el seu 
interès i  recolzament. 
 
Per acabar aquesta breu intervenció demanar a l’alcalde, a part de l’encert en les 
decisions que siguin  millor pel l’Arboç....  
 
..... que mantingui la freqüència de un ple cada mes. 
..... que aquest auditori continuï  sent la  sala de plens. 
..... i oferir els plens per l’emissora de radio municipal en directe. 
 
d’aquesta manera es mantindrà la millora en la  transparència i participació que ja 
varem aconseguir entre tots  en els últims mesos de la passada legislatura. 
 
Gràcies”” 
 
El Sra. Carmina Malagarriga De Broto, del grup municipal de la CUP–PA–AP, diu: 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular – l’Arboç Participa, hem mantingut la nostra 
primera proposta a l’alcaldia, perquè la llista amb més nombre de regidors no respon a 
les nostres aspiracions poliitiques. 
 
La Cup AP té com a principis l’absoluta transparència i la participació des dels seus 
fonaments. No podem votar ni el partit que ha tret més regidors ni la resta de grups. 
Tant els uns com els altres fa temps que estan a l’ajuntament i fins ara no ens han 
donat cap pista de voler canviar certs hàbits antidemocràtics com ara l’enriquiment 
excessiu per dedicació política, amb la duplicitat de càrrecs i sous. Les institucions 
públiques no són la menjadora dels polítics: ni l’ajuntament, ni el consell comarcal, ni la 
diputació ni el parlament. 
 
Mantenim la nostra proposta  i no donarem suport a cap altra candidatura perquè la 
democràcia no és un joc de quatre anys: és l’expressió quotidiana  de la voluntat de 
tots. Per això és essencial que els canals de comunicació entre l’ajuntament i el 
ciutadà siguin fluïds i continus. Participació no és una paraula que es pugui banalitzar i 
tampoc no és una proposta electoralista de despatxos. La veritable participació és 
aquella que juga amb les cartes boca amunt, que transmet tota la informació i, 
sobretot, la que acata el que diu el poble. No estem gens convençuts que aquest joc 
d’obertura i transparència s’hagi fet mai: ni aquests últims anys ni abans. 
 
Ens queden quatre anys en l’oposició. Quatre anys que els plantegem de lluita. Lluita 
perquè la veritable demoràcia arribi al poble, perquè els comptes i les decisions 
polítiques siguin totalment transparents. Lluita perquè el tema energètic i la qualitat 
ambiental sigui una realitat, lluita per crear ocupació digna per als nostres veïns, lluita 
contra l’especulació de macroprojectes logístics que arruinaran l’Arboç. Lluita per  la 
igualtat en tots i cadascun dels aspectes de la convivència; lluita pels drets socials i 
educatius, perquè ningú no estigui en risc d’exclusió, i lluita per l’aplicació dels drets 
col·lectius d’alliberament nacional. 
 
Aspirem a fer una oposició constructiva, a obrir finestres a nous paisatges que fa 
temps que ja s’estan construint. A pensar en una nova economia, en un nou model de 
poble de humanitzi l’entorn i que no sigui destructuor. Aspirem a minimitzar la distància 
entre poble i govern . 
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Oposició no vol dir enfrontament. No obstant  això, el nostre grup té clar que estem 
aquí per fer una oposicó rebel, tossuda, i si cal desobedient.  
 
Animem  tant el govern actual entrant com a l’oposició, a activar totes les eines que 
tinguem al notre abast per fer de l’Arboç un  lloc del qual encara ens en poguem sentir 
més orgullosos.”” 
 
El Sr. Joan Sans Freixas, del grup municipal PSC-SpA-CP, proclamat Alcalde, diu: 
 
“”Bon dia, a tothom 
Benvolguts Regidors, veïns, veïnes, nouvinguts,  
amics i amigues, 
Sigueu tots benvinguts 
 
En primer lloc vull donar les gràcies als regidors que amb el seu vot han fet possible 
que sigui novament elegit l’alcalde de l’Arboç. 
 
També donar les gràcies a tothom per l’esforç d’haver vingut fins aquí per estar entre 
nosaltres i compartir avui aquets acte. 
 
Vull felicitar també els nous regidors del consistori en especial els que inicien aquesta 
nova etapa entre nosaltres com la Carmina, el Xavier, el Gabriel, la Sonia, el Didac i el 
Miguel Angel. 
 
A la vegada felicitar els grups que formen part del nou consistori  (CiU, la CUP i a 
ERC). 
 
És un veritable orgull presentar-me davant vostre com a Alcalde de l’Arboç, sent la 
força més votada en les passades eleccions, unes eleccions històriques i a més en el 
tempos actual. 
 
Qui em coneix sap que em caracteritza la constància, la tenacitat i el compromís amb 
el municipi. 
 
D’aquesta manera he treballat junt amb els meus companys durant aquesta passada 
legislatura i continuaré treballant els propers 4 anys encara amb més companys al 
meu costat. 
 
I també la meva confiança en continuar fent les coses per la nostra Vila i per els 
Arbocencs i Arbocenques. 
 
Crec que em caracteritzo com un Alcalde obert i proper a tots els vilatans. 
 
He estat aquets 4 anys l’Alcalde de tots i sé que no he arribat a tot i a tots i sóic 
conscient d’això i ho vull millorar.  
 
Ha estat una legislatura molt difícil, amb moltes dificultats i que tots hem petit, d’una 
manera o altre, des d’aquí el més sincer agraïment a tots els treballadors de 
l’ajuntament per la seva comprensió vers las dificultats econòmiques que hem petit. 
 
Dir també que en el període anterior he tingut segur errors, uns errors sense cap mala 
fe, i ara demano les meves sinceres disculpes públicament. 
 



 
 

 
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 
 

8 

 
 

Dels errors... se n’aprèn !! 
 
Això sí, que quedi clar, que el que s’equivoca és perquè treballa i fa coses i no es un 
professional de la matèria. 
 
He patit de debò i molt, i el meu equip ho sap.  
 
Punt i a part. 
 
Ara toca felicitar-nos i vull dedicar el triomf del resultat a tots els arbocencs i 
arbocenques perquè junts formen i fem l’Arboç. 
 
Avui la satisfacció és immensa. Puc assegurar-vos que l’èxit aconseguint és gràcies a 
tots vosaltres pel vostre recolzament. 
 
Aquest últim mes, he viscut una gran alegria: donar-me ànims abans de les eleccions i 
felicitats desprès de les eleccions aquí a l’Arboç i a fora del nostre municipi. 
 
Ha valgut la pena l’esforç i dedicació, però també amb una important dosi d’il·lusió i de 
ganes de continuar oferint  les millors condicions per a tota la ciutadania,  per a grans, 
joves i petits. 
 
Tinc un repte encara més important, fer que l’Arboç continuï guanyant en qualitat de 
vida, en millora de serveis, en millora d’infraestructures que tenim i d’altres que queden 
pendents de fer, amb més cohesió social, preocupant-nos per tots els col·lectius de la 
nostre societat.... Tot amb un únic objectiu: fer de l’Arboç un municipi en el qual tots i 
totes estiguem orgullosos i orgulloses de viure-hi. 
 
Avui estic encantat de compartir i comparteixo amb vosaltres l’inici d’una nova 
legislatura, amb una alegria i felicitat que fins i tot avui es palpa en aquesta sala i al 
propi carrer. 
 
Gràcies a tots els que heu confiat en mi, principalment i fins i tot els que també no han 
confiat del tot. 
 
Assumeixo de bon grat i amb plena responsabilitat el resultat de les recents eleccions 
municipals, en què els ciutadans han dipositat confiança en la candidatura del PSC- 
Sumen per l’Arboç fent-la la més votada, el 51 % dels votants sent un resultat històric. 
 
Aquets resultats fan que tinguem més responsabilitat que mai de cara al vilatà. 
 
També donar les gràcies a les diverses entitats, col·lectius que m’han mostrat la seva 
felicitació. 
 
Saben que tenim un govern fort, estic disposat a escoltar les demés forces polítiques 
pel que sigui millor per l’Arboç, perquè tots fem l’Arboç. 
 
- Continuarem treballant pel municipi. és un compromís ferm per tot l’equip humà que 
tinc darrera. 
- Continuar amb la línia d’una bona gestió del municipi. Estem disposats a continuar 
assumint i fer front a tots els reptes que sorgeixin. 
- I per sobre de tot, tenim la voluntat d’actuar sempre amb la màxima voluntat, 
dedicació i transparència. 
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Del que estic segur és que continuaré disfrutant treballant per l’Arboç, i més amb el 
recolzament que m’heu donat a mi i a la meva llista. 
 
Posaré i posarem amb els meus companys la energia que calgui per porta aquesta 
etapa endavant i com no amb el vostre suport i comprensió. 
 
Una etapa difícil i que tots d’una manera o altra hem de ser conscients i responsables 
de l’actual situació, i col·laborar tots per tal d’aconseguir els màxims resultats positius 
de cara a la situació de crisis que encara patim. 
 
Avui si em permeteu, vull fer referència al que va ser per mi les actuals i les passades 
eleccions municipals. 
 
Són 3 eleccions on en totes elles he estat com a cap de llista, sent sempre la llista més 
votada: la primera sense majoria amb 5 regidors d’11; la segona sense majoria però 
en 6 regidors de 13 i ara si, amb majoria absoluta amb 8 dels 13 regidors. 
 
És un orgull, satisfacció i alegria de veure que la ciutadania ens ha donat el suport 
majoritari i confiança al treball i la gestió feta amb els  pocs recursos que teníem. 
 
De les anteriors eleccions tinc un especial record personal i que fins i tot la setmana 
passada, amigues de l’entorn de la meva mare en van dir....  que contenta i feliç 
estaria la teva mare de veure aquets resultats i novament sent Alcalde de l’Arboç. Això 
amb va fer recordar .....tot i més del passat ....   l’únic que em va saber greu és que va 
marxar i no va poder veure amb els seus ulls que el seu fill fos Alcalde. 
 
I l’únic consol que tinc és que va ser feliç els 20 dies desprès de les eleccions 2007, 
quan la gent l’anava felicitant per el carrer. Gràcies a tots ells. 
 
Però ara estic segur que avui ella i el meu pare esta també aquí entre nosaltres.  I que 
estic orgullós de ser i haver estat el vostre fill i de pertanya a una família humil i pobre. 
 
Gràcies mama i papa !!! Fins sempre. 
 
Per la meva part estic a la vostra disposició per qualsevol cosa, sigui la que sigui. 
 
Agrair com no a la meva família, fills, amics, companys de la llista, companys de 
campanya, la Mariel, joves i grans i en definitiva a tots per el suport incondicional que 
m’han donat per tal de aconseguir arribar fins aquí. 
 
A tots ells Graciés. 
 
Un especial agraïment a la persona que ha estat al meu costat aguantar-me i fer-me 
companya en els moments difícils que he viscut, que és la Conchi, la meva parella.  
 
Gràcies. 
 
Gràcies a tots els col·laboradors i treballadors amb l’esforç fet durant la campanya, a 
tots ells gràcies. 
 
Per la meva part, estic a la vostra disposició per qualsevol cosa, sigui la que sigui, 
quan faci falta. 
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Sóc i serè l’alcalde de tots els que m’han votat i també dels que no.  
 
Continuarem amb l’objectiu de la rebaixa del deute i fer front a la llei d’estabilitat 
pressupostaria.  
 
Continuarem treballant per les persones del nostre municipi. 
 
Desitjo doncs, comptar amb la col·laboració de tots els Regidors i Regidores del 
Consistori per continuar afrontant aquets període tan difícil del nostre municipi, i com 
no amb la vostra col·laboració dels srbocencs. 
 
Abans d’acabar volia tenir un record especial a la gent del nostre municipi, que ens 
han deixat i que ... ja no estan entre nosaltres, amics especials,  gent de tots colors 
polítics i que de una manera o altre han participat del nostre municipi, a tots ells 
graciés i  que també us tinc present. 
 
Amb Resta encoratjar el nou equip de treballar junts i per l’Arboç. 
 
I ara doncs, a continuar treballar per L’Arboç amb compromís, constància i eficàcia. 
 
Vull corroborar la meva estima per l’Arboç, i sempre he dut l’Arboç al meu cor.  
 
Moltes gràcies a tots, junts fem l’Arboç. Gràcies, gràcies de tot cor, i visca l’Arboç !!!!!!”” 
 
 
 
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde aixeca la sessió, quan són les 
12:45 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el Secretari-Interventor, en dono 
fe. 
 
 
       Davant meu, 
       L’alcalde, 
       Joan Sans Freixas 
 
Alexandre Pallarès Cervilla, 
Secretari-interventor, 


