
 

Benvolguts veïns:
 
Les eleccions municipals del 26 de maig passat, van donar-nos al grup municipal
P.S.O.E. la majoria absoluta de l 'Ajuntament d'Alcampell ,  si  bé és cert que només mos
presentavem naltros, també es de constatar el 84 % de vots que van recolzar aquesta
candidatura.
 
En el moment de la meua reelecció com Alcalde d’Alcampell ,  vul l  agrair a tots els veïns la
confiança depositada en la nostra candidatura; així mateix el meu agraïment més profond
a tots els membres de la candidatura i ,  també als companys i  amics que han donat suport
a la mateixa, cadascú des de la seua posición i  disposició. També vul l  agrair al meu
part i t ,  el  P.S.O.E, la seua entrega i  ampar per fer real i tat aquesta opció polí t ica al nostre
l loc. Sense la integració i  la cobertura del P.S.O.E. es faria molt dif íci l  t i rar endavant els
projectes municipals que vam presentar al nostre programa electoral.
 
Venim governant l ’Ajuntament des de 2003, ara mos queda una altra vegada quatre anys
per endavant. Una nova legislatura en la que haurem de continuar en l ’empenya de fer un
Alcampell  cada dia mil lor, com ho hem vingut fent des de fa 16 anys. No és retòrica, és la
nostra voluntat, de tots, i  sobretot d’aquest Alcalde que sap molt bé que, sense la força,
l ’entrega i  la dedicació plena de tot un equip no es poden assol ir  les f i tes desit jades.
 
El programa municipal que vam presentar en la campaña electoral,  conté bona part de les
nostres intencions per els pròxims quatre anys, però són això mateix: intencions i
desit jos, que es poden real izar o veure’s aparcats per les circumstàncies sobrevingudes.
D’altra part es poden dur a terme actuacions no previstes i  que siguen d’ interès local.
 
Com indicavem en el programa electoral continuarem mil lorant Alcampell  i ,  sobretot, mos
dedicarem amb tot el nostre esforç possible en intentar que, aquesta despoblació
progressiva que estem patint,  sigue d’alguna manera atemperada. No és fáci l  aturar
aquest fenòmen, pasa en molts l locs, però ara disposem d’un polígon industr ial,  en el que
ja hi ha instal· lada i  amb èxit  una empresa, Chelats Sarrate, bé, el nostre repte és
aconseguir-ne més per tal que els nostres joves t inguin una oportunitat de futur.
 
Alcampell  és un l loc bén situat, prop de poblacions més grans. La gran transformación
que está sofr int Binéfar, a nivel industr ial ha de servir-nos a naltros també per posar en
marxa un pla de vivienda de l loguer, la D.P.H. está a punt de traure el seu programa
d’ajuts en aquest apartat, caldrà buscar els seus ajuts per fer d’Alcampell ,  també un l loc
de residencia.
 
Pel que fa a la meua persona, us puc dir que continuaré en la l ìnia de sempre: atenent i
escoltant tothom sense discriminar ningú i  buscant, en l 'excercici  del meu càrrec, el bé
comú i el del l loc d'Alcampell .
 
           El vostre Alcalde, Josep A. Chauvell                 Moltes gràcies!
 
 
 

 

 

Discurs d'investidura


