Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns de Pi,
En les últimes hores anteriors a la publicació d'aquest comunicat, hem rebut per part de la Diputació
de Lleida, la decisió final sobre la successió a la presidència de l'entitat municipal descentralitzada
de Pi, com a conseqüència de la defunció del president electe Lluís Casanovas.
Fins a dia d'avui, jo com a president de la junta gestora provisional he exercit les funcions de
president d'aquesta entitat amb l’honor i l’orgull de saber que això em permetria donar continuïtat a
la tasca començada a l'inici d'aquesta legislatura, per l’equip de govern format per en Lluís
Casanovas, Jordi Aymerich, i jo mateix. La finalitat ha estat donar un nou aire de convivència i
complicitat a la comunitat de veïnes i veïns de Pi, fent així que la petita administració local del
nostre poble sigui un organisme més obert a la participació i a la transparència, a més a més de
poder continuar defensant els interessos de tots els veïns de Pi davant les diferents administracions.
Degut a la interpretació que es fa des de la Junta electoral central de Madrid de la llei que regula els
òrgans de govern i administració, es declara i s’acredita que la successió a la presidència serà per al
segon candidat més votat en els últims resultats electorals. Com a resultat d'aquesta decisió, i no
sent cap dels actuals membres de la junta gestora provisional, candidats de la segona opció més
votada, no optem a la presidència.
Per tant, només em queda acomiadar-me com a president provisional, de totes les veïnes i veïns i
amics de Pi, donant les gràcies per tot el suport rebut. Un especial agraïment a tots els veïns que han
participat activament en les diferents reunions, festes i activitats celebrades al poble, així com agrair
també la col·laboració dels ramaders del poble en la gestió de les pastures de la muntanya de Pi.
També vull donar un especial agraïment a totes les persones que des de les administracions
públiques ens han donat el seu ajut i suport.
Salutacions cordials,

Cèsar Muñoz i Capdevila
Pi, 28 de març de 2014

