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Benvolguts veïns i amics,
Fa quatre anys, el maig del 2011, ens tornàvem
a presentar a les eleccions municipals, la mateixa gent, com a candidats per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l’Ajuntament
de Sant Guim de la Plana. Per segona vegada,
els veïns del municipi vau confiar en nosaltres
donant-nos un amplíssim suport, encara més
gran que l’obtingut en les eleccions del 2007.
Aquest suport majoritari envers el nostre grup
ens va permetre formar govern i dirigir l’Ajuntament durant aquesta darrera legislatura.
Us ben asseguro que formar part de l’Ajuntament i poder-lo governar durant quatre anys
amb majoria absoluta dóna la gran satisfacció
personal de veure que la gent, que els teus veïns i amics han confiat en tu i en el teu equip,
però també dóna una enorme dosi de moral,
de coratge, d’il·lusió i sobretot de sentit de la
responsabilitat per afrontar encara amb més
ganes el dia a dia de la vida municipal que de
vegades no és pas fàcil.
Passar al capdavant d’un municipi des de
l’Ajuntament ja sabeu que requereix sacrifici,
generositat, altruisme i voluntat de servei. En
municipis petits com el nostre, significa estar
les vint-i-quatre hores del dia a disposició dels
veïns, de manera que davant de qualsevol problema o altra qüestió que sorgeixi, sigui l’hora
que sigui, puguin posar-se en contacte amb algun membre de l’Ajuntament per intentar-ho
solucionar. Això, evidentment, no passa en
municipis més grans i precisament penso que
aquesta proximitat i confiança que hi ha entre
tots, el contacte i la complicitat amb la gent
del poble són molt positius i fan guanyar en
eficàcia i eficiència a l’hora de dur a terme la
tasca de govern.

Tots nosaltres vam presentar-nos com a candidats essent ben conscients d’això, i vam fer-ho
justament perquè ens agrada la vida local, perquè ens il·lusiona treballar pels nostres pobles
i perquè ens engresca i ens motiva realitzar
obres i actuacions que millorin la vida dels
nostres veïns.
Igual com vam fer fa quatre anys, posem a les
vostres mans aquest exemplar que resumeix
l’obra de govern que aquest Ajuntament ha
dut a terme durant els darrers quatre anys. En
ell hi trobareu detallades totes o gairebé totes
les obres realitzades amb el seu cost i la forma
en que han estat finançades.
“Igualtat, transparència i progrés” va ser el
nostre lema i la nostra carta de presentació a
les passades eleccions, i crec que posar en el
vostre coneixement i a la vostra consideració
la tasca feta per aquest Ajuntament durant
aquesta legislatura és un exercici de màxima
transparència. Penso que la rendició de comptes i el balanç de la feina feta, després de cada
període de mandat, hauria de ser una condició primordial i indispensable de qualsevol
governant encara que aquest ho faci des de
l’administració local que és precisament la
més propera als ciutadans.
Així doncs, us convido amics a llegir aquestes
pàgines i a analitzar-les amb objectivitat, amb
sentit crític i també amb la mateixa cura i dedicació amb que han estat escrites i amb que
han estat realitzades totes les obres que aquí
us detallem i que estan a la vostra disposició.

Ben cordialment,

Josep Llobet i Condal
Alcalde de Sant Guim de la Plana

A mode de recordatori, us volem transcriure l’escrit que vàreu rebre ara fa quatre anys i que era el nostre programa electoral per
les eleccions municipals del 2011.
I també el resum de les propostes de possibles realitzacions que
pensàvem dur a terme al llarg de la legislatura si teníem responsabilitat de govern.
Us dèiem llavors:

Ara fa quatre anys, en presentar-nos com
a candidats a les eleccions municipals, us
demanàvem el vostre suport per a poder
ser decisius al nou Ajuntament, us demanàvem la vostra confiança per a poder
tenir una majoria suficient per tirar endavant el nostre projecte il·lusionant i engrescador per al nostre municipi.
A canvi us oferíem, com deia el nostre eslògan, “experiència per progressar”, tota
la nostra experiència acumulada en tants
anys de servei al poble i que és primordial
a l’hora d’enfocar tota una obra de govern
en un Ajuntament.
Gràcies a aquest suport i confiança que us
vam demanar i que vosaltres ens vau dipositar amb molta generositat, vam aconseguir
una amplíssima majoria que ens ha permès
governar amb comoditat i desenvolupar
en tota la seva extensió el nostre projecte a
l’Ajuntament.
Progressar vol dir tirar endavant, millorar,
prosperar, avançar i en el cas d’un municipi significa aconseguir quelcom que no teníem avans, que millori el benestar actual
i faci més fàcil la vida dels seus habitants.
Sens dubte, si ens fixem en aquesta definició, a Sant Guim de la Plana hem progressat i hem millorat molt en aquests darrers
quatre anys.
Fa poc us vam repartir a tots els veïns, en
un acte de transparència absoluta, un llibret amb tota l’obra de govern d’aquests
darrers quatre anys, amb totes les obres realitzades amb el cost de cada una així com
l’origen dels recursos per a poderles pagar.
Tot molt clar i transparent i absolutament
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real, en la línia del que ens ha caracteritzat
a aquest equip de govern.
És la primera vegada, a Sant Guim de la
Plana, en tota la història de la democràcia
municipal, que es dona comptes clars als
electors tal i com es mereixen. Això ho ha
fet aquest equip de govern, amb tota la normalitat del món, justament perquè no té
res per amagar.
Podem dir amb tota sinceritat, coneixement
i, perquè no, també amb molt d’orgull, que
no hi ha cap més municipi a la comarca
que proporcionalment als seus habitants
hagi dut a terme una obra de govern tan generosa i hagi destinat els recursos que hem
destinat el nostre Ajuntament a millores i
equipaments.
Dit això, però, us volíem demanar que un
cop més renoveu en nosaltres aquest suport
i aquesta confiança tal i com vau fer l’any
2007.
Ens tornem a presentar el mateix equip,
les mateixes persones perquè creiem sincerament, i està demostrat, que aquest equip
ha funcionat, i pensem que quan una cosa
funciona no cal canviar-la.
A pesar de tot el que s’ha fet pensem que
encara queda molt per a fer a aquest municipi. Ens queda il·lusió i ganes de treballar
per a dur-ho a terme.
En primer lloc cal acabar les obres que ja
estan començades, cal tirar endavant els
nous projectes aprovats i que es desenvoluparan a curt termini, i sobre tot dir també
que ens fa il·lusió i creiem que ens toca, a

nosaltres inaugurar oficialment les obres
que per falta de temps no s’han pogut inaugurar en aquesta legislatura.
Creiem que fóra del tot injust que desprès
de quatre anys de dedicació i d’ intens treball per part nostra per dur a terme aquestes obres ara a l’hora de posarles en servei
oficialment es “fessin la foto” persones que
no han tingut cap tipus de responsabilitat
en la seva realització.
Si tenim capacitat de decisió en el nou consistori continuarem amb la nostra política
de tracte igualitari per a tots el ciutadans
del municipi, creiem que en un poble com
el nostre no poden existir veïns de primera
i de segona divisió.
Continuarem, com hem fet fins ara, mantenint en bon estat els camins rurals a fi i
efecte de poder desenvolupar amb més comoditat les nostres tasques en l’agricultura
i ramaderia.
Continuarem vetllant també perquè les noves tecnologies arribin a tots els veïns, facilitarem que es dugui a terme el projecte ja
iniciat de la col·locació d’una nova antena
de telefonia mòbil al municipi per dotar de
mes cobertura als usuaris de Vodafone.
Especial atenció als nostres joves i ancians
amb el desenvolupament dels plans locals
de joventut per als primers i el manteniment de les activitats adreçades a la gent
gran com la gimnàstica, el servei de podologia etc.
Manteniment del servei de la brigada comarcal que tan bé ens va als petits municipis a l’hora de fer tasques de neteja i manteniment.
Com deiem també en el nostre programa
electoral de fa quatre anys, mantindrem i
potenciarem totes les festes locals, les nostres Festes Majors han de continuar sent
punt de trobada anual de familiars i amics.
Continuarem recolzant les entitats culturals cíviques i esportives perquè siguin el

motor principal que impulsi l’activisme al
nostre poble.
Sobre el Pessebre Vivent dir que serà en
tot moment el que els seus organitzadors
vulguin que sigui. Només l’associació que
l’organitza es responsable de fer-lo o deixarlo de fer. Desde l’Ajuntament potenciarem
si cal aquesta activitat però a la vegada demanarem als seus organitzadors que la realitzin respectant les normes que estiguin
establertes en cada moment.
Sobre el conflicte que enfronta Ajuntament
i Marinada i a fi i efecte de poder-lo solucionar dir que si tenim responsabilitat de
govern en el nou Ajuntament estem disposats a mirar només endavant, si hi ha una
voluntat ferma, decidida i manifesta per
part de La Marinada de canviar d’actitud i
de colocar-se, en el futur, en la més absoluta legalitat i no al marge d’aquesta com ha
estat fins ara.
En el capítol de possibles obres dir que és
aventurat en aquests moments fer previsions sense saber fins a quin punt afectarà
la política de restriccions i retallades que
segurament aplicarà el nou govern en els
pressupostos destinats als ajuntaments.
Com que som realistes i no us volem enganyar, abans de prometre la realització
de qualsevol obra, caldrà veure com queda,
per exemple, el PUOSC (Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya) principal font de
finançament, fins ara, de les obres que es
feien als nostres municipis.
També caldrà veure com queden les línies
d’ajuts de la futura Diputació de Lleida
d’on provenien importants recursos per
afrontar obres especifiques als nostres pobles.
No obstant això, el que sí que us podem
reafirmar és el nostre compromís ferm,
com hem fet en aquests darrers anys, en no
deixar escapar cap subvenció i en fer tot el
possible per buscar en cada moment el millor finançament per les nostres obres.
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Les principals obres que creiem que caldria
afrontar, si com deiem abans, els pressupostos ho permeten serien:

com ha passat en aquesta legislatura, les
realitzacions posteriors superessin amb escreix les previsions inicials.

Al poble de Sant Guim arranjament i adequació de la Plaça de la bàscula amb la
construcció d’un mur de contenció a la
baixada de Cal Cera (Carrer del Llort ) i el
posterior ajardinament de tota la zona.

Ja hem dit abans que tot dependrà molt
dels pressupostos que les diferents administracions destinin als petits municipis i en
funció d’això els responsables municipals
haurem d’adaptar les obres i les necessitats
com hem fet sempre.

Al mateix poble de Sant Guim col·locació
de faroles a la carretera d’entrada al poble
desde Guissona per il·luminar el camí a una
vivenda aïllada.
A Vicfred acabar el projecte ja iniciat
d’arranjament del pou de Madern.
També a Vicfred acabar amb l’arranjament
del camí de ronda a la part nord del poble.
Al nou local social de Vicfred potser hi caldrà una mini quarta fase per acabar amb
les petites coses i detalls que quedaran pendents de l’actual tercera fase.
A Comabella acabar amb l’empedrat del
Carrer Major que ha quedat pendent de
l’actuació feta recentment.
A Comabella també caldria procedir a
l’arranjament del camí del cementiri, en
mal estat, sobre tot en el tram que toca
amb la propietat de Josep Farré.
A Comabella, si es pot dur a terme, es posarà a consideració dels veins del poble la
necessitat de l’arranjament del cami-carrer
d’entrada i que porta fins a la part superior
del poble. Aquesta obra, que com ja em dit
altres vegades, te un cost molt elevat caldrà
buscar-li una molt bona financiacio per
poder-la
realitzar.
Bé amics, fins aquí la definició de les obres
que pensem que són les més importants a
realitzar a curt i mig termini, segur que
n’hi ha d’altres que ja aniran sortint a mesura que es vegin necessàries. Com sempre
una cosa són les previsions i una altra ben
diferent les realitzacions. Ens agradaria que,

Cal però ser molt realistes, per no tenir sorpreses posteriors, pensem que els temps
que ens tocarà viure en el futur immediat
amb la situació de crisi general no conviden per a res al optimisme i caldrà posar-hi
molta imaginació per tirar endavant també
als Ajuntaments.
Nosaltres només us podem assegurar que,
com hem fet sempre, estem disposats a posar-hi esforç, il·lusió, temps, dedicació i tot
el que faci falta i depengui de nosaltres per
continuar mantenint el nivell de benestar
que els nostres pobles i els seus habitants
es mereixen.
Aquest es el nostre compromís, ja ens coneixeu, ara vosaltres teniu la paraula només
amb el vostre suport i amb la vostra confiança ho podeu fer possible.
Moltes gràcies.

Propostes
Atenció a tots els veïns amb
igualtat de tracte per tots ells.
Equipaments municipals a
disposició de tots els veïns en
igualtat de condicions.
Treballar per no perdre cap
subvenció.
Mantenir i fomentar les activitats adreçades a la gent gran i
als nens.
Desenvolupar els plans locals de
joventut.
Suport a les festes de cada poble.
Recolzament de les entitats culturals, cíviques i esportives.
Voluntat d’entesa amb l’associació organitzadora del Pessebre
Vivent.
Vetllar per a que les noves tecnologies arribin a tots els veïns.
Fer promoció del municipi a
través de la web.

Mantenir els camins rurals,
carrers i comunicacions en bon
estat.
Servei de brigada comarcal per
a tasques de neteja i manteniment.
Senyalitzar els llocs d’interés.
Desenvolupar el pla urbanístic.
Col·locar fanals a la carretera
d’entrada i ajardinar i adequar
amb un mur de contenció la
plaça de la bàscula de Sant
Guim.
Finalitzar els darrers detalls del
local social, acabar el projecte
del Pou de Madern i arranjar el
camí de ronda de la part nord, a
Vicfred.
Acabar l’empedrat del Carrer
Major, arranjar el camí del
cementiri i plantejar l’arranjament del carrer d’entrada a la
part superior del poble, a Comabella.

Constitució de l'Ajuntament (2011)
Per poder dur a terme amb més eficàcia
totes les tasques en el nou Ajuntament
ens vam distribuir la feina de la següent
manera:

Josep Llobet i Condal (ERC)
Alcalde President, Obres i contractacions.
Josep Vila i Gargante (ERC)
Tinent d’Alcalde.
Josep Cases i Colell (ERC)
Responsable del poble de Comabella.
Ricard Garganté i Cera (ERC)
Tresorer, Cultura, Festes i Joventut.
Josefina Cera i Morera (CiU)
Sense càrrec específic.
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Quan analitzem amb detall totes aquestes
propostes que són les que us vam plantejar
a la campanya electoral del 2011, tenim la
satisfacció de veure com la gran majoria les
hem pogut dur a terme. No obstant, també és
cert que malauradament alguna d’elles no ha
pogut ser realitzada. En concret, han quedat
pendents de fer l’obra de col·locació de fanals
a l’entrada de Sant Guim de la Plana, el mur
de contenció de la plaça de la bàscula de Sant
Guim i les obres a Comabella que proposàvem
en l’últim punt. Sens dubte caldrà intentar
afrontar aquestes obres en un futur, perquè
tenim clar que són importants i necessàries,
però per a això caldrà que la situació econòmica general millori i que es puguin finançar
amb més facilitat.
Cal tenir present que aquesta darrera legislatura ha transcorregut en el context d’una
gran crisi global en la que el nostre país està
immers i de la qual els ajuntaments tampoc
no ens hem pogut abstreure. Això ha fet augmentar considerablement la dificultat de les
administracions locals per obtenir finançament de les administracions superiors (Generalitat de Catalunya, Diputació, Fons de Cooperació Estatals i Autonòmics, etc) que són les
col·laboradores necessàries per dotar els ajuntaments de recursos per a poder dur a terme
els projectes d’obres als nostres pobles.
Per posar un exemple, el PUOSC (Pla Únic
d’Obres i Serveis) de la Generalitat de Catalunya, d’on provè la part més important dels
recursos per finançar obres, va ser convocat el
dia 20 de novembre del 2012 i suspès el dia
22 de juliol de l’any 2014. Com a conseqüència
d’això, va quedar-se sense finançament una
gran quantitat d’obres que havíem presentat
tots els ajuntaments, entre les quals es troben
algunes obres proposades pel nostre Ajuntament, que com abans hem esmentat no s’han
pogut realitzar per manca de finançament de

la Generalitat. Sí que és cert que ens ha quedat
la part que la Diputació aporta al PUOSC que
no va quedar suspesa, i una línia de manteniment per a les despeses del dia a dia dels Ajuntaments, que el Pla d’Obres ha mantingut.
Aquesta no és una línia massa generosa ni ben
dotada de recursos, però fa de bon aprofitar
per solucionar les qüestions puntuals que van
sorgint cada dia als nostres municipis.
Pel contrari, sí que s’han pogut realitzar altres
obres que en un principi no estaven previstes
ni contemplàvem en les nostres propostes,
però que amb molta imaginació i treball hem
pogut dur a terme, com per exemple les pavimentacions i arranjaments de carrers als tres
nuclis del municipi, la instal·lació de parcs
infantils a Vicfred i Comabella, la col·locació
de sortidors d’aigua amb clau magnètica també als tres nuclis i la compra de bancs per
l’església de Comabella, entre altres. La majoria d’aquestes obres s’han pogut fer gràcies a
ajuts extraordinaris de la Diputació de Lleida
que s’han anat aconseguint sobre la marxa, a
mesura que s’ha vist la necessitat i que, pel fet
de ser extraordinaris i imprevistos, no es contemplaven en les nostres propostes.
Finalment, volem ressaltar que per dur a
terme tota l’obra de govern que a continuació us detallarem, cal no només una acció
política eficaç i decidida per part dels membres de l’Ajuntament, sinó també el suport i
l’assessorament de tot el nostre equip tècnic
municipal, Secretari, Interventora, Auxiliar
Administrativa, Arquitecte municipal, Tècnica de Joventut, Serveis d’Enginyeria externs,
etc, la col·laboració dels quals ha estat imprescindible per ajudar-nos a prendre, en cada moment, les decisions més encertades.
A continuació us presentem el detall i explicació de totes i cadascuna de les actuacions realitzades durant la darrera legislatura.
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EQUIPAMENTS
I OBRES EN GENERAL

EQUIPAMENTS
I OBRES EN GENERAL

SALA POLIVALENT
Final de la 2ª fase i part de la 3ª fase
VICFRED

SISTEMES DE CLORACIÓ D’AIGUA POTABLE
COMABELLA I VICFRED

SALA POLIVALENT
Condicionament interior
VICFRED

EQUIPAMENT LOCAL PER ALS BAIXOS DE
L'ANTIC AJUNTAMENT DE SANT GUIM
SANT GUIM DE LA PLANA

CANVI DE FINESTRES I INSTAL·LACIÓ
DE CALEFACCIÓ AL LOCAL DEL JOVENT
SANT GUIM DE LA PLANA

SALA POLIVALENT
Equipaments
VICFRED

ADEQUACIÓ CARRERS DEL NUCLI ANTIC
SANT GUIM DE LA PLANA

ROBOT PER LA NETEJA
DE LES PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA

PAVIMENTACIO I SANEJAMENT
D’UN TRAM DEL CARRER VICFRED
SANT GUIM DE LA PLANA

ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS

NETEJA DEL DIPÒSIT “LA MINA” DE L’HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA

EQUIPAMENT INFORMÀTIC
SANT GUIM DE LA PLANA

ACONDICIONAMENT
DEL PARC PÚBLIC DEL POU DE MADERN
VICFRED

MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES,
CARRERS, PISCINES MUNICIPALS I ALTRES
ACTUACIONS
SANT GUIM DE LA PLANA

SALA POLIVALENT
Acondicionament acústic
VICFRED

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA
COMABELLA

SALA POLIVALENT
Finalització de la 3a. Fase
VICFRED

MOBILIARI LOCAL SOCIAL
COMABELLA

EQUIPAMENT PER AL CENTRE RECREATIU
VICFRED

COMPRA D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC
SANT GUIM DE LA PLANA

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS
SANT GUIM DE LA PLANA

MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL POU
D’AIGUA POTABLE
SANT GUIM DE LA PLANA

SALA POLIVALENT
Final de la 2ª fase
Part de la 3ª fase
VICFRED
Vam començar la legislatura amb la prioritat
d’anar acabant la sala polivalent de Vicfred
que, tot i trobar-se en un estat avançat de
construcció, encara tenia pendent acabar
part de la segona fase i tota la tercera fase.
Aquestes obres van consistir en la finalització del revestiment exterior de pedra, sanitaris generals, electricitat i fontaneria,
impermeabilització, terrassa exterior,
envernissat de les portes interiors de
fusta, sanitaris dels vestidors, col·locació
d’una aigüera inoxidable, col·locació de
miralls i accessoris a tots els sanitaris i
vestidors, etc.
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SALA POLIVALENT
Acondicionament interior
VICFRED
Amb aquesta obra es van realitzar petits
acabats interiors que no havíem inclòs en
el projecte general aprovat pel PUOSC i
que eren necessaris per al bon funcionament
del local. Es van instal·lar les dues calderes
de calefacció, es van finalitzar el bar i la
cuina i es van col·locar els electrodomèstics (neveres, rentaplats, forn, encimera,
campana extractora i forn microones) i
es van realitzar els treballs de fontaneria
necessaris per al bon funcionament de tots
els aparells.

Pressupost: 95.365,60 €

Pressupost: 22.912,05 €

Subvenció PUOSC: 85.820,94 €

Subvenció Diputació de Lleida: 20.000 €

Fons propis: 10% del cost

Fons propis: 12,7% del cost

CANVI DE FINESTRES
I INSTAL·LACIÓ DE
CALEFACCIO AL LOCAL
DEL JOVENT
SANT GUIM DE LA PLANA
Es va procedir a canviar les velles finestres
de fusta per unes d’alumini imitació de
fusta al local dels baixos de l’antic Ajuntament. Aquest local actualment és utilitzat
pels més joves del poble i també per l’Associació Cultural la Marinada per a actes interns i
tasques d’organització del Pessebre Vivent.
En la mateixa actuació es va instal·lar calefacció elèctrica al local.

ADEQUACIÓ DE CARRERS
DEL NUCLI ANTIC
SANT GUIM DE LA PLANA
Amb aquesta obra es va acabar de completar
totalment l’empedrat dels carrers del nucli antic del poble de Sant Guim. Es va posar
paviment de pedra al Carrer del Mig des de
la Plaça Major fins al Carrer Costa.
En un altre apartat d’aquesta actuació també
es va enjardinar l’entrada al poble, la zona
situada just davant de l’Ajuntament. Van plantar-s’hi flors i plantes autòctones i va arranjar-se el passadís interior.
Aquesta obra havia quedat pendent de fer de
l’antic PUOSC de l’any 2011.

Pressupost: 7.703,01 €
Subvenció Departament de Joventut de
la Generalitat de Catalunya: 6.307 €
Fons propis: 18,1% del cost

Pressupost: 29.908,97 €
Subvenció PUOSC: 28.413,52 €
Fons propis: 5% del cost
19

ACONDICIONAMENT
DEL PARC PÚBLIC
DEL POU DE MADERN
VICFRED
Aquesta és una actuació de la que ens sentim
especialment orgullosos tant els membres de
l’Ajuntament com els veïns del municipi.
Amb aquestes obres es va poder recuperar
un històric espai natural, el Pou de Madern,
que estava molt abandonat i deteriorat i que
amb el pas dels anys s’havia convertit en un
abocador de runes i de brossa ple de males
herbes.
Va consistir en una actuació integral a tot l’entorn que va canviar per complert la fesomia
del lloc i que va transformar un paratge
abrupte en un agradable espai d’esbarjo
per tots el visitants.
Es va desbroçar tot, es van retirar totes les
runes, es va adecentar la boca del pou amb pedra, es van arranjar les escales d’accés al pou,
es va col·locar terra de sauló al sòl del paratge,
es va dotat d’una font d’aigua potable, es van
col·locar bancs de pedra i es va acondicionar
una zona de pícnic amb bancs i taules de fusta
i es van plantar arbres nous.
20

Pressupost: 79.374,60 €
Subvenció Diputació de Lleida: 79.374,60 €
Fons propis (Font): + 1.123,18 €
Finalment també es va col·locar un panell informatiu amb tota la informació del Pou
de Madern accessible també mitjançant
codi QR.
L’Ajuntament sols hi va aportar 1.123,18 Euros
que va ser el cost de la col·locació de la font
d’aigua potable, no prevista en el projecte inicial.
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SALA POLIVALENT
Finalització de la 3ª fase
VICFRED

SALA POLIVALENT
Acondicionament acústic
VICFRED

Aquesta va ser la fase definitiva, la dels acabats i darrers retocs de la sala polivalent de
Vicfred. Es va col·locar el parquet al terra de
l’escenari, es va abrillantar el terrasso, es
va enguixar una paret lateral del escenari,
es van fer petits retocs de manyeria, es va pintar alguna paret interior, es van col·locar els
termos d’aigua calenta i es van col·locar
els llums d’emergència.

Amb aquesta actuació es van corregir les distorsions acústiques que provocaven les parets llises del local, fetes a base de formigó
i que produïen un efecte de ressonància molt
molest a l’hora tant d’escoltar música com
d’escoltar les paraules.

Pressupost: 25.655,75 €
Subvenció PUOSC: 23.090,17 €
Fons propis: 10% del cost

L’obra va consistir en el revestiment de totes
les parets interiors de la sala amb lames
de fusta que cobreixen uns panells de llana mineral i que, especialment dissenyades
per a aquesta sala, fan un efecte corrector que
permet escoltar la música d’una manera quasi
perfecta.
Pressupost: 15.855,66 €
Subvenció Diputació de Lleida: 15.000 €
Fons propis: 5,4% del cost

NETEJA DEL DIPÒSIT
“LA MINA” DE L’HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA
L’any 2014 es va procedir a netejar "La Mina”,
dipòsit que subministra aigua de reg a l’horta
de Sant Guim, ja feia molt de temps que no
s’havia fet i la veritat és que convenia.
Pressupost: 290,40 €
Cuotes dels regants: 100% €
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PAVIMENTACIÓ I
SANEJAMENT D’UN TRAM
DEL CARRER VICFRED
SANT GUIM DE LA PLANA
De fet, aquesta fou la descripció que es va donar a aquesta obra al ser presentada al PUOSC,
però en realitat es tracta d’una actuació feta
a l’extrem més oriental del Carrer del Prat de
Sant Guim.
Aquesta obra, que també havia quedat pendent del PUOSC del 2011, va consistir en l’arranjament del clavegueram, pavimentació
i construcció d’un mur de contenció de
formigó al límit Est del Carrer del Prat, des
d’on s’accedeix a una vivenda i a les granges
de diversos veïns de Sant Guim. Abans de l’actuació era un camí de terra amb els inconvenients que això suposava.

Pressupost: 40.291,21 €
Subvenció PUOSC: 38.871,52 €
Fons propis: 3,5% del cost
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EQUIPAMENT
DEL CENTRE RECREATIU
VICFRED
Aquesta actuació va consistir en la compra
d’una taula de juntes, cadires i un armari
gran, pel centre recreatiu de Vicfred, local que
fa servir habitualment el jovent del poble i on
també es fan les reunions de veïns.

EQUIPAMENT LOCAL
BAIXOS ANTIC AJUNTAMENT
DE SANT GUIM
SANT GUIM DE LA PLANA
Un cop finalitzada l’actuació realitzada en
aquest espai, que anteriorment hem detallat,
que va consistir en canviar finestres i posar calefacció, calia completar l’obra i es va fer amb
la compra d’una taula de juntes i cadires
per poder fer de manera més còmoda les reunions que es duen a terme en aquest local.
Pressupost: 3.180,53 €

Pressupost: 2.065 €
Subvenció Diputació de Lleida: 700 €

Subvenció Diputació de Lleida: 3.038,06 €
Fons propis: 4,5% del cost

Fons propis: 66,1% del cost

ARRANJAMENT
DE CAMINS MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS
Aquesta actuació va consistir en el desbroçat
dels laterals dels camins i carreteres municipals: carretera de Vicfred, carretera de
Comabella i carretera ramal entre Sant Guim
de la Plana i el terme municipal de Torrefeta i
Florejacs en direcció a El Llor.
Pressupost: 7.419,12 €
Subvenció Diputació de Lleida, directe de
Presidència: 3.000 €
Fons propis: 59,6% del cost
24

EQUIPAMENT IMFORMÀTIC
DE L'AJUNTAMENT
SANT GUIM DE LA PLANA

REPARACIÓ I
MANTENIMENT CARRERS
SANT GUIM DE LA PLANA

Recentment s’han adquirit un disc dur extern per poder fer còpies de seguretat
dels documents de l’ordinador principal
de l’Ajuntament i un Sai per protegir els
nostres equips informàtics del possibles
canvis de tensió que poguéssin danyar els
ordinadors i els programes instal·lats en ells.

Aquesta obra va consistir en la pavimentació
i l’eixamplament del carrer que fa baixada
i que va del camí de Vicfred fins al Carrer
Raval de Sant Guim.

Pressupost: 6.669,52 €
Subvenció Diputació de Lleida: 6.000 €

Pressupost: 472,89 €

Fons propis: 10% del cost

Fons propis: 100% del cost

SALA POLIVALENT
Equipaments
VICFRED
Aquesta actuació va consistir en la col·locació
d’una cortina a l'escenari, pel seu tancament total i la col·locació a la part exterior
de les finestres d’unes lames d’alumini per
evitar l’entrada del sol directe que podia
danyar el revestiment acústic col·locat a les
parets de la sala. Amb aquesta actuació pot dirse que pràcticament ja no li falta res al local.

Pressupost: 21.389,71 €
Subvenció Diputació de Lleida: 15,000 €
Fons propis: 29,9% del cost
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MANTENIMENT DE VIES
PÚBLIQUES, CARRERS,
PISCINES MUNICIPALS
I ALTRES ACTUACIONS
SANT GUIM DE LA PLANA
I COMABELLA

Foto d'arxiu

Aquesta és una partida que els Ajuntaments
tenim oberta i que va sobreviure a la retallada
i suspensió del passat PUOSC. Ens serveix per
dur a terme les actuacions d’arranjaments i
manteniment dels equipaments municipals, encara que no siguin compres ni inversions.
Entre les obres que s’han dut a terme en
aquest capítol, hi trobem el manteniment
del recinte de les piscines municipals, la
compra d’una bomba per al sistema de reg
de les piscines, l’arranjament i pavimentació de part del camí del Pla d’Alfà, la compra de bancs per l’església de Comabella,
d’un futbolí per al local social de Comabella, etc.

Pressupost: Partida oberta
Cost total: 20.927,35 €
Subvenció PUOSC 2014: 17.580,33 €
Fons propis: 16% del cost
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PAVIMENTACIÓ
DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA
COMABELLA
Aquesta obra va consistir en la pavimentació
del carrer que amb pendent accedís a l’església del nucli de Comabella. El carrer estava
en molt mal estat des de feia temps a causa de les arrels dels arbres que el voregen i
ara ha quedat totalment restaurat.

COL·LOCACIÓ DE SISTEMES
DE CLORACIÓ D’AIGUA
POTABLE
COMABELLA I VICFRED
Aquesta va ser una petita actuació que va consistir en la col·locació de cloradors als dipòsits d’aigua potable de Vicfred i Comabella,
per tal de corregir les anomalies que presentaven les analítiques de l’aigua que es
subministrava dels pous dels pobles.

Pressupost: 2.000 €
Subvenció Diputació de Lleida: 1.800 €

Pressupost: 1.190 €

Fons propis: 10% del cost

Subvenció Diputació de Lleida: 1.130,50 €
Fons propis: 5% del cost

ROBOT PER A LA NETEJA DE
LES PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA
L’estiu del 2013 es va adquirir un robot automàtic per fer la neteja diària de la piscina municipal. Es tracta d’una eina moderna i d’última generació que estalvia temps i feina
a l’hora de fer la neteja i que la fa de forma
més eficient.

Pressupost: 2.985,68 €
Fons propis: 100% del cost

COMPRA D’EQUIPAMENT
INFORMÀTIC
SANT GUIM DE LA PLANA
Recentment s’ha comprat un equip informàtic
nou (ordinador, pantalla, torre, teclat) més
modern i actual per substituir l’antic que
havia quedat saturat i obsolet.

MANTENIMENT I
REPARACIÓ DEL POU
D’AIGUA POTABLE
SANT GUIM DE LA PLANA
Es van haver que substituir la bomba i el
tram de tub del pou que subministra l’aigua
potable al poble de Sant Guim.
Pressupost: 3.940 €

Pressupost: 945 €

Subvenció Diputació de Lleida: 3.900 €

Fons propis: 100% del cost

Fons propis: 0,1% del cost

MOBILIARI
DEL LOCAL SOCIAL
COMABELLA
Amb aquesta actuació es dotà el nou local social de Comabella de taules i cadires noves
per les reunions i festes locals.

Pressupost: 1.923,40 €
Subvenció Insitut d'Estudis Ilerdencs: 698 €
Fons propis: 43,7% del cost
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QÜESTIONS
SOCIALS

QÜESTIONS
SOCIALS

FESTES LOCALS
TOTS ELS NUCLIS

SERVEI DE SOCORRISTA
A LA PISCINA MUNICIPAL
TOTS ELS NUCLIS

BRIGADA COMARCAL
TOTS ELS NUCLIS

CONVENI D’ADHESIÓA L’ATM
TOTS ELS NUCLIS

CONSULTA PODOLÒGICA
“PEUS EN FORMA + DE 60”
TOTS ELS NUCLIS

GIMNÀSTICA
PER A LA GENT GRAN
TOTS ELS NUCLIS

COL·LABORACIÓ AMB EL PESSEBRE VIVENT
SANT GUIM DE LA PLANA

CONSULTA
ASSISTENT SOCIAL
TOTS ELS NUCLIS

SUBVENCIÓ
PER A L’EQUIP DE FUTBOL SALA RURAL
"MASSOTERES SANT GUIM DE LA PLANA"
SANT GUIM DE LA PLANA

FESTES LOCALS
TOTS ELS NUCLIS
Aquest Ajuntament ha mantingut i ha potenciat totes les festes locals que es celebraven al municipi: Festes Majors als tres pobles, Festa del Roser a Sant Guim de la Plana amb actuacions en
directe cada any al local social , La Torronada per Nadal, Castanyada, Festa de Reis, Sant Joan, etc.
Però seria totalment injust no reconèixer, en aquest punt, el gran ajut i la gran feina que han fet
tots els amics i amigues que han col.laborat amb nosaltres des de les Comissions de Festes. Segur
que sense ells les festes que hem organitzat al municipi no haurien estat el mateix. Per tant, des
de l’Ajuntament, volem donar a tots ells el nostre més sincer agraïment.

Cagatió a Sant Guim de la Plana

Castanyada a Sant Guim de la Plana

Diumenge de Festa Major a Vicfred

Carrossa Reial a Sant Guim de la Plana

30è Aniversari del Pessebre Vivent
36

Festa de Sant Joan a Vicfred

Dinar de germanor a Vicfred

Paella per la Festa del Roser

Sopar del Jovent de Vicfred

Festa local a Sant Guim de la Plana

Reis a Sant Guim de la Plana

Habaneres a Sant Guim de la Plana

Castanyada a Vicfred
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BRIGADA COMARCAL
TOTS ELS NUCLIS
També hem comptat amb el servei de la brigada comarcal, un servei molt important
per als nostres petits pobles. Està formada
per unes persones que depenen del Consell
Comarcal i que fan tasques de neteja de
carrers, esporga d’arbres, neteja de locals
socials, enjardinaments, pintat d’equipaments municipals, etc. Aquest servei es pot
oferir a un preu molt assequible gràcies a un
important ajut de la Diputació.

CONSULTA PODOLÒGICA
“PEUS EN FORMA + DE 60”
TOTS ELS NUCLIS
Aquesta legislatura també s’ha mantingut el
servei de podologia “Peus en forma + de 60”
que, en col·laboració amb els serveis socials del
Consell Comarcal, ofereix periòdicament la
visita d’una podòloga que atén a un preu
molt assequible totes les persones que ho
necessiten.

Foto d'arxiu

COL·LABORACIÓ
AMB EL PESSEBRE VIVENT
SANT GUIM DE LA PLANA
L’Ajuntament també ha col·laborat en tot el
que li ha correspost per a que el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana esdevingués
un espectacle únic i magnífic i aconseguís
les cotes d’excel·lència que ha assolit.
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SUBVENCIÓ PER A L’EQUIP
DE FUTBOL SALA RURAL
"MASSOTERES SANT GUIM
DE LA PLANA"
SANT GUIM DE LA PLANA
Cada any l’Ajuntament també ajuda l’equip
de futbol sala local a fer front a les seves despeses de manteniment.

Foto d'arxiu

GIMNÀSTICA
PER A LA GENT GRAN
TOTS ELS NUCLIS

SERVEI DE SOCORRISTA
A LA PISCINA MUNICIPAL
TOTS ELS NUCLIS
Cada any s’ha comptat amb un socorrista
qualificat per atendre la piscina municipal durant la temporada de bany de l’estiu.

Amb un notable èxit de participació, durant
aquesta legislatura també s’ha mantingut
l’activitat de gimnàstica per la gent gran,
un servei molt apreciat per tothom qui hi
participa. Es realitza en col·laboració amb el
Consell Comarcal i la FATEC.
Ha estat impartit per diferents monitores a
través dels anys, Mari Cepillo, Iolanda Rojas i
Carme Falip i últimament es duu a terme al
local social de Vicfred.

Pressupost: 4.000 €
Subvenció Diputació de Lleida: 4.000 €

CONSULTA
ASSISTENT SOCIAL
TOTS ELS NUCLIS
Periòdicament també s’ofereix a les dependències municipals la consulta de l’assistent
social que el nostre municipi té assignada per
poder atendre les consultes dels veïns que
ho necessitin.

Imatge d'arxiu

CONVENI
D’ADHESIÓ A L’ATM
TOTS ELS NUCLIS
Igual que en anys anteriors, hem mantingut
obert aquest conveni amb l’ATM que ofereix
uns preus molt rebaixats als nostres veïns a
l’hora de viatjar a Lleida o Barcelona.
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OBRES PROGRAMADES
PEL 2015 I DE PROPERA
REALITZACIÓ

OBRES PROGRAMADES
PEL 2015 I DE PROPERA
REALITZACIÓ

COL·LOCACIÓ D’UNA ANTENA PER LA
MILLORA DE TELEFONIA FIXA I INTERNET
SANT GUIM DE LA PLANA

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LES ERES
VICFRED

INSTAL·LACIÓ
DE PARCS INFANTILS
COMABELLA I VICFRED

INSTAL·LACIÓ DE SORTIDORS D’AIGUA
AMB CLAU MAGNÈTICA
TOTS ELS NUCLIS

COL·LOCACIÓ D’UNA
ANTENA PER LA MILLORA
DE TELEFONIA FIXA I
INTERNET
SANT GUIM DE LA PLANA
Amb aquesta instal·lació que es farà al nucli
de Sant Guim de la Plana es pretén millorar
substancialment el servei de telefonia fixa
i Internet al poble, que actualment és molt
deficient i car.
L’obra consistirà en la col·locació d’un pal de
formigó per col·locar les antenes i uns armaris
per instal·lar tots els aparells. S’ubicarà al costat del camí que va a les granges de Sant Guim,
per així accedir de manera directa a totes les
cases del poble.
També caldrà contractar des de l’Ajuntament
un nou subministre amb FECSA-ENDESA.

Pressupost: 3.000 €
Fons propis: 100% del cost

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
DE LES ERES
VICFRED
Aquesta obra està licitada i a punt de ser realitzada.

Pressupost: 35.752,48 €
Subvenció Diputació de Lleida: 25.000 €
Fons propis: 30,1% del cost
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Gràfica d'arxiu

Foto d'arxiu

Imatge de catàleg

Imatge d'arxiu

INSTAL·LACIÓ DE
SORTIDORS D’AIGUA
AMB CLAU MAGNÈTICA
TOT ELS NUCLIS
Aquesta obra consisteix en la instal·lació de
sortidors d’aigua que s’accionaran amb una
clau magnètica personal i que estan pensats
per subministrar aigua per les feines agrícoles a un preu molt ajustat.

Pressupost: 26.985 €
Subvenció Diputació de Lleida: 25.000 €
Fons propis: 7,4% del cost

INSTAL·LACIÓ
DE PARCS INFANTILS
COMABELLA I VICFRED
Aquesta obra també es realitzarà d’immediat
i consisteix en la construcció de dos parcs
infantils a Vicfred i Comabella.

Pressupost: 21.238,76 €
Subvenció Diputació de Lleida: 17. 975,16 €
Fons propis: 15,4% del cost
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RESUM GRÀFIC I
QUADRE D’INVERSIONS

GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
SANT GUIM DE LA PLANA
GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
VICFRED
GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
COMABELLA
GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
TOTS ELS NUCLIS
PRINCIPALS ACTUACIONS
DESGLOSSAMENT DE COSTOS
PRINCIPALS ACTUACIONS
TAULA D’INVERSIONS
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OBRES I EQUIPAMENTS
OBRES DE PROPERA REALITZACIÓ
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GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
TOTS ELS NUCLIS
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PRINCIPALS ACTUACIONS
DESGLOSSAMENT DE COSTOS

19,9%

79,1%

COST A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT
COST SUBVENCIONAT

57

PRINCIPALS ACTUACIONS
TAULA D’INVERSIONS
ACTUACIÓ

NUCLI

COST SUBVENCIÓ ENTITAT

EQUIPAMENTS I OBRES EN GENERAL
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Sala Polivalent
Final de la 2a fase
i part de la 3a fase

VF

95.365,60 €

85.820,94 €

PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis)

Sala Polivalent
Equipament interior

VF

22.912,05 €

20.000,00 €

Diputació de Lleida

Canvi de finestres i instal·lació
de calefacció al local del jovent

SGP

7.703,01 €

6.307,00 €

Adequació des carrers
del nucli antic

SGP

29.908,97 €

28.413,52 €

PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis)

Acondicionament del parc públic
del Pou de Madern

VF

79.374,60 €

79.374,60 €

Diputació de Lleida

Font (Pou de Madern)

VF

1.123,18 €

-

Sala Polivalent
Finalització construcció 3a fase

VF

25.655,75 €

23.090,17 €

Sala Polivalent
Condicionament acústic

VF

15.855,66 €

15.000 €

Diputació de Lleida

Neteja del dipòsit
"La Mina" de l'horta

SGP

290,40 €

290,40 €

Quotes dels regants

Pavimentació i sanejament d'un
tram del carrer Vicfred

SGP

40.291,21 €

38.871,52 €

Equipament
per al Centre Recreatiu

VF

2.065 €

700 €

Diputació de Lleida

Equipament Local Baixos Antic
Ajuntamentd de Sant Guim

SGP

3.180,53 €

3.038,06 €

Diputació de Lleida

Arranjament de camins
municipals

Tots

7.419,12 €

3.000 €

Diputació de Lleida
(Presidència)

Departament de Joventut
de la Generalitat de Catalunya

-

PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis)

PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis)

ACTUACIÓ

NUCLI

COST

SUBVENCIÓ ENTITAT

Equipament informàtic

SGP

472,89 €

-

Reparació i manteniment de carrers

SGP

6.669,52 €

6.000 €

Diputació de Lleida

Sala polivalent
Equipaments

SGP

21.389,71 €

15,000 €

Diputació de Lleida

Manteniment de vies públiques,
carrers i piscines municipals i
altres actuacions

SGP

20.927,35 €

17.580,33 €

Pavimentació del carrer
de l'Esgésia

CB

2.000 €

1.800 €

Robot per la neteja de les piscines
municipals

VF

2.985,68 €

-

Sistema de cloració d'aigua potable

CB i VF

1.190 €

1.130,50 €

Compra d'equipament informàtic

SGP

945 €

-

Manteniment i reparació del pou
d'aigua potable

SGP

3.940 €

3.900 €

Diputació de Lleida

Mobiliari Local Social

CB

1.923,40 €

698 €

Diputació de Lleida

-

PUOSC (Pla Únic d'Obres i
Serveis)

Diputació de Lleida

-

Diputació de Lleida

-

OBRES PROGRAMADES PEL 2015 I DE PROPERA REALITZACIÓ
3.000 €

Col·locació d'una antena per la
millora de telefonia fixa i internet

SGP

Pavimentació del carrer de les Eres

VF

Instal·lació de sortidors d'aigua amb
clau magnètica

Tots

Instal·lació de parcs infantils

CB i VF

SGP: Sant Guim de la Plana

VF: Vicfred

- -

35.752,48 €

25.000,00 € Diputació de Lleida

26.985 €

25.000,00 € Diputació de Lleida

21.238,76 €

17. 975,16 € Diputació de Lleida

CB: Comabella

Tots: Tots els nuclis
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Record per a
Josep Cases i Colell

No volem acabar aquest llibret sense tenir un
record molt especial pel Josep Cases i Colell,
regidor i company de l’equip de govern del
nostre Ajuntament, que ens va deixar durant
aquesta legislatura, el dia 21 de setembre del
2014.
El Josep era el regidor encarregat del poble de Comabella, d’on era fill i on havia
viscut la major part de la seva vida, tot i
que els darrers anys s’havia establert a
Cervera.

A nivell personal era un excel·lent company
i una excel·lent persona que sempre buscava
i treballava per aconseguir el millor pel seu
poble i pel seu municipi.
Se’n va anar massa aviat, sense acomiadar-se,
deixant molta feina per fer i moltes il·lusions
per complir.
Els companys de consistori el trobem a faltar i segur que tots els seus veïns i amics
del municipi el recordaran sempre.

Amb ell ens vam presentar a les eleccions del
2007, amb el grup d’ERC-AM i vam repetir candidatura el 2011, i va formar part de l’equip
de govern de l’Ajuntament de Sant Guim de la
Plana durant les darreres legislatures,
Era un home seriós, honrat, treballador i
molt de fiar. De profundes conviccions, res
no el feia trontollar quan tenia clara una
cosa. Va ser un excel·lent col·laborador en
totes les tasques que ha dut a terme el nostre Ajuntament. Sense fer massa soroll, sempre complia les feines que se li encomanaven, i
amb tot allò amb que es comprometia.

Descansi en pau en Josep Cases i Colell,
regidor de l’Ajuntament de Sant Guim de la Plana.
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Be, veïns i amics, aquí finalitza la descripció
de totes les obres que s’han dut a terme durant
aquesta legislatura als nostres pobles del municipi de Sant Guim de la Plana.
Sincerament, hem fet menys del que hauríem volgut però també més del que ens
pensàvem a l’inici de la legislatura, si tenim em compte, com dèiem abans, el context general de crisi en el que ens hem mogut.
De l’anàlisi detallada de totes les actuacions,
volem destacar l’elevat percentatge de recursos externs, quasibé del 80% de mitja, que han
permès finançar les obres que us hem detallat
i que ascendeixen a la quantitat de 500.000
euros aproximadament. Aquesta dada és important perquè vol dir que s’han fet moltes
actuacions amb molts pocs recursos propis i
això és essencial per un Ajuntament petit com
el nostre, que compta amb uns pressupostos i
recursos propis molt limitats.
Sempre hem treballat, en la mesura que
els pressupostos ens ho han permès, pensant en les principals necessitats del municipi i de la seva gent. Hem prioritzat les
millores que hem cregut que serien més útils
i aquelles que hem pensat que els farien més
il·lusió i la vida més agradable.
Ho hem fet amb il·lusió, amb ganes i amb
voluntat de servei, condicions que creiem
indispensables per estar a qualsevol Ajuntament. Hi hem dedicat moltes hores de les
nostres vides i ho hem fet molt a gust, amb la
satisfacció de la feina feta.
Menció apart mereix la gran consecució
d’aquesta legislatura que és l’haver aconseguit
normalitzar la nostra relació amb l’Associació
Cultural la Marinada, organitzadora del Pessebre Vivent. Tal com proposàvem en el nostre
programa electoral, on déiem textualment
“Voluntat d’entesa amb l’Associació organitzadora del Pessebre vivent”, hem pogut deixar
enrere un període fosc de la nostra història
més recent ple de desencontres, de mals entesos i de desconfiances. Va ser fàcil aconseguirho a partir del maig del 2011, en el moment
en que tots vam acceptar i entendre que la
llibertat, les funcions, les atribucions, les responsabilitats d’uns acaben on comencen les
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Jaume Oliva i Josep Llobet (Desembre 2011)

dels altres. Ens hauríem estalviat molts mals
de caps si des del principi haguéssim acceptat
això que era tan fàcil.
Celebrem doncs, des de l’Ajuntament, aquest
canvi de rumb, aquesta normalitat de relacions entre uns i altres. Aquesta nova etapa en
la vida municipal sens dubte permetrà assolir
una major cota de benestar i progrés per als
nostres veïns.
Per acabar, només em resta donar-vos les
gràcies a tots i totes els que heu col·laborat
amb nosaltres per a dur a terme tota aquesta tasca de govern. L’acció realitzada des de
l’Ajuntament és important però també és molt
important la comprensió i la col·laboració que
hem rebut de la majoria dels veïns del municipi. Volem demanar sincerament i humilment
disculpes si algú s’ha sentit molest o agreujat
per alguna de les nostres actuacions.
Des de l’Ajuntament hem treballat sempre
amb el màxim rigor, transparència, eficàcia i honestedat, cercant en tot moment el
que hem cregut millor pel nostre poble i
per la seva gent. Justament a tots els veïns i
veïnes d’aquest municipi i dels tres nuclis que
el formem, dediquem i oferim la nostra obra.
Que en gaudiu!

Josep Llobet i Condal
Alcalde de Sant Guim de la Plana

Gràcies
per la vostra
atenció.
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