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10.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm per iniciar un debat sobre el futur
de Sant Pau.

L’ermita de Sant Pau ha tingut i té una importància social i cultural en la vida del municipi i un
vincle molt fort amb les tradicions i costums del nucli de Ribes.
La darrera legislatura el ple de l’ajuntament i les forces polítiques presents van debatre amb
profunditat l’elaboració d’unes bases per adjudicar i ocupar la vivenda annexa a l’ermita amb un
sistema de masoveria amb regim de lloguer social. La proposta aprovada definitivament l’any
2016, va ser fruit del debat i el consens polític i social, i després d’un procediment i concurs
públic va portar a l’adjudicació de la vivenda per un període de 4 anys a la persona guanyadora
del procés.
Aquest setembre del 2020, sense cap debat polític i social, el govern municipal porta al ple
ordinari una proposta de conveni per la cessió a precari a una fundació de l’ermita de Sant Pau,
la vivenda annexa i la gestió de l’entorn. Per la informació proporcionada en comissió
informativa, aquest conveni respon a la marxa de l’actual masover i a la suposada urgència ce
que aquest espai resti buit el menor temps possible.
La proposta que estava vigent fins avui, amb encerts i errors, va ser fruït d’un llarg i complex
debat polític i de la inclusió d’aportacions de grups socials i polítics. És per aquest motiu, que
no entenem que el govern presenti aquesta proposta sense marge ni espai per al debat ni
inclusió d’aportacions, més tenint en compte que el govern es coneixedor de la marxa del
masover des de el passat mes de juliol. Informació que no ha compartit amb cap dels grups
presents en el Ple.
Pensem que en la gestió del patrimoni municipal, i en espacial un espai d’alt valor cultural i
social com Sant Pau, l’Ajuntament ha de ser especialment curós, obert i transparent per tal de
bastir propostes que no siguin fruit de la improvisació i l’oportunisme, sinó de la cerca de
projectes i el desenvolupament que beneficiïn a curt, mig i llarg termini el municipi.
En aquest sentit, pensem que cal posar-se a treballar els proposem mesos per definir el
projecte de futur per Sant Pau i l’entorn, per això proposem al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Iniciar el procediment partint de la revisió de les bases de l’anterior acord i fer balanç
del model implementat fins ara, per tal d’afrontar les correccions que millorin
l’adjudicació.
2. Establir un debat amb els grups polítics i socials sobre el futur de Sant Pere de Ribes
per fixar unes bases solides i vàlides a llarg termini que protegeixin l’espai i enforteixin
els vincles patrimonials i tradicionals amb el municipi.
3. Definir un concurs obert a particulars i associacions/fundacions per la gestió de Sant
Pau, que garanteixin la igualtat d’oportunitats en l’accés i la diversitat de propostes que
es puguin presentar.
4. Obrir el concurs en un termini de 9 mesos per tal de que un cop finalitzi l’any de
cessió actual es pugui adjudicar la gestió de forma efectiva i garantint l’ús públic de
l’espai.

El regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi explica la moció.
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Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen, si bé la Sra. alcaldessa manifesta
que no estan d’acord en la part expositiva.
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