Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
16 DE SETEMBRE DE 2013
Sant Pere de Ribes, setze de setembre de dos mil tretze, quan són les set i quatre
minuts del vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent
de l’edifici de Can Puig sota la presidència de l’alcalde president, Sr. Josep Antoni Blanco
Abad a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la qual
prèviament havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general de
l’Ajuntament, Margarita Sanz González.

REGIDORS ASSISTENTS:
Sr. Josep -Antoni Blanco Abad
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sr. Albert Bernadàs I Escartin
Sra. Núria Mestre i Casas
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sra. Anna Gabaldà Felipe
Sr. Joan Garriga Quadres
Sra. Laura Marcos Navarro
Sr. Jose Asín Fernández
Sr. Belen María García Merat
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny
Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

EXCUSATS:
Sr. José Luis Llàcer Martínez
Sr. Tomás Carandell Baruzzi
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora
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Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.

ORDRE DEL DIA:
1. Renúncia del càrrec d’Alcalde

Pren la paraula l’Alcalde de Sant Pere de Ribes dient que s’inicia la sessió del Ple
extraordinari convocat amb un únic punt de l’ordre del dia.

1. Renúncia del càrrec d’Alcalde
Sr. Jose Antonio Blanco Abad, amb DNI núm. 77.277.028-H, en qualitat d'alcalde de
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
COMUNICO al Ple de la Corporació, en virtut dels articles 196 i 198 de la L1ei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 40 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s' aprova el Reglament d' Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les
Entitats Locals,
Que a les passades eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011, vaig sortit
elegit com a regidor d'aquest Ajuntament, pel Grup Polític Municipal PSC-PM.
Que al Ple municipal de data 11 de juny de 2011, vaig prendre possessió del meu càrrec
de regidor i alhora vaig sortit elegit alcalde d'aquest Ajuntament i vaig prendre possessió en el
mateix acte, càrrec que ostento en l’actualitat.
Per motius personals, per la present, manifesto la meva decisió de renunciar al meu
càrrec d'alcalde però, mantenint la meva condició de regidor d'aquest Ajuntament.
SOL·LICITO
Que dintre del termini establert a I'article 40.4 del Real Dret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, Funcionament i regim jurídic de les
entitats locals (ROF), el Ple de la Corporació prengui coneixement de la meva renúncia
d'alcalde que ostento en aquest Ajuntament.

Pren la paraula l’Alcalde dirigint-se als regidors, regidores, amics, diputat provincial,
membres d’entitats, treballadors de l’Ajuntament, companys i companyes dient, que han estat
26 anys al servei d’un poble, quasi la meitat de la seva vida, 18 anys d’ells d’Alcalde i creu que
és un temps més que suficient que ha prestat i participat en el sí del govern i governabilitat
d’aquest municipi, però com tot ha de tenir un final.
Avui posa punt i final a la seva etapa com Alcalde desprès de 18 anys en el càrrec, entre
els períodes dels anys 91 al 95, i del 99 fins a dia d’avui, tot i què, durant aquest temps i
aquests anys ha anat treballant conjuntament amb infinitat de persones, de gent i de projectes i
objectius, i quan un analitza una trajectòria de qualsevol polític, sobretot en política municipal i
amb una trajectòria tant dilatada com la seva, s’arriba a la conclusió que ja era hora del seu
final.
Per motius personals i perquè creu que és hora del seu final fa aquest pas al costat per
donar pas a altra gent més jove i amb més empenta i que tingui més il·lusió de la que pot tenir
ell mateix i perquè puguin tirar endavant aquest municipi.
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Sempre ha defensat que les persones no són individualment el més important, sinó allò
que es vol fer. Els projectes marquen la dinàmica i han de marcar la dinàmica dels col·lectius.
És amb aquest convenciment i fugint dels càrrecs de la possessió de la cadira, que pren
voluntària i pensadament aquest decisió.
Posa fi a tota una etapa de col·laboració amb tots els àmbits, amb la resta de municipis
de la comarca, hagi estat quin hagi estat el color polític dels que han ocupat el càrrec en aquest
ajuntament.
Posa fi a una etapa personal de dedicació plena, de capteniment envers a la millora de la
qualitat de vida i de la situació dels seus ciutadans i ciutadanes.
Com diu un bon amic seu, ser l’Alcalde del teu municipi és possiblement l’honor més
gran que pot tenir un polític. I això gràcies a vosaltres, durant 18 anys, és el que ha pogut
exercir. És per això, que vol donar les gràcies per haver-li permès ser el representant d’aquest
poble. Gràcies per haver-li permès escoltar els problemes de la gent, ser dipositari d’aquesta
confiança, gaudir en molts casos d’aquesta amistat i companyia. De permetre-li aprendre cada
dia una mica més el que és ser un polític de carrer.
La política municipal ha estat i és la seva passió però no per això pot ni permetre’s ni
creu que sigui bo que pugui continuar exercint aquest càrrec d’Alcalde amb la dedicació i amb
capteniment i amb la visió de futur que creu que es mereix aquest municipi.
Creu que ha donat tot el que tenia que donar. De vegades té la sensació que ja no és
capaç de trobar solucions als vostres problemes i és per això que fa i pren aquesta decisió.
Desitja que s’entengui i que no representi cap decepció, de ser així els demana perdó.
Desitja que s’entengui que és bo pel municipi que hi hagi un canvi en aquestes alçades
de la legislatura.
Reivindica la política i la política municipal com a més necessària que mai, davant
d’aquelles veus que tot ho centren en la crítica o la destrucció i que no són capaces de sumarse a cap projecte en positiu i que l’únic que saben fer és destruir.
Defensa i demana que es busquin els acords i que es deixin de banda les desavinences.
Que les estratègies dels partits passin més per les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i no
pas per les estratègies del partit mirant les eleccions que s’acosten.
Reivindica als polítics de carrer i de proximitat, que connectin amb la gent i que la
coneguin i que com ells pateixin el que ells estan patint. Creu fermament que si alguns polítics
tinguessin aquesta realitat la palpessin i la visquessin possiblement altres polítiques s’estarien
aplicant.
Vol dir unes últimes paraules en aquest moment de presentar la seva renuncia a
l’alcaldia per tots aquells que li han permès i l’han acompanyat durant 26 anys, siguin del color
polític que siguin. Se sent molt orgullós i creu que s’ho ha merescut, com a mínim sempre ha
treballat amb aquest ideari, més enllà de les diferencies i les desavinences polítiques creu que
estan les relacions personals, i considera que no pot la política marcar les relacions de les
persones. Les persones primer s’han de relacionar i desprès ser polítics que creuen en un
ideari que volen portar-ho a la pràctica.
Aquesta ha estat la seva dinàmica en tots i cadascun dels regidors i regidores i de
l’Alcalde Xavier Garriga quan han tingut ocasió de participar d’algun projecte comú. Així entén
la política municipal i així ho ha intentat aplicar i així creu que ha de ser.
Vol manifestar records per aquells que durant aquests anys, que ha participat a
l’Ajuntament, avui ja no hi son, alguns de manera sobtada i altres desprès d’un llarg temps de
malaltia, però també a aquells que continuen vius i, que són companys com nosaltres, al carrer,
durant la seva etapa de fer política de regidors de Govern o d’oposició, i que han donat també
tot el que han sabut i han pogut pel bé d’un projecte.
Projectes i feina que no sempre ha estat reconeguda i creu que val la pena, en moments
de crisi i de comiat, recordar i reconèixer.
Espera i desitja que aquells que el substituiran en el càrrec d’Alcalde ho faran igual o
millor que ell mateix. D’això està segur perquè ningú és imprescindible, però tots en són
necessaris: ningú sap més que ningú, tothom ha d’aprendre, i tots han d’ensenyar.
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Moltes gràcies.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que tal com s’ha expressat amb la renuncia i amb les seves paraules creu que no
és un adéu per sempre, sinó per un instant.
Entenen que ha estat una etapa i una decisió no fàcil de prendre.
Creuen important que en un moment com aquest el més important és donar respostes a
la gent del municipi.
Es continuaran veient mentre mantingui l’acta de regidor pels carrers del municipi, però
segurament s’ha obert en el municipi una manera de discutir i de consensuar perquè hi ha unes
necessitats i la societat les reclama i les persones que estan aquí són les en aquest moment
són responsables de tirar endavant això.
Li agradaria encomanar-se de la seriositat i el rigor amb el qual s’han de prendre
posicions properament que els permeti tirar endavant de la millor manera. S’aprèn de tot del
que agrada i del que no agrada.
Vol donar les gràcies per algunes coses i en ocasions han discutit molt, però ha de
reconèixer l’experiència que ha tingut com a regidora al costat de la seva alcaldia.
Han après discutint perquè s’han hagut de prendre durant aquest anys decisions molt
dures i pensa que algunes s’han pres amb els millors dels encerts i altres des del pitjor dels
encerts, però és veritat que s’han pogut discutir. Espera i desitja que qui hagi de liderar la
política del municipi ho faci amb aquesta mateixa perspectiva d’estar escoltant i poder discutir i
poder consensuar on sigui més necessari.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández regidor del Partit Popular dient, que en
nombre del Grupo Municipal del Partit Popular Català de Sant Pere de Ribes y como
ciudadanos de nuestro municipio, queremos expresar nuestro agradecimiento al Sr. Josep
Antoni Blanco por su labor como Alcalde de Sant Pere de Ribes durante 18 años y desearle lo
mejor en esta nueva etapa que hoy comienza.
Asimismo, como ya expresó nuestro Portavoz en el pleno del pasado 11 de junio de
2.011, el Partit Popular catalán ejercerá en lo que queda de legislatura, sea quien sea el nuevo
Alcalde, una oposición constructiva sobre la base del compromiso con nuestros votantes, con
una actitud abierta al diálogo para impulsar aquellos proyectos e iniciativas que nuestro
municipio necesite, alejados de la política meramente partidista o personalista que en nada
beneficiará a Sant Pere de Ribes y sus ciudadanos.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabalda Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
personalment fa força anys que treballen en aquest Ple municipal i vol valorar les relacions
personals, malgrat les diferencies polítiques que han pogut tenir, i li agradaria que aquestes no
es perdessin.
Estan convocats en aquest Ple municipal per tractar la renuncia del Sr. Blanco al càrrec
d’Alcalde d’aquest Ajuntament. És un fet important que el seu grup no minimitza, però els
agradaria situar aquest fet dins del context polític que es mereix.
De les raons que han llegit als mitjans, i que avui el Sr. Blanco els acaba de donar en el
parlament de renuncia, n’hi ha unes que creuen tenen un caràcter personal i de ben segur
tenen a veure amb la renuncia que avui tracten, que tot i ser importants pel fet d’estar davant la
renuncia per part d’una persona que porta molts anys al capdavant d’aquest Ajuntament, no
creuen que siguin o hagin de ser motiu de debat en aquest Ple d’avui.
Li transmeten al Sr. Blanco que tingui tota la sort del món en la seva nova singladura
personal, però consideren que seria una hipocresia política, per part del seu grup, tractar
aquesta renuncia a l’alcaldia en aquests temes personals.
El seu grup és de l’opinió que aquesta renuncia cal debatre-la en el marc polític d’aquest
Ple municipal i del municipi de Sant Pere de Ribes perquè malgrat que vostè, dirigint-se al Sr.
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Blanco, ha insinuat diverses vegades que marxa content perquè deix en bones mans l’alcaldia
han de manifestar que el càrrec d’alcaldia, al qual vostè ha renunciat, no és patrimoni de qui
l’ostentava fins a dia d’avui, ni és un títol que pugui passar-se de mà en mà, la seva renuncia al
càrrec d’Alcalde està en les mans d’aquest Ple municipal i serà ell qui, amb encert o no elegirà
democràticament en pocs dies la persona que ocuparà el càrrec d’Alcalde.
No vol que li sàpiga greu el retret que li fan, doncs és en el marc polític que volen
debatre la qüestió i entendre els motius que l’han portat a presentar la renuncia davant d’aquest
Ple.
Sr. Blanco de les raons que vostè ha donat es desprenen dues possibilitats que
justifiquen la renuncia, més enllà de les raons personals, que tal com han dit no entraran a
debatre, podria ser l’estratègia electoral que han observat en altres municipis, per part del seu
partit, passant-se el càrrec d’Alcalde de mà en mà, com si d’un títol es tractés, amb l’única
finalitat d’obtenir un guany electoral, i considera, que de poder ser cert això vol que sàpiga que
per part d’Unitat Municipal 9, aquesta pràctica tot i ser legítima, és contrària a la manera que té
de fer Unitat Municipal 9 en política i representació democràtica.
L’altra és la d’entendre la seva renuncia en el marc de la situació política municipal de
l’Ajuntament, desprès de 18 anys en el Govern la manca de lideratge i de responsabilitat del
Govern és total. La planificació no existeix, continuen des de fa dos anys amb pressupostos
prorrogats. No hi ha Pla de Mandat concretat, ni cap voluntat ni proposta política que els
permeti saber cap a on es vol anar.
La situació particular que avui viu l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, no és obra de
cap encanteri malèfic, sinó que té responsabilitats amb noms i cognoms, dels quals el Govern
que vostè ha presidit fins avui no pot amagar.
L’abandó premeditat del patrimoni comunitari de Sant Pere de Ribes, del qual el
tancament de les portes de la Casa de la Vila n’és un exemple, la fallida de Garraf Promocions,
la fallida de promocions d’habitatge social, l’escala impositora fiscal del municipi, el deplorava
estat que tenen el Local, el Teatre de Roquetes, la revista el Montgròs, la pèrdua del Cap no
són el resultat solament de la crisi econòmica i d’altres afers conjuntural, sinó que és el resultat
d’un mal govern que estan vivint en aquests moments. Un Govern presidit per vostè i del qual
avui dimiteix.
Una governabilitat de municipi que en la situació de l’Ajuntament demana a crits noves
orientacions i noves maneres d’abordar els problemes i les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes.
La mateixa realitat social i política del país, fortament tensionada per la crisi, per l’atur i
tossudament engrescada a avançar en el dret a decidir, exigeix un Govern amb una proposta
clara d’acció política. Ningú nega la dificultat de l’empresa ni de les voluntats de moltes de les
urbanitzacions que avui són representats a la Casa de la Vila, però l’evidència és tossuda i es
manifesta carregada de problemàtiques. Són Indicadors que els alerten que les coses no van
bé ni pel bon camí i no poden continuar com fins ara.
Els cal una nova manera de governar, un canvi substancial que permeti als veïns i
veïnes de Sant Pere de Ribes creure que l’Ajuntament treballa per a ells, d’acord amb unes
voluntats polítiques i segons unes prioritzacions d’interès general i no particular. Aquestes són
les raons per les quals la seva proposta de governabilitat de Govern d’unitat, que els plantejava
els darrers dies, no ha tingut resposta per part de la resta de grups municipals que conformen
aquest Ple.
És en aquest sentit que els hagués agradat que més que la renuncia s’hagués presentat
davant d’aquest Ple una moció de confiança, que ja se li va demanar, i pensen que una moció
de confiança els hauria permès visualitzar de millor manera quina era la situació del Govern,
deslligada de qüestions personals o d’interès electoral tal com han manifestat al principi, no
permetent que el debat polític es manifesti amb claredat.
S’ha preferit la renuncia com a sortida de la situació de desgovern en la qual es viu.
Aquesta renuncia plantejada a meitat de la legislatura presenta handicaps importants davant de
la situació del municipi i afegeix encara més tensió en el marc problemàtic que s’ha descrit.
En política el victicisme no és altra cosa que l’intent inútil de tapar les coses.
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Des d’Unitat Municipal 9 pensen que aquesta renuncia no ha de significar una continuïtat
en les maneres i formes de governar, ans al contrari, assumeixen la seva renuncia com una
oportunitat i una necessitat de possibilitar canvis importants en la governabilitat del municipi.
Canvis que estiguin a l’alçada de l’interès de les necessitats i dels problemes que tenen
plantejats els nostres veïns i veïnes de Ribes i les Roquetes.
La responsabilitat i seriositat que des d’Unitat Municipal 9 pensen en posar en la recerca
de consens i acords que els permeti avançar en les respostes i necessitats i reclamacions que
fan els veïns i veïnes, i això també els agradaria trobar-ho a la resta de forces polítiques.
Ni l’actual Govern en minoria ni la seva continuïtat, només amb noms diferents al
capdavant, responen a les necessitats i expectatives que demana l’actual situació.
Des d’Unitat Municipal 9 estan decidits ha treballar plegats amb altres forces polítiques
d’aquest Ple municipal amb responsabilitats compartides per trobar sortides a la situació actual
del municipi.
Entenen que això no ha significar en cap cas un borró i compta nova, sinó al contrari un
avançar convençuts que els cal canviar moltes coses, una governabilitat de l’Ajuntament per
aquests dos anys que resten de legislatura, que van més enllà de garantir la prestació de
serveis, mantenir la plantilla municipal i obrir la Casa de la Vila.
Cal fer un Govern capaç d’assumir aquests reptes, però també molts d’altres. Tenen la
responsabilitat de fer una alternativa de Govern i plantejar-la seriosament a la població, no és
pas fàcil, però pensen que cal intentar-ho.
Gràcies
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que es
troben en aquest Ple extraordinari, molt extraordinari en aquest municipi amb la renuncia de
l’Alcalde Josep Antoni Blanco sobre la taula, perquè no havia passat mai. Ha estat una
sorpresa pel seu grup pel moment en que es dóna. Volen mostrar el respecte envers la seva
persona, doncs estan en política i saben la dificultat de la gestió municipal que passa
majoritàriament pel tracta humà amb els nostres conciutadans i veïns i en molts casos en
aquells que han compartit infància i joventut. És difícil o quasi impossible contentar a tothom i
aquesta és una pressió que saben en ocasions pot afectar personalment. En aquest sentit, i
referint-se al Sr. Blanco i a tots aquells que es dediquen o dediquem a la política, vol fer un
reconeixement per la voluntat de servei i de millora de la nostra societat, un valor actualment
molt desprestigiat.
També li desitgen sort en la nova etapa que comença i que intenti ser el màxim de feliç,
però no pot obviar el fer una valoració política.
Han estat molts anys d’Alcalde, una llarga trajectòria, excessiva en la seva opinió, la que
ha marcat una manera de treballar i de la que deix una herència més que discutible.
Vostè Sr. Blanco ha estat un Alcalde amb gran capacitat d’aguantar, amb un resistent
estómac, una capacitat d’aguantar davant dels problemes que li ha permès aplicar una tàctica
de deixar passar el temps i esperar que les demandes i queixes es diluïssin per si soles.
Consideren que aquest posicionament de vegades li ha funcionat, però ha estat massa habitual
i en molts casos ha impedit encarar els problemes amb rapidesa i eficàcia i sobretot ha impedit
el treball fet des del diàleg i la recerca de consens.
Una altra característica del seu treball i de la seva forma de treballar és, segons el seu
entendre, el poc rigor en aplicar l’autoritat. Parla d’autoritat com a concepte positiu, la que acull
un Alcalde gràcies a la representació popular que les urnes li donen. Una autoritat lligada a la
capacitat de decidir per si sol o escoltant als ciutadans, i aquesta autoritat malentesa li ha
suposat en ocasions prendre decisions contradictòries i sobretot actuar amb una certa
prepotència, tant vostè com el seu Govern, i d’això se n’han queixat repetidament.
El tracte amb ells sempre ha estat correcte en les formes. Han de reconèixer que una de
les qualitats que té el Sr. Blanco és que és afable i proper a la gent.
Altra cosa és la col·laboració política amb els grups, de boca té molta predisposició en la
realitat molt poca.
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Lideratge n’ha tingut perquè ha estat molts anys d’alcalde perquè ha guanyat unes
eleccions i això no ho poden obviar. Ha estat líder del PSC i en certs moments del municipi. Ara
entenen que ja no tenia aquest lideratge.
El seu treball els deix una herència i no vol carregar sobre les espatlles les
conseqüències de la crisi econòmica que s’està vivint i no li poden demanar a un alcalde de
Sant Pere de Ribes que preveies la crisi que els està afectant. Altres dirigents amb molta més
informació que vostè no ho van poder fer, però independentment d’això i degut a les seves
decisions o a la seva falta d’actuació els deix un municipi amb moltes carències i poden fer una
llista molt llarga el Local, el Teatre de Roquetes, el Mercat municipal, Garraf Promocions als
tribunals amb pèrdues econòmiques irrecuperables, mínima activitat empresarial et., l’hospital
Els Camils a punt de marxar, es podria fer molta llista i el més simbòlic l’Ajuntament tancat, i
això, Sr. Blanco, és una gran herència de difícil gestió.
Hi ha molta feina a fer. Tenim una estructura municipal molt gran de 260 treballadors des
del seu punt de vista encasellada i poc efectiva. Probablement té a veure el poc marge
econòmic amb el que s’ha de respondre a moltes necessitats, però al seu entendre és la falta
d’objectius polítics concrets i de projectes engrescadors.
S’ha de donar resposta a moltes famílies que tenen necessitats bàsiques per cobrir i
també a una societat que vol ser dinàmica i activa i que exigeix participar del seu propi futur.
Una qualitat que li reconeix és la perseverança, doncs pocs mandats tant llargs han
acabat de forma positiva és una qualitat que han compartit vostè i el Sr. Xavier Garriga, els dos
únics alcaldes de la democràcia de Sant Pere de Ribes, la llarga perseverança.
Vostè marxa, i algú dirà, abans que el facin fora. No se sap pas, doncs en la democràcia
hi entren les sumes i restes que de vegades fan possible canvis i moltes ho impedeixen.
Treballaran pel canvi ara més necessari i justificat que mai. No saben encara si els seus
posicionaments seran compartits de forma majoritària. Saben que sols poca cosa poden fer,
però es tracta de fer política i aquesta es basa en el pacte, en buscar coincidències, en
compartir diagnòstics i buscar junts les solucions assumint el risc que tota decisió comporta.
Els analistes i historiadors valoraran la seva tasca, i ara s’ha de treballar i intentar
millorar les coses. L’acomiada com Alcalde, com a persona no és pas així, sinó a reveure en
nom dels seu grup municipal reitera el que ja ha dit, li desitja sort, i que trobi la màxima felicitat
envoltat dels seus.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que vol dir unes paraules dient i donant la benvinguda a les persones que estan aquí,
però en especial a la família del Josep Antoni perquè és, en l’exercici del servei públic i en la
dedicació als veïns i les veïnes, on ha robat temps de poder estar amb la pròpia família. La
Marta i el Nestor, els seus fills ho saben molt bé, la seva mare que també ens acompanya ho
saben en primera persona, per tant, vagi per part del grup socialista l’agraïment a la família per
tot aquest temps que heu permès que el vostre pare i fill s’hagi dedicat a aquest servei públic.
Aquest agraïment i reconeixement el volen fer a un altre alcalde que també s’ha dedicat
a aquest municipi en Xavier Garriga i que també ha hagut de dedicar aquest esforç i ha hagut
de robar aquest temps a la seva pròpia família i fills en l’exercici del que representa aquest
servei públic.
Aquest projecte ha estat un projecte col·lectiu i de servei a les persones del municipi, que
ha tingut la immensa sort de comptar amb una persona compromesa i convençuda des dels
ideals de les esquerres. Això els companys i les companyes li volen agrair, tant si han estat en
algun moment del camí com regidors o regidores, com també si han estat treballant colze a
colze des de la militància o des de la societat civil. El grup socialista ha après del Sr. Blanco, el
compromís i la estimació amb la que s’ha fet la feina, primer com a regidor, i posteriorment com
Alcalde, sempre pensant primer en les persones i sobretot en les persones que menys
oportunitats poden tenir.
També ha estat un Alcalde que no només ha governat per aquelles persones que l’han
votat, sinó per totes les persones del municipi fos quina fos la seva ideologia o creença o
situació social. Creu que s’ha esforçat en ser l’Alcalde de tots.
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En aquest anys ha pogut tenir el privilegi de formar part de la transformació d’aquest
municipi. Recorda quan se li va demanar que formés part del seu equip. Ha estat també un
immens privilegi haver pogut participar en aquesta transformació del municipi.
S’han fet moltes coses, moltes bé i d’altres amb menys encerts i aquesta és la realitat.
Es bo reconèixer els encerts, però també els errors en l’exercici de la política i en el servei als
ciutadans.
Una cosa és segura i els ha mogut l’interès general i no pas l’interès particular i aquesta
és una de les qualitats importants i bàsica en política. Ara toca viure moments difícils a nivell de
país i també a nivell de municipi, però els socialistes no s’arruguen les dificultats no els fan
arrugar-se, sinó al contrari. Quan l’Alcalde es va iniciar en política no eren moments fàcils eren
moments de moltes mancances de llibertat i es va lluitar per tot això. El grup socialista no
s’arruga davant de les dificultats.
Els partits presents tenen idees diferents i lluiten per les seves idees, però pensa que els
ha de moure un sol motiu comú com el servei públic. Estan aquí per un sol objectiu i és el servir
als ciutadans i ciutadanes.
Avui mateix s’ha aconseguit un acord fruït del diàleg i fruït de la mà estesa, un acord en
el País Basc entre dues forces polítiques que probablement molta gent imaginava que no es
podria produir. El mateix Patxi López feia unes declaracions on deia “en la situación actual de
crisis no nos podemos permitir que la política i las instituciones públicas no puedan llegar a
acuerdos que ofrezcan a la ciudadanía una salida”, segur que tots estem en partits perquè
creiem que tenim una ideologia i lluitem per la mateixa, però no ens podem permetre, que en
moments com els que tenim actualment, no arribar a acords per tal de solucionar els problemes
de la ciutadania. Els consta que en aquests anys de legislatura el Sr. Blanco ho ha intentat amb
totes les seves forces. Volen agrair-li que ho hagi fet amb un lideratge tranquil, seré i un
lideratge dialogant i tolerant.
Li agradaria acabar aquesta intervenció amb una frase d’en Federico Fellini, “no hay final
ni principio, solo la infinita pasión por la vida”, en aquests termes s’ha de continuar endavant en
el plànol i en l’escena diferent, però amb la mateixa història de compromís i de lluita a favor de
la llibertat i de la igualtat. Moltes gràcies Josep Antoni.
Per últim pren la paraula el Sr. Josep Antoni Blanco Abad dient, que demana perdó
pels errors que al llarg de 18 anys, com Alcalde, hagi pogut cometre, que segur que han estat, i
que s’ha de reconèixer quan t’equivoques, i demanar perdó.
Perdó en aquells que s’han sentit decepcionats perquè van creure en un projecte, en un
objectiu, en una persona, perquè hagin pogut creure en ell, i perquè possiblement no els hagi
pogut solucionar o no hagi omplert i aconseguit aquest objectius, il·lusió, o seguretat que van
dipositar en ell.
A tots aquells que lamentablement no ha estat capaç de solucionar els seus problemes,
perquè els seus problemes els va dir, i ho continua pensant eren els d’ell, i per la qual cosa la
incapacitat de trobar solucions als problemes ha estat possiblement motiu de decepció i un
error o incapacitat de la seva persona.
A la seva família per tot el temps robat, per dedicar-se en allò que li agrada i que
l’enamora com la política municipal i de proximitat, per les festes que no han pogut celebrar
plegats, I les reunions familiars a les que no ha pogut assistir. Gràcies als ciutadans per haverli permès que durant aquests 18 anys hagi pogut ser el seu representant i enriquir-se de les
seves experiències i vivències que li han confiat durant aquests anys.
A les entitats, tant del municipi com de fora, que en raó del seu càrrec han pogut
col·laborar i els ha representat en l’Ajuntament, o han participat amb ells, perquè gràcies a ells i
a la seva feina de cohesió social el poble, creu, que aguanta millor que si no hi fossin, segur.
Al partit i als companys tant del territori com de Barcelona, però sobretot del municipi de
Sant Pere de Ribes, militants i simpatitzants perquè al llarg d’aquests anys li han fet confiança i
li han permès que sigui el seu primer representant com a partit i poder representar als idearis
d’igualtat, solidaritat i justícia social que el partit del socialistes representa i busca sempre.
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A tots els regidors i regidores, que al llarg d’aquests 26 anys, amb els que ha pogut
col·laborar i aprendre d’ells i en els que sempre ha considerat un de més, sigui quin sigui el
càrrec ocupat. De tots i de totes ha après i de tots i totes s’emporta alguna cosa a la motxilla de
la vida, sobretot a aquells que avui no poden estar amb nosaltres.
Als treballadors de la casa els 260 treballadors que al llarg d’aquests anys han demostrat
una professionalitat, i que li han fet costat independentment que estiguessin d’acord o no amb
les seves decisions, que li han demostrat lleialtat institucional, i han tingut el valor de ser
sincers en els seus projectes i en els seus plantejaments, i dir-li que no estaven d’acord amb
allò que creien que ell s’equivocava, sinó que s’han implicat i han participat en la pressa de
decisions del municipi per creure i considerar que l’Ajuntament és el més important per sobre
de les persones que estan en cada moment representant-lo.
Als representants d’altres municipis i d’altres entitats amb els que al llarg dels anys han
pogut tenir implicacions, de vegades coincidències, i de vegades discrepàncies, però que
sempre ha trobat un reconeixement com representant de l’Ajuntament i un respecte a la seva
persona, però també al càrrec que ocupava.
A tots i totes, moltes gràcies perquè en formen part d’un capítol de la seva vida. Un punt i
a part d’un llibre que continuarà i ha de continuar escrivint-se com tots nosaltres, però que en
aquest últim punt, i atès que serà l’última vegada que intervindrà permeteu-li que com a ciutadà
continuï posant més esforços en allò que s’estigui d’acord, que abans de buscar la culpa en un
altre, s’analitzi i es pensi quina part de la culpa té cadascú de nosaltres per no haver
aconseguit allò que es demana als altres, que és més fàcil destruir i criticar i difícil i complicat
implicar-se i assumir responsabilitats.
En aquests temps difícils val la pena posar-se i treballar plegats deixar-se de discursos i
començar a fer feina pel si dels nostres ciutadans. A tots i a totes moltíssimes gràcies el Sr.
Blanco dóna el seu agraïment etern per aquests 18 anys que ha estat conjuntament amb
tothom.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan són un quart d’onze del vespre, de la qual s’estén aquesta acta, que
signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que hi són presents.
Certifico.

Vist i Plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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