Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ref:ASPR/SECR/PMT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 24 DE JULIOL DE 2014
Sant Pere de Ribes, vint-i-quatre de juliol de dos mil catorze, quan passen disset
minuts de les set del vespre, es reuneixen, els regidors i les regidores que a
continuació s’esmenten, a la sala d’actes de la masia de Can Puig (Ribes), sota
la presidència de l’alcalde en funcions, Sr. Joan Garriga i Quadres a l’objecte de dur
a terme la sessió extraordinària, del Ple de la Corporació, a la qual prèviament
havien estat tots/otes convocats/ades, i assistits/ides per mi, la sotasignant,
secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
PERSONES ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors i regidores
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sra. Noelia López Pérez
Sr. Javier Rodríguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Persones absents excusades
Cap
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental
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ORDRE DEL DIA:
1. Elecció alcalde/essa

2

Ple extraordinari
24 de juliol de 2014

1. Elecció alcalde/essa
Joan Garriga (alcalde en funcions): en primer lloc, agraeix la presència de
tothom. Seguidament, dóna l’explicació per la qual, en aquest cas, no cal la
constitució d’una mesa d’edat per tal de presidir la Sessió Plenària (en una sessió
plenària per escollir alcalde, aquesta la presidirà l’alcalde en funcions, sempre i
quan aquest no sigui candidat a l’alcaldia). Posteriorment, explica la normativa per
la qual es poden presentar candidats a l’alcaldia (han de ser els regidors/ores que
van encapçalar les llistes electorals, en el seu moment) i la mecànica que es
seguirà per completar el procediment d’elecció. Demana saber, per tant, qui es
presenta a candidat a l’alcaldia (ho pregunta de major a menor).
Joel Sans (PSC-PM): explica que el Partit dels socialistes de Catalunya, presenten
a n’Abigail Garrido com a candidata a alcaldessa.
Francesc Pérez (CiU-ViA): explica que el seu grup municipal, presenta en Lluís
Giralt com a candidat a alcalde.
Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que el seu grup municipal no presenta
candidatura.
Javier Rodríguez (PPC): explica que el seu grup municipal presenta a la seva
persona com a candidat a alcalde.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): explica que el seu grup municipal no presenta
candidatura.
Joan Garriga (alcalde en funcions): repassa els noms de les tres persones que
han presentat candidatura: Abigail Garrido, Lluís Giralt i Javier Rodríguez. A
continuació, demana que els regidors i les regidores del Consistori procedeixin a
realitzar la votació corresponent (explica que la crida la faran de menor a major).
Finalment, es fa el recompte de vots, quedant aquest de la següent manera:
- Abigail Garrido: 7 vots
- Lluís Giralt: 11 vots
- Javier Rodríguez: 3 vots
Joan Garriga (alcalde en funcions): fa lectura de la fórmula de jurament
corresponent:
“De conformitat amb l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i
l’article 40.2 del Reglament d’Ordenació, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, per part del senyor president, alcalde en funcions, es formula a
l’alcalde la següent pregunta:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb
lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental
de l’Estat, i l’estatut d’autonomia?”
Lluís Giralt (CiU-ViA): “sí, prometo per imperatiu legal”.
Per tant, queda proclamat alcalde del municipi el regidor senyor Lluís Giralt i Vidal.
A continuació, el nou alcalde passa a ocupar la presidència del Ple municipal.
Lluís Giralt (alcalde): en primera instància, explica que farà una intervenció,
posteriorment donarà la paraula als diferents portaveus de la resta de grups
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municipals que conformen el Plenari per tal que facin la seva i, finalment, tancarà
ell mateix, de nou, la ronda d’intervencions.
“Benvolguts, regidors i regidores, i tots els assistents. Un cop posada a votació la
voluntat d’aquest ple tinc l’honor de ser acceptat per la majoria com alcalde de
Sant Pere de Ribes.
Com ja tots sabem aquest fet ha estat possible gràcies a l’acord que en el seu dia
vàrem prendre CiU-ViA i UM9 i que al setembre passat, gràcies al suport de ICV va
suposar un canvi de govern. Com deia jo mateix en el ple de dijous passat, de
renúncia d l’alcaldessa Anna Gabaldà: “L’acte d’avui suposa la continuïtat d’aquest
acord. És un pas intermedi en l’esdevenir del govern actual. Quan al setembre
passat plantegem una acció de govern a 20 mesos vista ho fem pensant en la
totalitat d’aquest termini i es marquen les accions que han de fer efectiu la
finalització de l’acord entre les forces participants. El que fem avui és un pas més”.
Aquesta continuació ha estat subratllat en el pacte signat entre els grups que donen
suport a aquest govern on s’afirma: ASSUMIM amb tota responsabilitat i pensem
donar tot el suport necessari, la voluntat de treball i de compromís que, més enllà
del consens polítics amb la resta de forces polítiques municipals, implica des de
govern la materialització del Pla de Reactivació Municipal. Tant per la seva
aportació en matèria econòmica i social, com pel seu pla d’actuació per els anys
2014-2015, així com per les línies obertes d’acció descrites en el propi pla. Accions
que ens caldran concretar en tota nova línia d’acció política municipal i molt
concretament en l’elaboració del pressupostos participatius per el 2015,
l’actualització i nova redacció del ROM sota criteris de transparència i participació i
la gestió de l’actiu immobiliari un cop acabat el procés de liquidació de Garraf
promocions municipal.
Entenem que el canvi d’alcaldia
forma part d’una voluntat inequívoca de
possibilitar l’acord per a la governabilitat en termes de representativitat política i
equitat d’acord a les voluntats expressades en la darreres eleccions municipals. En
conseqüència i amb voluntat de donar sentit als acord presos i les voluntats
expressades tant el mateix document, com en el Pla de Mandat pensem que el
canvi en les responsabilitats de l’alcaldia no ha de significar cap entrebanc en la
continuïtat del treball polític iniciat per part de tot l’equip de govern municipal. Tot
el contrari, aquest treball de govern iniciat el setembre de l’any passat ha de poder
complir els objectius proposats en benefici dels interessos generals de la població.
Hem avançat fins avui. El balanç ha estat positiu i estic segur que aquest treball
conjunt donarà bons resultats al municipi. El meu compromís com alcalde es
treballar per què així sigui. Per fer-ho possible cal mantenir el treball en equip,
aplicant permanentment la transversalitat en l’acció del govern; reforçar per part
meva el contacte permanent i obert amb ICV en el seu suport al pacte de govern, i
millorar la comunicació i la transmissió d’informació als grups de la oposició.
No podem ni hem d’amagar, la importància sociològica i política del pacte.
Demostrem en el dia a dia, que la col·laboració fa possible una millor gestió i
representativitat democràtica. Hem assumit amb naturalitat, les diferències
ideològiques existents, els entorns culturals i socials en que cadascú es mou, i les
maneres de fer de cada formació. Ho fem sobre uns objectius concrets i pactats.
En definitiva, fem política establint el conjunt de criteris, principis i pautes bàsiques
que han de determinar la manera de treballar per la millora de qualitat de vida dels
ciutadans de Sant Pere de Ribes. Tot fet sobre la base de servei al ciutadà de Sant
Pere de Ribes, visqui on visqui.
Sant Pere de Ribes és un municipi divers. La gestió de l’ajuntament i concretament
de l’alcaldia, té la dificultat afegida d’aquesta diversitat. Els polítics i els ciutadans
hem d’acceptar aquesta diversitat. Crec que tenim l’obligació de crear en ella
mateixa un valor del municipi. Llegint el filòsof Àngel Castiñeira al diari Ara el
passat 5 de juliol, en un article sobre les ciutats educadores, diu: la ciutat és
comunitat, crea espai comú, vincles, afiliació, formes de pertinença. (...). No hi ha
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bé comú sense sentit de pertinença a la comunitat. La pertinença s’obté al menys
per tres vies: a) per la via de l’aplicació dels drets universals i reals de ciutadania
que assegura el contracte social de l’estat del benestar, b)per la preservació i
compartició d’un mateix patrimoni lingüístic i c) per la participació activa en
processos cívicoassociatius. Sant Pere de Ribes té per si mateix diferents
comunitats. Tots els pobles en tenen, però la nostra dispersió geogràfica les
accentua i determina les relacions entre els seus veïns. Els seus pobles: Ribes, Les
Roquetes, Puigmoltò, les seves urbanitzacions com Rocamar, Can Lloses, Can Pere
de la Plana , Vallpineda, les seves masies i llogarets, defineixen una gran dispersió
geogràfica i també social de relació. Crec que com a ajuntament i com alcalde haig
d’atendre aquesta diversitat, valorar-la com a un factor positiu, i gestionar-la en
l’objectiu comú de la plena assumpció de valors socials, cívics i de creixement
personal i col·lectiu, amb un entorn de convivència enriquidora.
Ja que parlem de vincles i de sentit de pertinença a una comunitat, deixeu-me fer
una reflexió molt interna i opinable, com tot, del paper dels regidors com a
membres del ple municipal, màxima representació de la comunitat. En els plens no
donem una bona imatge. Crec que entre tots, i m’incloc absolutament a la reflexió,
hem de participar en un treball enriquidor que ajudi a la presa de decisions, hem de
fomentar el debat real en el si del ple, i defugir el discurs populista i electoralista.
Com alcalde assumeixo el mandat en un moment que ens acostem a processos
electorals, crec que hem de fer un esforç per saber defensar les nostres accions
sense estirabots propagandístics, hem de buscar un debat enriquidor i real. Penso,
amb sinceritat que mostrem una realitat diferent del que som. Som uns pobles on
es viu bé, on la rica vida cívica, l’alt grau de solidaritat i l’entorn, permeten una
bona qualitat de vida en un entorn de convivència real. El ple municipal ha de
mostrar, tot i les disputes, aquest caràcter.
Assumeixo la condició d’alcalde en un moment de fortes dificultats socials. En soc
plenament conscient. La situació de crisis és del tot coneguda i patida per molts.
L’efecte de la solidaritat, entesa com l’acció de ciutadans lliures per la inclusió
social, és molt important al municipi. I tenim un valor molt arrelat: el voluntariat.
Els col·lectius que treballen de forma voluntària per la justícia social, s’han posat a
treballar conjuntament en el consell social. La convicció de donar prioritat a
aspectes socials és plena en aquest govern i continuarem treballant en aquest
sentit. El propi consell social, el pressupost 2014 i el pla de reactivació en son els
majors exemples d’aquesta prioritat. En el treball diari dels que formem part
d’aquest govern, patim les dificultats normatives per la correcta gestió dels serveis
municipals: traves normatives per la substitució de personal, la reducció de la
capacitat de decisió en els objectius de la despesa, entre d’altres, són
conseqüències clares de la LRSAL i les darreres lleis de pressupostos de l’estat
central. Com a alcalde i com a membre del govern treballaré profundament per la
millora de serveis, tot i les dificultats que tenim.
S’ha dit moltes vegades en aquest ple que la situació econòmica de l’ajuntament és
bona. És cert que la comptabilitat i els tancaments d’exercici mostren uns resultats
bons. Però no és menys cert que el municipi pateix una situació social marcada per
un 17.6% d’atur, 3 punts per sobre la mitjana a Catalunya. Tenim ingressos per
IAE que no han variat en els darrers anys i l’ICIO, impost que va suposar uns grans
ingressos anys enrere, ara té una lleugera recuperació després de uns anys d’estar
absolutament enfonsat. És a dir, tenim un municipi bàsicament residencial, molt
depenent de l’IBI i l’aportació d’altres administracions, i amb poca capacitat de
reacció. El més preocupant però, és tota la feina que queda per fer: la casa de la
vila, el local, el teatre de Les Roquetes en serien els exemples més evidents. Hi va
haver anys molt bons econòmicament, però la feina està per fer. I en aquests
moments no és fàcil. Aquest govern vol fer la feina, però la vol fer de manera que
els recursos invertits generin riquesa en el propi municipi, que tingui efecte directe i
indirecte sobre els ciutadans dels nostres pobles. Per això treballem amb els criteris
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del pla de reactivació: potser endarrerirem algun resultat, però estarem convençuts
de que ho farem tal com s’ha de fer.
Un tema recurrent es la gestió de l’empresa Garraf promocions i el capital immoble
que ens deix. Es fa un us polític del tema, lligat al greu problema de l’habitatge.
Estic convençut que la línia del govern en aquest tema és la més correcte. Hem
volgut assentar les bases per poder gestionar el problema que ha generat Garraf
promocions. Hem de donar solidesa econòmica per poder respondre solventment a
la possibilitat de fer una política social d’habitatge amb l’important patrimoni que
ens deixarà Garraf promocions, incloent la finalització dels pisos que van quedar
per fer. Com a govern hi hem de dedicar, i hi dedicarem, molts esforços en aquest
tema. L’habitatge com a necessitat bàsica i primària.
Els serveis a les persones inclouen les primeres necessitats i també els factors de
creixement individual i col·lectiu: l’ensenyament, l’esport, la cultura, la festa com a
generador d’aquest sentit de pertinença que comentava abans. I no podem oblidar
la conservació del patrimoni cultural, arquitectònic i el natural: el bosc i l’agricultura
com a espais de paisatge, actius naturals, d’equilibri de l’espai on vivim i també
actius econòmics. Seguirem treballant en establir criteris i dinàmiques per la
millora, al nostre entendre, d’aquests factors amb la participació dels agents
implicats.
No em voldria deixar aquells serveis bàsics en el funcionament del municipi i que a
més s’emporten una part molt important de la despesa de l’ajuntament: la neteja,
la seguretat, via pública, el tractament de residus, urbanisme. Serveis de poc ressò
però que fan molta feina i molt necessària.
En aquest punt, una referència als treballador públics. L’ajuntament de Sant Pere
de Ribes és una institució gran. Una màquina que avança gràcies als seus 250
treballadors. A ells agraeixo la feina feta en aquests darrers mesos i espero que es
continuïn sentint-se com fins ara, part important d’un municipi que ha d’avançar
cap a la millora i el bon fer.
Com a país estem immersos en un procés democràtic esperançador cap a la
possible sobirania plena de la nació catalana. Tots coneixem la clara demanda que
una part molt important de la societat catalana i també ribetana i roquetenca, ha
fet de l’exercici democràtic per la consecució del màxim autogovern de Catalunya
que és la independència. Els grups que donem suport a aquest govern hem
manifestat repetidament el suport al procés amb l’objectiu de la consulta
democràtica. Com alcalde, i amb el suport de la majoria dels regidors, assumiré tot
el que em toqui per que els ciutadans de Sant Pere de Ribes es sentin partícips
d’aquest procés que ha tingut una qualitat democràtica immillorable.
Per acabar aquest discurs permeteu-me un apunt personal. Soc de Sant Pere de
Ribes, m’he criat al voltant de la plaça Marcer. En els 50 anys que tinc he vist
créixer el meu poble, el meu municipi, d’una forma ràpida i intensa, i ho he viscut.
Conec els seus carrers i la seva gent, perquè en soc un més. Em sento fortament
arrelat al meu poble i al meu país, a les seves tradicions, cultura i maneres de fer.
He gaudit sempre de l’entorn que tenim, amb activitats de lleure i també amb el
treball de la terra, de la vinya. No puc ni vull fer-me veure com el que no soc. La
meva història és la que és i no la considero ni vull que es consideri ni millor ni pitjor
que la de qualsevol altre. Com alcalde vull aprendre moltes coses, sé que cal estar
obert a tots els punts de vista i pensaments per evolucionar, per créixer com a
persona que ocupa un càrrec institucional important. Així soc, i soc absolutament
conscient de que com alcalde haig d’entendre i atendre a tots els veïns i veïnes del
municipi, siguin quins siguin els seus orígens, ideals o lloc on visquin. Haig de
defensar l’interès comú davant el particular, amb plena consciència de que
qualsevol decisió sempre té una part discutible que l’acompanya. Aquest és el
compromís i el compliré. No renunciaré al que soc i el compromís el tinc clar
Fa uns dies una persona em va dir que no fes ostentació del càrrec. Fent un exercici
d’autocrítica, francament no veig la paraula ostentació en la meva manera de ser.
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No us negaré un punt d’orgull. Orgull de ser alcalde d’aquest municipi. Orgull de
poder representar a tots els seus ciutadans, amb molt respecte per poder treballar
amb la consciència de servei.
Succeeixo l’Anna. En el ple de la seva renúncia ja ho vaig dir. Crec que ha fet una
bona feina, després del que es va dir al ple és important subratllar-ho. Espero ferho al menys tant be com tu Anna, en benefici meu i de tot el govern.
Ja per acabar deixeu-me fer agraïments: a tot el govern i als grups que li donen
suport, al conjunt de regidors del ple, als 20, per la seva tasca en pro de Sant Pere
de Ribes. Vull fer un agraïment especial a tots aquells que han col·laborat per què
el projecte polític que encapçalo sigui una realitat, i a tots aquells que ens varen
votar el 2011. També un agraïment especial als de casa amb els que comparteixo la
llar i la vida.
Gràcies a tots”.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): reitera que, en el seu moment, ja va expressar
les necessitats que tenia el municipi i el treball que calia fer i desenvolupar. Des
d’ICV, no s’ha volgut donar suport a un govern concret, sinó que es volia donar
suport a la gent del poble de Sant Pere de Ribes, amb unes necessitats d’estabilitat,
de direcció política i de convicció. Considera que, així mateix, tot el procés que
estan portant a terme en aquests darrers mesos està sent d’un gran prestigi
democràtic i molt exemplar. Reconeix que ha hagut un conflicte, més exterior que
interior, en quan a les sigles, però quan l’enemic és comú (l’atur, la crisi,
l’estafa...), els grups del govern han sabut trobar un camí conjunt, al qual el seu
grup municipal i la seva gent han volgut donar suport i acompanyar per aixecar un
municipi que ho necessita fa ja un temps, encara que, segurament, tot no està a
les mans de qui governa, perquè pensa que, actualment, posar-se al capdavant de
l’administració pública és pràcticament haver perdut el sentit. Les persones que
estan en política, ho estan perquè no els agrada el món en el que viuen i perquè no
els agrada la societat en la qual s’han d’estar barallant. Reconeix que allò que pot
fer un ajuntament és un gra de sorra, en comparació amb el que hauria de fer la
Generalitat, l’Estat... encara que també és important i, per tant, el que hi ha al
davant és tot un repte, perquè a contracorrent s’intentarà crear llocs de treball i
assegurar a la gent una vida digna amb respecte. Respectar a la ciutadania vol dir
comunicar-li que fa el seu ajuntament; respondre-li no en sis mesos, sinó en un
període digne. Aquesta, en definitiva, és la garantia que des d’ICV es busca i
estaran al costat del govern que així ho faci, tal i com ho han fet en aquests darrers
mesos.
Reconeix que aquests darrers mesos han estat durs, perquè l’entorn així ho és. A
més, entén que conèixer el funcionament de les coses no és tampoc fàcil i també hi
havia una certa sensació de por per no fer-ho bé. De totes maneres, el balanç no el
farà ara i ho deixarà per final de legislatura. El que sí que fa és encoratjar a
continuar així i que “les pors mouen muntanyes”. Les pors han de donar prou
valentia com per dir que aquí ningú es quedarà sense pis (sobre la liquidació de
Garraf Promocions i els seus pisos); que ningú trigui 4 mesos per ser rebut per part
del servei d’Ocupació; que ningú trigui 3 mesos per tal d’entrar al banc d’aliments;
que ningú tingui una resposta a una necessitat urgent més enllà de dues
setmanes... Cal fer allò que pensen que la gent necessita i allò que la gent espera
dels seus governants, tant des del govern com des de l’oposició, qui ho ha de
reivindicar. I és, tot just, per això, que demana que no es facin fal·làcies en aquest
Ple.
Recorda, finalment, que els membres de l’actual govern van acceptar el programa
que ICV va posar al damunt de la taula el passat mes d’abril de 2013 i que si el
respecten, continuaran trobant al seu grup, tant a les bones com a les dolentes,
però és conscient que hi ha molta feina a fer, canvis que encara cal efectuar i que
no es poden deixar passar. Li recorda a l’alcalde que encara que s’aproxima el
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període vacacional, hi ha molta feina a fer. Finalment, felicita i dóna les gràcies al
nou alcalde.
Javier Rodríguez (PPC): ”en primer lloc felicitar al Sr. Giralt per la seva estrena
com Alcalde de Sant Pere de Ribes.
Desitjar que aquesta estrena sigui profitosa per vostè i sobretot pel municipi.
Quan dic que sigui profitosa per vostè em refereixo a que treballi per allò que en la
seva campanya van dir que farien, vostès van dir “ho farem be”. Doncs ara té
l’oportunitat de demostra-ho i demostrar al poble que de veritat ho farà be.
Si ho fa malament ja hi serem aquí nosaltres per recordar-li les seves paraules i les
seves responsabilitats.
D’altra banda quan diem que la seva alcaldia sigui profitosa pel municipi no es un
altre cosa que la seva obligació. La de governar per i per a tots els ciutadans del
municipi, evitant confrontacions i debats gastats, fugir del populisme i fer de Sant
Pere de Ribes un poble cohesionat i amb empenta.
Empenta per tirar endavant projectes que estimulin la economia municipal,
projectes que donin cobertura als aturats i a les persones necessitades.
I també projectes per mantenir el poble net, net de brutícia i de tot allò que sigui
perjudicial per la convivència pacífica dels ciutadans.
Des del nostre Grup Municipal del Partit Popular no farem d’aquest Ple d’investidura
un acte, entre cometes, bel·ligerant. Ni tampoc de confrontació.
És un acte solemne i com a tal rebrà de nosaltres el respecte que comporta i es
mereix.
Esperem que en el futur vostè tingui la mateixa consideració amb aquest Grup
Municipal i que durant el seu mandat el respecte i les bones maneres siguin la
tònica habitual en la celebració de les sessions plenàries.
Ara farem algunes consideracions sobre el seu discurs el Ple del setembre passat.
Ple en el que vostè va començar, junt amb les persones que l’acompanyen al
govern, un nou mandat.
Vostè va dir:
“Volem tenir un govern en condicions d’igualtat entre dues formacions que han
treballat al Ple intensament, demanant participar, col·laborar en la política local i
que en molts casos hem estat reduïts a la pura votació de dictàmens tancats”.
També va dir:
“Hem après la lliçó i ara treballarem per una política oberta i participativa. Volem la
col·laboració de tots. Volem que els Grups se sentin participatius. Obrirem vies de
diàleg permanent”, etc...
Això ho va dir vostè. Sr.Giralt: Portem nou mesos esperant aquestes vies de diàleg
permanent.
Fins al moment només ens ha trucat per canviar alguna data o per suspendre
alguna reunió (comissions, junta de portaveus, etc...).
També l’hi recordo que els dictàmens continuen tancats com sempre. I també que
els Grups no sentim la participació de la que vostè parla.
De bones intencions tenim tots. Però una cosa es DIR i un altre cosa es FER.
Per tot això el nostre Grup del Partit Popular, l’hi demanem que FACI el que va DIR
en el seu moment.
Por nuestra parte encontrará, como siempre, una oposición constructiva y ganas de
ayudar en los temas que sean claramente un beneficio para el municipio.
Somos conscientes que se enfrenta a una tarea difícil y que tendrá que solventar
varios escollos, entre ellos uno muy importante, en esta segunda fase se va a
encontrar que coincide con la precampaña y campaña de las elecciones
municipales.
Nos gustaría saber si van a seguir con su pacto de no agresión actual... o si por el
contrario van a realizar política partidista pura y dura.
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Por cierto, política en la que ideológicamente no coinciden en casi nada, solamente
y como ya he dicho en varias ocasiones, coinciden en su apoyo al viaje
independentista y poco más.
Será curioso ver como manejan este periodo hasta el fin de su mandato.
Para terminar desearle personalmente suerte y felicitarle por su elección”.
Lluís Giralt (alcalde): confirma que degut al fet que el ROM no estableix l’ordre
d’intervencions, faran el mateix ordre que van fer al Ple anterior de renúncia.
Abigail Garrido (PSC-PM): demana que les intervencions es facin de menor a
major, com sempre s’havia fet, tota la vida, en plens extraordinaris similars al
d’avui. Demana, per tant, que intervingui primer UM9 i el PSC com a últim partit.
Lluís Giralt (alcalde): reitera que en el sí del govern, s’ha decidit que l’ordre sigui
el mateix que en el Ple de renúncia de l’anterior alcaldessa, per la qual cosa, el
PSC, torna a repetir, té la paraula com a grup majoritari de l’oposició.
Abigail Garrido (PSC-PM): vol deixar constància de la seva disconformitat, a
l’igual que ja ho va fer a l’anterior Ple de renúncia, perquè aquest ordre considera
que no és el que està establert i, a més, no respon a cap mena de lògica tenir
aquesta “deferència” amb els grups que componen el govern, degut al fet que no és
normal no respectar l’ordre que dóna els vots rebuts per part de la ciutadania. Per
tant, no s’ha seguit l’ordre que caldria i, per tant, ha estat una decisió
absolutament discrecional.
Lluís Giralt (alcalde): vol que consti en acta que ara té la paraula la regidora
senyora Abigail Garrido i que les decisions les pren qui les ha de prendre i, per tant,
es seguirà el mateix ordre que en l’anterior Ple, on, recorda, que no hi va haver
protestes.
Surt de la Sala de Plens, el regidor senyor Tomàs Carandell i Baruzzi d’Unitat
Municipal 9-Poble Actiu (UM9-PA).
Abigail Garrido (PSC-PM): “benvolguts i benvolgudes regidors i regidores,
ciutadans i ciutadanes que avui ens acompanyeu,
En primer lloc, des del grup socialista volem felicitar el sr. Lluís Giralt que ha sortit
elegit alcalde de Sant Pere de Ribes com a conseqüència d’una aritmètica
democràtica, si bé fruit d’un pacte polític certament rocambolesc (UM9 i CIU-VIA),
5 partits amb el suport d’ICV que sempre, la seva regidora Bàrbara Scuderi, havia
mantingut que no donaria suport a un alcalde de dretes, com és el cas de CIU-VIA.
Aquest compromís, era entre d’altres coses , el centre del pacte que havia
mantingut amb la seva coalició EUiA i que ara, amb la seva decisió, trenca. I no ho
dic jo sinó EUiA que ja ho ha fet públic.
Aquesta operació ha fet avui que el PSC, la primera força política en vots directes
per part dels ciutadans i ciutadanes, se situï de nou a l’oposició.
Sobre aquesta base se sustenta el pacte que avui, sr. Giralt, el fa alcalde per 9
mesos d’aquest municipi.
Els socialistes pensem que tant UM9 com ICV han perdut el nord i que han fet més
un pacte “en contra de” que “a favor de”…en contra dels socialistes, és clar, i no
pas “a favor” dels ciutadans.
Aquesta fórmula escollida per estar 9 mesos una persona a l’alcaldia i 9 mesos una
altra no respon més que a egos personals que a la resposta real dels problemes de
la ciutadania. Ningú, llevat de vostès entén el què avui estan fent, ni tan sols no ho
entenen alguns dels seus.
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Aquesta manera de fer, creiem, al nostre modest entendre, fa que les persones
s’allunyin de la política i cada dia hi creguin menys.
Durant aquests mesos a l’oposició els socialistes hem donat la cara, hem fet
propostes a aquest govern perquè així entenem l’exercici de la política.
Propostes com el pla de xoc social i d’ocupació, consolidació dels projectes de la
Casa de Mar i del Parc Esportiu Decathlon per crear nous llocs de treball, l’obertura
del nou casal d’avis, la creació d’un centre per a emprenedors, lloguer social per als
pisos públics, la contractació d’autònoms per fer reformes en els habitatges de les
persones dependents, etc, etc…
El PSC continuarem sent durant el que queda de legislatura almenys, el partit
majoritari d’aquest Ple municipal, el més votat pels ciutadans i ciutadanes en les
eleccions municipals, una força que farem servir, en aquest Ple i al carrer, perquè el
nou alcalde faci tot allò que al llarg d’aquests darrers anys ha dit que faria si ell fos
alcalde. I a més que ho faci, i ho faci bé.
Ara tindrà l’oportunitat i nosaltres de fiscalitzar-lo.
Però avui ja li avancem que li demanarem que no hi hagi més “entregues” fora de
termini, no més vies d’urgència per falta de planificació, no més irregularitats, ni
més opacitat ni per descomptat més “ordeno y mando” i que compleixi allò que ens
deia als altres partits polítics: “que comptaria amb tots els grups polítics, que faria
més participació govern i oposició si vostè fos l’alcalde”.
Els socialistes farem una oposició responsable i constructiva, però ens mantindrem
ferms en les nostres conviccions i no farem ni un pas enrere a l’hora de denunciar
les injustícies socials que es donin al nostre poble com hem fet fins ara.
El municipi té molts reptes! Molts! Esperem que l’alcalde sigui capaç de defensar els
interessos del poble i faci que del seu govern, un govern per a tots i totes i no
només d’uns pocs per a uns quants.
Li reiterem la nostra felicitació i li estenem la mà en tot allò que sigui de benefici
per als nostres ciutadans i ciutadanes, sobretot d’aquells que pitjor ho estan
passant i que esperen una sortida a la seva situació.
Gràcies”.
Joan Garriga (UM9-PA): en primer lloc, felicita, en nom del seu grup, al nou
alcalde pel seu nomenament, perquè considera que, a banda, de ser un acte de
reconeixement democràtic, ha de ser un gran honor ser escollit alcalde del
municipi.
Recorda que, tant el nomenament de l’actual alcalde com la renúncia anterior de
l’alcaldessa, són actes que responen als acords polítics arribats per part de tres
forces polítiques del municipi en un moment donat, a partir de la coincidència tant
en el rigor i l’anàlisi de la situació política del municipi i, a més, en les voluntats
determinades per cada grup en aquell moment. Unes voluntats concretades en
documents públics amb la intenció de portar-les a terme en el marc de la
legislatura actual, amb la intenció de treballar per tal que una altra manera de
governar fos possible. De totes maneres, en aquesta nova forma de governar no
tenen cabuda aquells que es dediquen, tal i com ja van fer en el ple de renúncia
anterior, a posar paraules fora de l’entesa i del rigor polític basades en suposades
mentides.
També, vol deixar constància que li han agradat les paraules de la representant
d’ICV, en contraposició amb aquells altres que els han dit traïdors (es pregunta:
“traïdors, a què?”... a considerar la política i els seus càrrecs com un patrimoni
personal?). Considera que el que han fet ha estat un atreviment polític, tal i com ha
dit la regidora senyora Scuderi, des de la nova esquerra.
Reafirma que l’alcaldia, pel seu grup, és una icona de poder amb la qual no es pot
jugar i en la que creuen, per tal de posar a la seva disposició totes aquelles
propostes de governabilitat i de treball pel bé comunitari, i com a representació
col·lectiva de la comunitat. Volen una alcaldia semblant a la que acaba de finalitzar.
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Espera, doncs, que el nou alcalde sàpiga respondre al repte que tot això suposa, i
sàpiga portar la cohesió necessària al govern per continuar treballant en la mateixa
línia. Desitja que es puguin complir, per tant, els objectius marcats en relació amb
les expectatives generades dins de la població de Sant Pere de Ribes. Per una altra
banda, no considera que l’elecció del nou alcalde significa cap repartiment ni de
pastís ni de poder, sinó que es tracta de la concreció de l’acompliment d’uns acords
presos per part de tres forces polítiques en ares de la governabilitat del poble. Són
uns acords que sota els principis de transferència i participació, i basats en l’ètica
política, honradesa i solidaritat, es prenien el passat any 2013, per afavorir la
governabilitat. El canvi d’alcalde formava part, per tant, d’una forma de facilitar
aquesta governabilitat en termes de representativitat política i equitat d’acord amb
les voluntats expressades a les darreres eleccions municipals. Ara, doncs, situen al
nou alcalde al ben mig d’aquesta responsabilitat, per tant, de que aporti el treball i
la dedicació que li són necessaris.
Des del seu grup, per tant, afirma que donaran suport als compromisos adquirits
per tal d’assolir els objectius marcats que pensen que són d’interès general pel
municipi. De totes maneres, les realitats actuals obren noves necessitats, les quals
proposen trencar algunes dinàmiques institucionals ja instaurades, creant nous
mecanismes de participació o prioritzant necessitats socials o col·lectives, reforçant
les entitats, activar la ciutadania i el teixit associatiu, així com engrescar als
col·lectius organitzats a fer política. Fomentant, tot plegat, unes noves formes de
fer i entendre la política municipal. Aquest, entén, que és el pòsit que han de deixar
com govern al final de la legislatura, per un futur que exigirà majors compromisos i
responsabilitats. S’està davant un gran repte, que assenyalarà les possibilitats
d’ampliar la base popular dels governs i la radicalitat del procés sobiranista, que tal
i com ha dit el portaveu del PPC, uneix als diferents grups del govern. És un
moment crucial per la gent del país, del qual els ajuntaments no quedaran al
marge, perquè jugaran un paper clau en tot aquest procés i caldrà ser molt forts.
Des del seu grup, pensen que arribaran a la plena independència trencant el règim
des del municipalisme. Pensen que han contribuït amb responsabilitat, alegria i
convenciment a l’elecció del nou alcalde democràtic, perquè no cal oblidar el cost
democràtic i les persones que van lluitar per arribar fins aquí, formant part de la
nostra història col·lectiva. Finalment, li desitja bona feina al nou alcalde i li dóna la
benvinguda al seu càrrec.
Francesc Pérez (CiU-ViA): “bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos
en aquest moment tan important. Primer de tot felicitar al nou alcalde en aquesta
nova etapa.
Des del grup de CiU-ViA volem posar de relleu l'acte que avui portem a terme ja
que contempla un canvi significatiu en la nostra formació. El fet de ostentar per
primera vegada la màxima representació del consistori, es a dir la alcaldia de Sant
Pere de Ribes, ens omple de satisfacció i ens referma encara més en la voluntat de
continuar el treball desenvolupat fins ara i intentar millorar en tot el que sigui
possible des de el govern i des de fora en tots aquells àmbits en que puguem ser
d'utilitat al grup.
Tot i que, lògicament, he començat parlant del meu grup no ens oblidem que tot
això es fruit d'una “entente” entre persones de diferents grups i en conseqüència
d'un acord de municipi, traduït en una acció de govern, i deixant a banda qüestions
estrictament partidistes i/o ideològiques. Però això ja és va produir fa nou mesos i
avui simplement es la continuació d'aquest acord amb els canvis previstos en el seu
moment i que no faran canviar l'acció de govern. D'altra manera hauria estat
impossible un acord que creiem beneficiós per poder desencallar múltiples temes
que havien quedat aturats per manca d'enteniment i proposar noves iniciatives que
ens permetin apaivagar els efectes tan durs d'aquesta recessió econòmica que hem
sofert els últims anys.
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Respecte a l'acció de govern que portem a terme ja hem parlat en nombroses
ocasions, plens, rodes de premsa, exposicions públiques, trobades amb veïns, etc. i
en tot cas jo vull deixar que siguin els que ostenten la màxima responsabilitat de
portar-ho endavant el fet de poder explicar les línies mestres que seguiran pel
desenvolupament d'aquesta acció i en la que estem tots compromesos.
Jo en aquest tema només vull posar de manifest una cosa dintre d'aquesta actuació
del govern, com es la satisfacció de haver pogut aprovar un pressupost municipal
que ens permet treballar i tirar endavant totes les responsabilitats del dia a dia més
aquelles qüestions que estaven aturades perquè feia dos anys que no s'havia
aprovat cap.
També vull expressar un neguit, personal i crec que col·lectiu, ja que en el
transcurs dels mesos que portem de govern hem sentit moltes crítiques des de
l'oposició, i això, fins a cert punt, es normal dintre del context de control i
seguiment que han de fer, el que no es tan normal i per això o poso de manifest
son les males maneres, amb insults i desqualificacions personals que en res
afavoreix el debat polític ni l'enteniment necessari, entre persones i partits, per
tirar endavant actuacions importants que haurien de tenir un consens total i poder
trobar el major desenvolupament i prosperitat pel be del municipi. Lamento tenir
que fer aquest comentari però em preocupa el nivell que està agafant i les nocives
conseqüències polítiques que per tots plegats pot tenir aquest comportament.
De fet, el que avui ens ocupa i ens preocupés la consolidació de les polítiques
endegades en el Pla de Govern i en les mesures del Pla de xoc que ens permeti,
com deia abans, redreçar el rumb d'aquesta nau que volem arribi a bon port i ens
permeti a tots els ciutadans viure i conviure de la millor manera possible.
Per acabar vull donar les gràcies al meu grup per la feina feta i la que encara ens
queda per fer fins al final de la legislatura, vull donar també les gràcies a la resta
del govern, subratllant la tasca de la ja ex alcaldessa Anna Gavaldà, per la seva
dedicació de tots en que el projecte vagi pel bon camí, i com no pot ser d'altra
manera li vull reconèixer la feina productiva que ha fet a la Sra. Escuderi, i el seu
grup, que des de fora del govern a assumit una responsabilitat de canvi de govern i
sobre tot de maneres de fer, que tantes vegades havíem reclamat des de l'oposició.
Ara si acabo donant-li molts ànims al que ja és nou alcalde del municipi, en Lluis
Giralt, perquè tingui tot l'encert possible en la seva nova responsabilitat i al que
acompanyarem i donarem el nostre recolzament en tan grata feina.
Moltes gràcies”.
Lluís Giralt (alcalde): per finalitzar dóna les gràcies a tots els portaveus per les
seves intervencions. Reitera el seu compromís, tal i com ha deixat palès a la seva
anterior intervenció, assumint les exigències per coses dites anteriorment, entenent
que no s’ha variat la línia i, per la qual cosa, s’esforçarà personalment per tal que
sigui absolutament satisfactori. També espera treballar i no decebre a ningú, tot
recordant que aquests dies previs a la seva elecció com alcalde del municipi ha
rebut moltes mostres de suport per part de la ciutadania amb molta il·lusió i que en
aquests deu mesos que resten espera treballar molt i no decebre pas a ningú.
Agraeix, finalment, la presència a tothom i desitja bon estiu i bones festes majors
de Puigmoltó, Rocamar i Vallpineda, entre d’altres.
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I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el senyor alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan és un quart i cinc minuts de nou del vespre, de la qual
s’estén aquesta acta, que signen amb mi, la secretària, tots els membres de la
Corporació en ple que hi són presents.
Certifico.

Vist i plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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