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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 17 DE JULIOL DE 2014
Sant Pere de Ribes, disset de juliol de dos mil catorze, quan passen set minuts de
les set del vespre, es reuneixen, els regidors i les regidores que a continuació
s’esmenten, a la sala de Plens de l’edifici institucional de la Vinya d’en
Petaca a Les Roquetes, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i
Felipe 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. 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
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental

1

Ple extraordinari
17 de juliol de 2014

ORDRE DEL DIA:
1. Renúncia alcaldessa

2

Ple extraordinari
17 de juliol de 2014

1. Renúncia alcaldessa
La secretària fa lectura de l’escrit presentat per part de l’alcaldessa, adreçat al Ple
de la Corporació, on informa de la seva renúncia al seu càrrec, mantenint la seva
acta de regidora:
“Na Anna Gabaldà i Felipe, amb DNI núm. 52425204-Q en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
Comunico al Ple de la Corporació, en virtut dels articles 196 i 198 de la Llei
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 Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Que fruit del Ple celebrat el dia 20 de setembre de 2013, vaig sortir elegida com a
alcaldessa d’aquest Ajuntament, pel Grup Polític d’Unitat Municipal 9-PA.
Amb la present, manifesto la meva decisió de renunciar al meu càrrec d’alcaldessa
però, mantenint la meva condició de regidora d’aquest Ajuntament.
Sol·licito que dintre del termini establert a l’article 40.4 del Real Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de la Corporació prengui coneixement de
la meva renúncia d’alcaldessa que ostento en aquest Ajuntament”.
Anna Gabaldà (alcaldessa): “avui, davant el Ple Municipal de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, presento la meva renuncia a l’alcaldia d’aquest Ajuntament. La
presento convençuda de dues coses.
Una, i segurament la més important per mi, convençuda d’haver aportat des de la
meva persona el grau de responsabilitat i de compromís que crec era i és necessari
assumint les responsabilitats de govern i en el meu cas concret les responsabilitat
d’alcaldia.
El setembre passat, quan vaig ser elegida alcaldessa d’aquest municipi vaig
manifestar que aquest era un fet important, que l’assumia convençuda que formava
part d’un projecte col·lectiu. I era des d’aquest projecte col·lectiu que em sentia,
ens sentíem capaces de donar resposta a les responsabilitats de l’alcaldia. El
compromís era alt, les responsabilitats eren moltes i el repte era important.
Assumir responsabilitats de govern a meitat de legislatura, amb unes necessitats i
problemàtiques concretes, en un marc socioeconòmic com el que coneixem, on són
molts els que pateixen les conseqüències d’aquesta situació amb un alt índex
d’atur, desnonaments, marginalització i precarietat laboral demanava ser sensibles
a les necessitats descrites i alhora compromís, esforç i un treball dur.
Honestament crec que el balanç d’aquest quasi bé any de govern no solament és
positiu, sinó que penso que ha assentat les bases polítiques i de treball que més
enllà de capgirar una situació de desgovern i d’apatia política possibilitaran avançar
aquest municipi dins el concert de la comarca i el país. Un avançar que no és de
cap manera estrany a les potencialitats, capacitats i voluntats de la seva gent, de
Ribes i les Roquetes, de les seves entitats culturals i socials. Sinó que n’és un dels
seus patrimonis més importants.
Avui, en compliment dels acords pels quals vam accedir a les responsabilitats de
govern el setembre passat deixo l’alcaldia i poso a la consideració d’aquest ple
municipal l’elecció d’una nova alcaldia.
I si convençuda era i sóc del compromís adquirit des de la responsabilitat
d’alcaldessa més ho sóc encara de la funció política que ens exigeix la representació
política que tenim, ja sigui com alcaldessa o com a regidors i regidores. Estem a
l’Ajuntament per fer política, i fer política, té la finalitat màxima de solucionar els
problemes dels nostres veïns i veïnes i fer les propostes que calguin per millorar la
seva qualitat de vida.
I aquesta funció política que fins avui he tingut el plaer d’exercir com alcaldessa, la
penso continuar exercint amb el mateix grau de compromís i responsabilitat com a
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regidora i com a part del col·lectiu que des de setembre vam assumir les
responsabilitats de govern. Un col·lectiu, que lluny de voler cotes de poder, estem
engrescats a caminar cap a un poble cohesionat i compromès, integrador on
tothom s’hi reconegui a favor del pluralisme i la diversitat que pugui mirar el futur
amb optimisme i gaudir de la qualitat de vida i justícia social que es mereix.
Companys i companyes, regidores i regidors ser alcaldessa del municipi de Sant
Pere de Ribes, ha estat un gran plaer.
Curt en el temps, però llarg en la seva dimensió humana i social.
Moltes gràcies”.
Explica que les intervencions dels portaveus dels grups municipals començaran pels
grups que estan a l’oposició i, posteriorment, realitzaran les seves intervencions els
grups que es troben, actualment, al govern.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): reconeix, en primer lloc, que no li agrada aquest
Ple, per allò que suposa, com és la renúncia de l’alcaldessa, amb la qual han tingut
una gran confiança, però confirma que es reafirma en el pacte inicial existent, el
qual respecta i en el qual confia en tots els seus extrems, encara que torna a
reiterar que li agradava més l’actual situació, per un tema polític i per una qüestió
demostrada en les polítiques aplicades amb contundència envers les necessitats del
municipi, la qual cosa ha suposat enfortir els recursos amb els que pot comptar
l’ajuntament, des del punt de vista pressupostari com des del punt de vista dels
recursos humans. Així mateix, s’han aprovat elements que venien sent treballats i
confiats (pressupost, conveni...), els quals han resultat ser eines positives per
progressar de la mà del lideratge de l’alcaldessa, amb la feina feta per part d’ICV,
també. Per tot això, sent una gran alegria i satisfacció.
També destaca com ha anat la relació i la comunicació. Reconeix que cada cop que
el seu grup ha “picat” a la porta, al mail o al telèfon, ha obtingut resposta, la qual
cosa comporta que cada vegada es confiï més, en el sentit de dos caminants que
havien fet dos camins diferenciats en els últims anys, uns governant i els altres a
l’oposició, que podia haver estat una relació difícil. Destaca, un cop més, que no ha
estat així, i que s’ha fet molt bona feina.
Finalment, li demana a l’alcaldessa que si es dóna l’ocasió pugui continuar liderant
les forces d’esquerres en el municipi. Li dóna les gràcies i l’emplaça a continuar
treballant en les regidories que ara assumirà, tant bé com ho ha fet a l’alcaldia
aquests darrers mesos, encara que li demana, també, que quan hi hagi errors es
sàpiguen corregir, perquè també estan per això.
Javier Rodríguez (PPC): explica que el seu grup no realitzarà cap valoració
política ni personal d’aquesta primera etapa de l’alcaldia, fruit d’un pacte. La seva
valoració serà global a les acaballes del mandat i, per tant, faran una valoració
conjunta al final del mateix.
Entra en la Sala de Plens (19,20 hores), la regidora senyora Maria Isabel Lucas i
Moreno de Convergència i Unió-Veu i Acció (CiU-ViA).
Abigail Garrido (PSC-PM): ”fa deu mesos que la senyora Gabaldà es va instal·lar
a l’alcaldia, fruit d’un pacte polític certament rocambolesc, amb dos partits, un
suposadament d’esquerres UM9 i l’altre de dretes CiU-ViA, per cert, el partit que és
responsable que els veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes estiguin patint les
retallades de la Generalitat més salvatges de la història del nostre país i estiguin
perdent qualitat de vida i serveis essencials (sanitaris, educació...). Aquest pacte va
tenir el suport indispensable d’ICV que ho va fer possible.
ICV de Sant Pere de Ribes amb Bàrbara Scuderi al seu front va estar desautoritzada
immediatament per part de la direcció nacional del seu partit i alhora va fer saltar
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pels aires la coalició que fins ara tenien amb EUiA i amb la qual es va presentar a
les eleccions municipals per sortir-ne regidora.
Aquesta operació va fer que el PSC, la primera força política en vots directes per
part dels ciutadans i ciutadanes, se situés a l’oposició.
Una operació orquestrada en tres actes, a mode de representació teatral. En aquest
cas, la classificaria en el més pur gènere tràgic per alguns dels motius, a mode
d’exemple del despropòsit que ha estat els seus nou mesos de mandat, i que citaré
a continuació. Durant tots aquests mesos ens han demostrat, però, sis despropòsits
ben importants:
a) que no tenen cap projecte col·lectiu de municipi.
b) que lluny de ser un govern homogeni i compartit, són una simple suma
d’interessos, en alguns casos més personals que polítics.
c) que no tenen cap rubor a dir i fer el que tant i tant havien criticat, sent
l’exemple més devastador els sous que cobren (més de 3.000€ en alguns
casos), quan tant s’omplien la boca que amb 1.300€ ja n’hi havia prou.
d) que per molts mesos que passin, la culpa de que no facin res de profit pel
poble no és el monumental guirigall que tenen entre ells, i menys encara les
seves més que sonores i sonades discrepàncies, sinó dels “dolents”
socialistes.
e) que el capteniment imperatiu, autoritari, irrespectuós i en moltes ocasions
mal educat i secularment sectari d’alguns destacats membres del govern,
entre ells la pròpia alcaldessa, és el que s’imposa a l’hora de tractar els
ciutadans i les entitats que no pensen i actuen com ells i els grups de
l’oposició, especialment el PSC.
f) que tantes i tantes coses com havien criticat i havien votat en contra, ara,
les mateixes les proposen vostès i les voten a favor. Està ple d’exemples
però li posaré uns quants:
• abans van dir NO a l’Escola a la rambla del Garraf, ara sí.
• abans van exigir un procés de participació als canvis de la plaça de la
Vila, ara els faran per “l’ordeno y mando”.
• els va costar molt acceptar la participació i informació de la Casa de
la Vila, sobretot al senyor Garriga.
• abans Rocamar tenia una solució fàcil, ara ja no.
• abans van votar en contra de la tarifació social de les llars d’infants,
ara se la fan seva.
En definitiva, que si alguna cosa han pogut comprovar els ciutadans, a més
d’encapçalar vostè un guirigall de govern, és que la majoria absoluta que formen
CiU-ViA, UM9 i ICV no és un govern del poble i pel poble, sinó, com era d’esperar els anys de govern d’UM9 van ser així i tothom els recorda- un govern oligàrquic, és
a dir, d’uns pocs i per a uns pocs.
Estem davant d’un govern encapçalat per una alcaldessa que potser mana autoritarisme no igual per a tothom-, però que de ben segur no governa; d’un
govern que dóna llargues a projectes com la implantació del Parc Esportiu
Decathlon o la Casa del Mar i d’altres inversions que aviat sortiran a la llum, els
quals podrien suposar la creació de molts llocs de treball i de noves dinàmiques
econòmiques en moments tant i tant complexes com els que vivim.
Gesticulen molt però fan més aviat poc, com va demostrar clarament la decisió més
aviat estètica “d’operació de maquillatge” de la rebaixa de l’IBI; la decisió de
beneficiar a bancs i grans propietaris amb el tema dels solars buits; la malvenda
dels pisos públics; la nul·la acció respecte la tant “cacarejada” eliminació de les
antenes de telefonia mòbil del cas urbà.
Durant aquests nou mesos, els socialistes hem centrat la nostra tasca municipal en
aspectes primordials com:
1. Establir un sistema d’escolta i diàleg permanent amb els ciutadans i les
entitats del poble.
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2. Proposar al Ple de l’Ajuntament solucions concretes per a les necessitats
reals dels veïns mitjançant la presentació de mocions i projectes.
3. Fiscalitzar el govern.
En aquesta escolta i diàleg és on ciutadans i sobretot entitats ens manifesten que
malgrat la política del “xec” en mà que aquest govern fa en moltes ocasions per
aconseguir un clientelisme ràpid, saben molt bé que vostès no han treballat durant
tots els anys que han estat a l’oposició i que ni tan sols, coneixien les entitats ni les
persones que les formen, sobretot les de Les Roquetes perquè a Ribes sempre se
n’han ocupat, no de totes, també cal dir-ho, però d’algunes, sí.
Efectivament, els socialistes, al llarg d’aquests nou mesos, hem presentat diverses
propostes al Ple, les quals han estat sistemàticament rebutjades per la majoria
absoluta de CiU-ViA, UM9 i ICV. Entre les propostes que han rebutjat aquests tres
grups -dos d’ells presumptament d’esquerres- hi ha, per exemple, la de posar al
mercat de lloguer -a preus socials- els habitatges propietat de Garraf Promocions,
obrir el nou casal dels avis de les Roquetes i posar en marxa un Pla de Xoc Social i
d’Ocupació per ajudar aquelles persones i famílies que més pateixen els rigors de la
crisi al nostre poble. Un pla de xoc social i d’ocupació que no va voler ser escoltat
pel govern en la confecció del pressupost, però dos dies desprès que nosaltres el
vam presentar a la premsa, a corre-cuita, el govern mateix presenta un pla molt
similar. En parlen dia i nit però, a hores d’ara encara no sabem en què concretaran.
I mentre els socialistes fem propostes i escoltem la gent del poble, la majoria
absoluta formada per CiU-ViA, UM9 i ICV es dedica, bàsicament, a generar
conflictes (cas de la Hermandad del Santo Cristo o el de la zona de la plaça de la
Vila o l’elaboració del programa de festa major a una empresa de León) o a intentar
fer callar qualsevol veu que no sigui la de la majoria absoluta, i molt especialment, i
amb les pitjors formes que mai s’hagin vist als Plens, a la portaveu socialista, a la
qual voldrien submisa amb una mordassa.
El segon acte arriba avui, amb la renúncia a l’alcaldia per part de la senyora
Gabaldà i li hem de dir, senyora, que la història la recordarà com l’alcaldessa que li
va prendre la paraula a un regidor d’aquest ajuntament. Aquest grup municipal així
ho pensa.
La setmana que ve, assistirem al 3r acte del seu despropòsit.
Malgrat això, els socialistes, per responsabilitat i per coherència, continuarem
oferint mà estesa al govern per tirar endavant els temes que nosaltres considerem
vitals i prioritaris: pla de xoc de polítiques socials, pla d’habitatges de lloguer social
amb el patrimoni de l’empresa Garraf Promocions, pla d’inversions 2014/2015,
projecte d’implantació del Parc Esportiu Decathlon i d’altres amb capacitat de
generar llocs de treball, pressupost municipal, plans d’ocupació, reclamació del
deute a la Generalitat, exigència a la Generalitat dels serveis en educació i salut
que ens calen i necessitem, etc, etc..., doncs això és el que ens reclama el poble i
que donades les circumstàncies tant dures que imposa la crisi als més febles,
esdevé una exigència ètica de primer nivell.
Gràcies”.
Joan Garriga (UM9-PA): destaca, en primer lloc, que el Partit dels socialistes de
Catalunya, entre tots els problemes que té, sobretot, té un de molt greu que es
concreta amb la seva portaveu. Considera que ha fet un discurs que ha tocat fons,
de baix nivell i molt maquiavèlic, més producte d’una revenja personal, per la qual
cosa, s’ha situat fora de l’entesa i, fins i tot, fora del rigor polític. De totes maneres,
ell concretarà el seu discurs en la renúncia de l’alcaldessa, la senyora Anna
Gabaldà.
Afirma que es tracta d’una renúncia, tal i com ella ha destacat, respon a acords
polítics presos al mes de setembre passat, per tal d’accedir al govern municipal. Es
tracta d’acords presos per part de tres grups municipals del Plenari municipal, arran
de la diagnosi de la situació, a la qual havia abocat l’anterior govern al municipi, i
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de les voluntats per tal de guiar al municipi i a la seva gent cap a les respostes a
les necessitats existents i plantejats, tant en serveis a les persones, infrastructures
o equipaments culturals, neteja de la via pública, racionalització dels serveis,
urbanitzacions, organització territorial, inversions, etc. Voluntats, totes elles,
incloses en els objectius del nou govern, englobat tot això en una manera diferent
de governar, que han sabut materialitzar en tot un seguit d’accions polítiques en
aquests nous mesos d’alcaldia de l’Anna Gabaldà, que abans semblava impossible
de portar a terme. Es tracta d’accions que avalen l’acció de govern: aprovació de la
nova estructura política i els costos que se’n derivaven, aprovació de les
ordenances municipals 2014, creació i aprovació del Consell Municipal, presentació i
aprovació dels pressupostos municipals, signatura del conveni col·lectiu dels
treballadors i treballadores de l’ajuntament, signatura del conveni amb el Consell
comarcal per tal d’apropar l’oficina d’habitatge, creació de les comissions de
seguiment per la rehabilitació del Local, presentació del pla de reactivació
municipal, publicació del projecte del que serà la rehabilitació de la Casa de la Vila.
Finalment, considera que aquestes accions avalen el fet que aquest govern ha estat
un govern que ha governat i que ha fet acció política. Aquelles coses que abans no
eren possibles i ara s’han pogut fer, no ha estat gràcies, únicament, al canvi de
govern municipal concretat el passat mes de setembre. Perquè res és gratuït, en
política, també ha estat possible perquè existia una proposta a l’alcaldia i pel fet
d’haver sabut gestionar bé els actius polítics que els grups municipals del govern
van obtenir desprès d’unes eleccions municipals, per part dels ciutadans i
ciutadanes de Ribes i Les Roquetes i de part de tot l’entramat social que li dóna
vida a aquest municipi.
La perspectiva d’aquests darrers mesos de govern, sota l’alcaldia de l’Anna
Gabaldà, considera que ha estat un saber fer bé, gestionant els actius polítics
existents. La renúncia de l’alcaldessa, producte d’uns acords presos al passat mes
de setembre per un conjunt de forces polítiques, han demostrat una altra forma de
fer política, cercant en tot moment la resolució de les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes, molt allunyada d’un mer repartiment de poders. També, considera que
el fet d’haver pogut portat a terme un gran nombre d’accions, ha estat en l’encert
d’haver escollit l’Anna Gabaldà com alcaldessa, en el seu moment. Calia buscar un
punt d’equilibri, entre els grups municipals que conformaven el govern i aquells que
li donaven suport, per tal de formar una realitat, i aquest equilibri es va trobar
escollint l’Anna Gabaldà com alcaldessa, per la seva manera ajustada d’exercir
l’alcaldia, sense prepotències, “alcaldades” o posicionaments tancats.
Agraeix, també, el posicionament d’ICV, degut al fet que sense el seu suport no
hagués estat possible la governabilitat del municipi. Calia consolidar-se a través
d’un saber fer i d’unes complicitats, que l’alcaldessa ha sabut cultivar i treballar, de
forma col·lectiva, també, a través d’un govern gens presidencialista i d’una gran
transversalitat, que espera es continuï manifestant fins el final de la legislatura.
Com a grup municipal, UM9, estan satisfets de la responsabilitat exercida per part
de la seva companya Anna Gabaldà, el treball fet i l’acció política presentada, sinó,
també, per haver contribuït, des del grup municipal UM9 a fer possible col·locar un
nou alcalde democràtic en les llistes d’alcaldes democràtics del nostre municipi i
que, a més, fos una dona. Aquest saber fer el pensen i es comprometen a exercir-lo
fins a final de legislatura, amb tots aquells i aquelles de dins i fora de l’ajuntament
que creuen i veuen en la política una oportunitat per millorar la vida comunitària de
Ribes i Les Roquetes.
Lluís Giralt (CiU-ViA): vol deixar constància que, únicament, farà lectura de la
intervenció que té preparada, i evitarà així, donar resposta de manera explícita a la
intervenció del Partit dels socialistes de Catalunya (PSC), perquè entén que no és el
moment, pel fet de ser declaracions repetitives, en la seva gran majoria falses i
perquè estan fetes sota un ressentiment difícil d’entendre.
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“Benvolguts, regidors i regidores, secretària i tots els assistents.
La voluntat de col·laboració entre CiU-ViA i UM9 es fa evident i pública després de
les darreres eleccions municipals del 2011. Una voluntat de col·laboració amb un
tracte igualitari, que parteix dels resultats electorals que ens donen 5 regidors a
cada grup municipal. Els esdeveniments ens portaren al 20 de setembre on es
concretà, amb el suport de ICV, un acord per a la governabilitat en termes de
representativitat política i equitat.
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.
Tot i aquesta continuïtat que tenim clara des de les forces que donem suport al
govern actual, la pròpia exigència administrativa i protocolària del procés,
subratllarà el punt intermedi com a canvi i per tant com a moment de fer balanços.
Aprofitem doncs per valorar el que ha suposat l’acord de govern fins el moment
actual i com han anat les coses.
Entenc que pels que formem part del govern aquests darrers 10 mesos han suposat
un aprenentatge intens. Molt intens. Un aprenentatge sense treva. Les
circumstancies complexes del moment i la pròpia dinàmica de l’ajuntament, ens
han exigit decisions continues. Aprenentatge i actuació en paral·lel. Hem hagut
d’integrar-nos ràpidament al dia a dia. Crec que ens n’hem sortit. Hem estat
capaços de gestionar el dia a dia però sobretot de tancar temes que estaven des de
feia temps oberts. I també hem generat un pla de reactivació a partir de l’anàlisi i
gestió de les capacitats econòmiques reals de l’ajuntament, i de les voluntats
polítiques de millora de les situacions vitals dels veïns del municipi, prioritzant l’ajut
a aquelles famílies més afectades per la crisis general, que té en l’atur el seu llast
més agressiu.
La política realitzada ha prioritzat els serveis socials com a eina d’actuació. En
aquesta priorització hem de veure l’elaboració dels pressupostos, la constitució del
consell social i la estructura bàsica del pla de reactivació.
S’han generat noves dinàmiques de participació i transparència cap a la ciutadania,
que acabarem de consolidar per què formin part del seguiment que els ciutadans
fan dels seus representants polítics i les seves actuacions.
S’ha fet bona feina, i així seguirem. S’ha treballat en equip perquè aquesta era la
voluntat, perquè ha estat fàcil, i així seguirem. S’han sabut prioritzar els interessos
del municipi per sobre d’altres aspectes. S’han sabut trobar aquells objectius
comuns que han marcat l’actuació de cada regidoria i de l’alcaldia en aquests 10
mesos.
Voldria agrair a l’alcaldessa el seu bon tracte personal. L’exigència de la feina que
fem porta en ocasions a tensionar les condicions en que s’han de prendre les
decisions. L’alcaldia i l’equip de govern, hem sabut resoldre-les amb un anàlisi fred,
i amb l’acceptació de les voluntats comunes com a base de la decisió. Gràcies
alcaldessa i gràcies regidors. Crec que podem tenir un grau de satisfacció de la
feina feta, però sense arribar a una autocomplaença que ens relaxi, no ens ho
podem permetre.
Gràcies a tots”.
Anna Gabaldà (alcaldessa): agraeix a tots els grups les seves intervencions, i
afirma que avui no caurà en cap de les provocacions que li hagin pogut fer a ella
com a persona, ni a cap altre regidor o regidora que formen part del govern, pel
desprestigi ni per la manca de respecte, ni per la manipulació ni les mentides.
Entén que avui no és un bon moment. Creu que aquesta no és la seva manera de
fer política, per això es queda amb els discursos constructius pronunciats, perquè,
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al cap i a la fi, estan aquí per tal de buscar solucions, per tal d’avançar i per tal de
poder treballar pel nostre municipi, la qual cosa és, avui, l’única seva preocupació.
Finalment, voldria agrair la professionalitat i la confiança que li han donat els 265
treballadors de la Casa, professionals i polítics, fins i tot, de la comarca,
representants d’altres òrgans institucionals amb els qual ha hagut de treballar (per
la seva acollida, pel seu esforç, per la seva dedicació i per la seva atenció), com
totes aquelles persones provinents de diferents formacions polítiques que ha tingut,
personalment, al costat dia a dia. Agraeix, així mateix, a tots els veïns i veïnes del
municipi que amb la seva participació han contribuït a aquest treball d’aquests
darrers deu mesos. Dóna, finalment, les gràcies a tots i emplaça als membres del
Consistori per dijous de la setmana vinent.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la senyora alcaldessa dóna
per finalitzada la sessió quan són tres quarts de vuit 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'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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