Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
20 DE SETEMBRE DE 2013
Sant Pere de Ribes, vint de setembre de dos mil tretze, quan són les set i quatre minuts
del vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Saló de sessions de
l’edifici institucional de la Plaça de la Vinya d’en Petaca, sota la presidència de l’alcaldessa
en funcions, Sra. Abigail Garrido Tinta a l’objecte de dur a terme la sessió extraordinària 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:
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. Josep - Antoni Blanco Abad
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
Sr. José Luis Llàcer Martínez
Sr. Tomás Carandell Baruzzi
Sra. Laura Marcos Navarro
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sr. Belen María García Merat
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny

Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

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. Elecció d’Alcalde

1.

Elecció d’Alcalde

El Ple d’ aquest Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de setembre de
2013 va prendre coneixement de la renúncia presentada per l’alcalde Sr. Jose Antonio Blanco
Abad, al seu càrrec com a alcalde, sense renunciar a la seva condició de regidor d’aquest
Ajuntament.
De conformitat amb el disposat en l’ article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, el Ple ha de procedir a la elecció del nou alcalde.
D’acord amb l’esmentat article de la LOREG, la elecció d’alcalde es realitza amb el
següent procediment:
Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es
proclamado electo.
Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que
encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente
municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.
Es constitueix la Mesa d’edat, atenent que l’alcaldessa en funcions presenta
candidatura per a la seva elecció:
President: Sr. Joan Garriga Quadres, que és el regidor de més edat.
Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, que és el regidor de menor edat.
Secretària: la que ho és de la corporació, Sra. Margarita Sanz González
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, president de la mesa d’edat dient, que
abans de procedir a l’elecció del nou alcalde, aprofita l’ocasió per dir unes paraules, ja que creu
que fer-ho a la sala de celebració dels plens de les Roquetes té una significació especial, doncs
és el primer cop que es fa en aquest indret l’elecció d’un alcalde, i creu que és bo aprofitar
aquests moments per recordar a totes aquelles persones de les Roquetes que amb la seva
lluita antifranquista, veïnal i per un barri millor van aconseguir que avui estiguem asseguts en
aquesta mesa, elegint el que serà el nou alcalde del municipi.
Fa unes paraules d’agraïment per la gent que no estan entre nosaltres Belencoso,
Zambrano, Cazorla i companya, Jarque, Meca i tants altres que van fer de la seva lluita i del
seu compromís social una lluita per les llibertats polítiques i per esdevenir orgullosos de ser
d’aquest poble i d’aquest país. Un país no millor ni pitjor, sinó un país propi estimat com
s’estima allò que ha estat fet conjuntament entre nombroses mans anònimes del poble. Fa un
record per tots ells i tots aquells altres que conjuntament amb ells han fet possible que avui
estiguin aquí.
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El Sr. Garriga segueix anomenant els possibles candidats i demana que se li confirmin
tots aquells que mantenen la proposta de ser elegits avui en aquest Ple.
ACORD:
PRIMER. Procedir a la votació del nou Alcalde, una vegada que han estat presentades
les candidatures. S’ entendrà que encapçala la llista en que figurava l’Alcalde el següent de la
mateixa, a no ser que renunciï a la candidatura.
I les candidatures són les següents:
Sra. Abigail Garrido Tinta

candidat pel Partit dels Socialistes de
Catalunya- Progrés Municipal.

Sr. Lluís Giralt Vidal,

candidat per Convergència i Unió

Sra. Anna Gabaldà Felipe,

candidata per Unitat Municipal 9-Poble Actiu

Sr. Javier Rodriguez Méndez,

candidat pel Partit Popular

Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny,

candidata per Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa Entesa

En aquest punt de la sessió pren la paraula el Sr. Joel Sans Cuadrat, regidor del Partit
Socialista dient que el Grup Socialista proposa a la companya Abigail Garrido com a candidata
a ser elegida pel Ple municipal com alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal candidat per Convergència i Unió dient que es
manté la candidatura.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe candidata per Unitat Municipal 9 dient que
manté la candidatura.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez candidat del Partit Popular dient, que
manté la candidatura.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny dient, que manté la
candidatura.
S’efectua la votació mitjançant paperetes secretes i realitzat l’escrutini, es
produeix el següent resultat, que llegeix el president:
- Sra. Abigail Garrido Tinta, candidat del PSC-PM

7

vots

- Sr. Lluís Giralt Vidal, candidat per CIU

-

vots

- Sra. Anna Gabaldà Felipe, candidata d’UM-9-PA

11

vots

- Sr. Javier Rodriguez Méndez, candidat per PP

3

vots

- Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny, candidata d’ICV-EUiAE

-

vots

Vots en blanc

0

Vots nuls

0

SEGON. Proclamar Alcalde a la Sra. Anna Gabaldà Felipe cap de llista del Partit Polític
d’Unitat Municipal 9 , per 11 vots a favor, a l’ haver obtingut la majoria absoluta. Per a això, es
procedeix a realitzar el jurament o promesa, amb la forma establerta en l’ article 1 del Reial
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Decret 707/1979, de 5 d’ abril, regulador de la fórmula per a prendre de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, y art. 40.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, per part del Sr. President de la Mesa d’Edat, 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?
Contesta l’alcaldessa : Sí, ho prometo per imperatiu legal
A continuació, ocupa la Presidència l’alcaldessa, restant dissolta la Mesa d’Edat.
I acte seguit l’Alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà Felipe dóna les gràcies als membres
presents i cedeix la paraula als grups polítics que estan representats per ordre de menor a
major, ICV-EUiA-E, PP, UM-9, CIU, PSC.

Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que com sabeu la representació d’aquest grup és la representació d’una formació
d’esquerres que sempre ha estat convençuda que la política i sobretot la política local, que és
la més propera a les persones, és la que té com significació dues coses: primer la defensa
d’unes idees, i en segon lloc i molt important la seva execució.
Sempre han defensat que en aquest municipi calia fer esforços, i així ho han proclamat
moltes vegades, per aconseguir una majoria d’esquerres per al Govern, en aquest municipi.
Van apostar i en el 2007 es va aconseguir, desprès també van apostar-hi en el 2011 i el
resultat en realitat ha estat el trencament, fa tres mesos, d’un pacte de Govern en minoria del
qual en formava part el Partit Socialista i la seva coalició.
Van estar molts fets de formes i de fons i problemes que arrossegava el municipi, el que
van fer i produir aquest trencament.
Segurament es farà balanç amb el pas del temps, amb la història, els fets i l’anàlisi, però
no només pel trencament i pel moment en el que s’han donat els problemes que té el municipi,
des d’un punt de vista estructural, sinó per l’evident minoria, la manca de pressupost, una
manca de suports per dur a terme els esforços, però també es farà des del punt de vista de les
voluntats, i des d’un punt de vista formal.
Serà un balanç, que ni ella mateixa gosa fer avui, perquè els fets s’han esdevingut
massa, massa precipitats. De totes maneres pel seu grup, el dia que avui comparteixen amb la
resta de formacions i amb la resta de ciutadans i ciutadanes que els acompanyen és que
comparteixen aquesta pluralitat i el desig de tirar endavant el municipi.
Dubta que hi hagi cap força política, ni cap persona que estiguin avui aquí, que no pensi
exactament el mateix. S’hauran de posar d’acord sempre, així ho van demostrar els resultats
electorals, i s’hauran de fer passes endavant per poder demostrar que val la pena garantir
governabilitats en aquest municipi.
Val la pena i és cert que avui ha estat segurament un acte que no es preveia. Venir en
aquesta reelecció o elecció de nova alcaldia sense nous comicis electorals pel mig, però
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considera que és una oportunitat i els ha servit per fer balanç no només del que s’espera, sinó
del que ha passat.
També saben i consideren imprescindible, i aquest és el gest que avui es representa per
part de totes les forces polítiques representades en aquest acte, dur endavant el projecte de
municipi que les persones es mereixen i necessiten. Totes les forces polítiques consideren
imprescindible, davant dels interessos i les necessitats que té la gent, el deixar determinats
interessos més generals a part per enfocar-ho tot des d’un punt de vista de compromís local.
El municipalisme sempre s’ha dut a terme i l’han conduït persones amb un discurs molt
arrelat a la terra, i al barri. Tenen un municipi que ha patit, moltes vegades, aquestes
diferencies de població i divergències entre els grups polítics, que de vegades generen
conflictes socials i que en realitat desprès no troben el seu reflexa en el que es fa en el Ple.
Pensa sincerament, que s’han d’encoratjar tots plegats, les persones que estan avui
aquí, el municipi en general, la nova alcaldia, precisament per fer que això no torni a passar.
Que s’entengui i es tinguin elements de trobada i que hi hagi i es produeixi un canvi cap a
aquesta consideració de les necessitats, que es deixin d’entrebancs i divergències entre les
forces polítiques. Que pensin que l’objectiu és comú. Que la gent del municipi no hagi d’estar
atesa per una persona que demà no sap si tornarà a treballar. Que la gent del municipi que té
necessitats sap que darrere d’aquest ajuntament pugui garantir un equip i que pugui garantir
els serveis públics.
És per això que el seu grup fan aquest pas i aquest gest sabent que el que és important
és que les forces majoritàries, que estan avui en el Ple, tenen el repte de tirar endavant això.
Tenen el repte de, que quan algú truqui a la porta no se li doni hora per d’aquí tres mesos, que
hi hagi algú que l’atengui.
La resta de coses que es podrien dir espera que es puguin seguir comentant en aquest
Ple municipal amb la totalitat de la gent que avui els acompanya.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular felicitant a la
nova alcaldessa pel seu nomenament.
Esperan que ejerza su cargo con responsabilidad y sobretodo con respeto, a los demás
grupos municipales que componen el plenario y a todos los ciudadanos del municipio, se
piense como se piense. Considera que todos los grupos se deben respeto mutuo y creen que
igual que lo dan se lo merecen también.
Podría hacer un análisis de la situación y las problemáticas que les rodean, pero piensan
que tanto los concejales que están aquí, así como toda la ciudadanía, o los vecinos que les
acompañan, todos saben bien los problemas que hay en el municipio para resolver, por ese
motivo va ha centrar su intervención en un problema que consideran, por parte de se grupo,
que es clave y se debe afrontar con valentía y sin dilaciones.
Piensa que el problema son todos los que están aquí, son los políticos.
La gente se pregunta que es lo que hacemos. Se pregunta por qué un plenario
compuesto por veintiún concejales y cinco grupos municipales no ha podido llegar a un
acuerdo en dos años.
La gente se pregunta porqué ha pasado esto y no saben darle respuesta. Se pregunta
por qué no han sido capaces de formar un gobierno para tener la mayoría necesaria y poder
salir de esta situación de parálisis en la que ha estado el municipio durante dos años.
Cree que han tardado mucho, incluye a su grupo también, y considera que todos los que
están presentes tienen el mismo grado de culpabilidad hasta este momento.
Actualmente se vive una situación de urgencia social que no han sido capaces de
consensuar entre todos. No han sido capaces de atender la urgencia social que tiene el
municipio. Hay más de 150.000 € previstos para ayudas sociales y por no consensuar y
ponerse de acuerdo en elaborar ese presupuesto estas ayudas no se han llevado a cabo.
Considera que los ciudadanos y la gente ha de saberlo.
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A partir de ahora esta situación debe acabarse. Han de trabajar y se ofrece para
ayudarles igual que han ayudado al gobierno que había anteriormente. El Partido Popular está
para el consenso y para las reuniones que sean necesarias para que la gente del municipio
pase los menos problemas posibles.
Considera que hasta ahora, a todos, les mueven más los intereses partidistas y le pide a
la Sra. Gabalda por favor, que esta situación se acabe y se pongan en marcha los mecanismos
necesarios para desatascarla.
Por su parte el grupo municipal del Partit Popular Català seguirán en su línea e
intentaran hacer la oposición que hasta la fecha han venido realizando, con respeto a todas las
ideas políticas, con educación, con trabajo, y siempre pensando en las necesidades de los
ciudadanos. El Sr. Rodríguez la felicita de nuevo por su nombramiento.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient,
Benvolguts, regidors i regidores, secretària i tots els assistents.
Avui podríem dir que iniciem la 2a part de la legislatura 2011 2015. És un
honor per a tots nosaltres formar part d’aquest Ajuntament i treballar pels ciutadans del
municipi de Sant Pere de Ribes.
Amb la marxa d’ICV del govern i la renúncia de l’Alcalde ha aflorat entre el
municipi la voluntat de canvi, d’aire nou. És clar que aquest increment sobtat de la
debilitat del govern, amb la pèrdua del seu cap de llista, suposa un moment de canvi
per si sol. Però com a CiU ViA hem arribat a aquest moment amb una feina feta que
treballava buscant una coalició alternativa. Una possibilitat que es va concretar amb un
pacte de governabilitat amb UM9 al juny del 2011 i que ara hem recuperat i fet
possible. El moment exigeix una nova manera de fer, un nou tarannà.
S’ha establert un govern paritari entre CiU-ViA i UM9, com a segona i tercera força del
municipi que engloben 10 regidors. Inclou un relleu a l’Alcaldia a la meitat del període que resta
fins a les properes eleccions municipals.
Volen tenir un govern en condicions d’igualtat entre dues forces que han estat
treballant 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. Hem après la
lliçó i ara treballarem per una política oberta, participativa i amb una recerca de la
excel·lència.
Volem una col·laboració de tots. Volem que tots els grups es sentin participatius
de la gestió municipal, i per això establirem vies de diàleg permanent amb tots els
grups en temes socials i econòmics especialment.
Hi ha moltes coses a arreglar, moltes coses que estan a mitges. Treballarem
prioritzant aquelles necessitats de les famílies que es veuen afectades per la forta crisis
que ens afecta.
Ens trobem sobre la taula grans reptes de present i de futur, als que calen
bones solucions. Hem de donar respostes als ciutadans. Cal una bona gestió econòmica
i dels recursos. Una gestió de qualitat.
Conformarem un nou equip de persones que volen fer les coses millor. Que ho
volem intentar amb il·lusió i amb la màxima voluntat de servei.
Tenim uns pobles dinàmics. Unes societat que busca uns bons serveis per poder
tenir una realització personal i també un entorn en que poder créixer com a col·lectiu.
Ser una societat activa, festiva, culta i formada que busca referents identitaris en un
món globalitzat. Hem de treballar per això
Volem treballar per un govern que sigui de tots. Com a CiU ViA agafem el
compromís d’estar molt presents al carrer. D’escoltar a tothom. De ser previsors en els
problemes, d’intentar veure les dificultats particulars i globals.
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No prometem grans obres, ni grans gestes econòmiques. Els moments són molt
complicats i se’ns obre un període curt de mandat i en el que hi ha urgències
importants. Però prometem treball i compromís davant tothom.
Ens oferim avui i com fa dos anys a treballar per:
Garantir la cartera de serveis socials
Les urbanitzacions
La dinamització econòmica com a fonament de la ocupació
Mantenir la plantilla de treballadors.
Potenciar la formació dels joves desocupats
La defensa dels Camils com a punt de creixement econòmic i de servei
La regulació de les antenes de telefonia mòbil
Buscar una solució pel Local i el teatre de Les Roquetes
Arranjar l’ajuntament
Millorar l’eficiència, agilitat i qualitat de l’administració pública municipal.
La millora de la imatge i promoció del municipi
I tants altres temes que assumim amb responsabilitat.
Ens comprometem a tractar el temes amb rigor necessari i amb objectius polítics
clars.
Ens hem compromès a treballar colze a colze amb altres
Sabem de la dificultat de l’empresa, però valorem també l’oportunitat
posi de manifest que hi ha altres maneres de fer i altres possibilitats
la societat de Sant Pere de Ribes, partint de la representativitat que les
municipals ens van donar, 10 regidors entre totes dues formacions.

grups municipals.
com un repte que
democràtiques dins
darreres eleccions

Felicitar la nova alcaldessa. En els més de 30 anys d’ajuntaments democràtics
escollim la primera alcaldessa de Sant Pere de Ribes, i amb poc temps es produirà un
relleu a l’alcaldia que posarà de manifest la voluntat d’acció paritària entre els dos
grups que s’incorporaran al govern municipal.
Desitjar nos els millors auguris pel govern entrant i per la ciutadania de Sant
Pere de Ribes.
Gràcies.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, Portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que en primer lloc, des del grup socialista volem felicitar a la Sra. Anna Gabaldà que surt
elegida alcaldessa de Sant Pere de Ribes
Abans de començar volia tenir unes paraules senzilles, però profundes i és un
pensament per la seva família, els seus pares, la seva filla que ha arribat en aquests moments,
el seu marit i els familiars, les seves germanes que l’han estat acompanyant durant aquests
dies que no han estat fàcils i que també durant tot aquest temps que ha estat al servei públic
han estat al seu costat i l’ajuden sabent que ha après d’ells aquesta responsabilitat i vocació de
servei públic.
Vol dirigir unes paraules a la Sra. Alcaldessa i als grups que conformen aquest pacte
que avui s’ha segellat.
Felicitar la Sra. Anna Gabaldà que surt elegida alcaldessa de Sant Pere de Ribes com a
conseqüència d’una aritmètica democràtica i legítima, si bé fruit d’un pacte polític certament
rocambolesc, entre dos partits, un d’esquerres i un altre de dretes, un partit que està governant
la Generalitat que des de fa mesos és responsable que els veïns i veïnes de Sant Pere de
Ribes i les Roquetes estiguin patint les retallades més salvatges de la història del nostre país i
estiguin perdent qualitat de vida i serveis essencials.
Una frase diu “Que ningú esperi canvis perquè en aquests mesos que queden no hi
haurà temps” aquesta frase no és meva, sinó que va ser solemnement pronunciada per Lluís
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Giralt cap de llista (CIU.VIA) i ara soci de govern i publicada al Diari de Vilanova el passat 13
de setembre, amb el que queda palés el capteniment del grup majoritari que dóna suport a que
la 3ª força política d’aquest municipi que ara ostenta l’Alcaldia i el nou govern de Sant Pere de
Ribes havent desplaçant a la primera força política en vots directes dels ciutadans i ciutadanes.
La declaració demostra que cap projecte de poble mou la nova aliança CIU-VIA UM9/ICV
que governarà el municipi aquest proper any i mig i deixa ben clares que cap altre projecte que
no sigui satisfer les ambicions particulars i partidistes els mou.
El PSC i el grup municipal que són aquí, als quals vol dirigir el seu agraïment en primera
persona per tot el temps de dedicació i servei públic i que li han fet costat durant aquests dies,
gràcies companys i companyes. El PSC continuarà essent durant el que resta de legislatura al
menys, 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 la nova
alcaldessa no s’atrinxeri i faci tot allò que al llarg d’aquests darrers anys ha dit que faria si fos
alcaldessa i al seu soci de govern d ela mateixa manera. Ara tindrà l’oportunitat i nosaltres de
fiscalitzar-la.
El PSC faran una oposició responsable i constructiva, ben allunyada de la que hem rebut
per part dels partits que formen la coalició de govern durant aquests darrers mesos i anys. 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 a conseqüència de les polítiques que
s’apliquin per part de Convergència i Unió amb el recolzament del socis de govern o de no
govern.
Volem dir als ciutadans i ciutadanes que no ens arrugarem i que nosaltres, a diferència
d’altres formacions, no romandrem amb les mans a les butxaques, impassibles davant el drama
de la crisi, sinó que sempre ens trobaran arremangats i a punt per donar aquesta nova batalla
social i democràtica.
El municipi té molts reptes! Molts! I divuit mesos són suficients per treballar-ne molts,
però sobretot els més essencials pels veïns i veïnes que més pateixen la crisi. No permetrem
que el poble tingui una alcaldessa rendida i amb les mans a les butxaques davant de situacions
com aquestes.
Esperem que la nova alcaldessa al costat de CIU-VIA no esdevingui una simple
“delegada del govern” de la Generalitat a Sant Pere de Ribes, sinó una veritable alcaldessa
capaç de defensar els interessos del poble davant els interessos del seu partit. Esperem que
no sigui- tot i que vista la coalició de govern amb la què ha arribat a l’alcaldia, així ho sembla -,
esperem que no sigui una alcaldessa lligada de mans i peus d’una banda perquè hagi de
defensar les retallades al costat del seu soci de govern i per altre pel pacte que tenen signat i
l’ha portat a l’alcaldia.
Els i les socialistes, treballarem des de l’oposició per preparar el municipi per la sortida
de la crisi prioritzant les polítiques socials, demanant que siguin les que es prioritzin, i de
formació adreçades a aquelles persones que pitjor ho estan passant. Volem que en aquest
municipi s’ubiquin projectes d’activitat econòmica que donin llocs de treball perquè això és el
que els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
Si ho fan, i ho fan bé, ens tindran al seu costat. Estaran ben atents i li demanarem, des
de l’oposició que no busqui excuses, que treballi i aconsegueixi tot allò que necessiten les
persones d’aquest municipi.
Abans d’acabar m’agradaria fer un aclariment respecte a unes paraules que ha fet els Sr.
Joan Garriga anomenant Les Roquetes com un barri, per a nosaltres, Sr. Garriga, Les
Roquetes és un poble abans – fa molts anys- i ara.
Les persones que s’han anomenat efectivament al costat de moltes altres persones de
les quals no s’ha dit el nom han construït poc a poc, amb el seu esforç i dedicació el que avui
tots veuen amb orgull
Novament felicitats, Sra. Gabaldà, pel seu càrrec d’alcaldessa i ha treballar de valent que
el poble ho necessita.
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Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe, Alcaldessa de Sant Pere de Ribes dient,
que abans de res se li demana a la Sra. Abigail que revisi l’acta perquè li sembla que no ho ha
entès bé. En cap moment el Sr. Joan Garriga no ha fet aquest comentari i li agradaria que ho
revisés.
Bona tarda a tothom, gràcies a tots els veïns i veïnes dels municipi de Sant Pere de
Ribes per ser avui aquí. Gràcies a totes les persones que han fet possible la nova alcaldia, i
totes aquelles que durant aquests dies s’han assegut a taula per poder elaborar conjuntament
aquesta alternativa de govern, tant els que hi entren a formar part (CIU-VIA), com els que ens
han donat suport (Iniciativa per Catalunya).
Assumir el càrrec és un fet important, malgrat que és una decisió personal, l’assumeixo
convençuda que forma part d’un projecte col·lectiu, i és des d’aquest projecte col·lectiu que ens
sentim capaces de donar resposta positiva a les responsabilitats de l’alcaldia. Sóc conscient de
l’actual situació.
La meva candidatura no és fruit d’una decisió personal, sinó fruit d’un acord de diferents
grups municipals. El nostre municipi, la seva gent, les seves necessitats, la seva representació,
la seva història és massa important com per que respongui a unes voluntats personals.
El compromís és alt, les responsabilitats són moltes, el repte és important, i per la qual
cosa, afrontar-lo requereix el compromís de tots els regidors/es, però si més no, una majoria
que és la que ha volgut que em nomenessin alcaldessa.
Les necessitats del nostre Municipi crec que son prou conegudes i prou importants, i
temps tindrem per anomenar-les, debatre-les, tractar-les i saber-les situar degudament a
l’agenda política d’aquest ajuntament, i en això, en aquest treball, en aquesta dedicació, tots i
totes i som cridats. Perquè aquesta és, no ens enganyem, la funció política que ens exigeix la
representació política que ostentem.
Estem a l’ajuntament per fer política, i fer política, no oblidem, 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.
Assumim la responsabilitat de govern a la meitat de la legislatura, amb una problemàtica
i unes necessitats concretes, en un marc socio-econòmic, on són molts i per desgràcia cada dia
més, els que pateixen les conseqüències directes d’aquesta situació socio-econòmica amb: l’alt
índex d’atur, els desnonaments, la marginalització, la precarietat laboral, etc.
Donar resposta a tot això, donar suport a qui ho necessita, ser sensibles a les
necessitats descrites, demana dedicació, compromís, esforç i un treball dur, esperem estar a
l’alçada.
La totalitat dels grups aquí representants, han de tenir clar que des d’ aquest govern que
avui iniciem no solament trobaran les portes obertes, sinó que esperem i treballarem perquè
així sigui, trobar la complicitat que cal, per tirar endavant aquesta tasca col·lectiva.
Sant Pere de Ribes no és el resultat de res mal fet. És el resultat de més de 1000 anys
d'història concretats amb el que avui som i tenim. Concretats en Ribes i les Roquetes, i amb la
resta de nuclis. Un municipi, de prop de 30.000 habitants dels quals ens sentim orgullosos com
a poble, de la seva gent, de les seves maneres de fer, de les seves entitats culturals, de les
seves capacitats i potencialitats. I tot això, no pot ser el resultat d'unes propostes partidistes,
d'una gestió fosca, cal estar a l'alçada del que la seva gent es mereix dins el concert de la
comarca i el país.
I es per això que ens comprometem a caminar cap a un poble cohesionat I compromès,
modern, integrador on tothom s'hi reconegui, a favor del pluralisme i la diversitat. I per això
caldrà desenvolupar polítiques que afavoreixen l'accés a l'habitatge, que garanteixin els serveis
i drets socials, que desenvolupin plans d'equipaments d'acords amb les necessitats del municipi
i de la seva gent. Que fomentin la solidaritat i el desenvolupament comunitari des de la
complicitat, des del consum i la creació cultural.
El govern municipal té l'obligació de programar i dissenyar en quin sentit volem els
ciutadans que es desenvolupi l'activitat econòmica del nostre municipi. I aquesta tasca no és
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sols adreçar l'economia, és també un clar compromís de suport als agents econòmics i socials
que actuen al territori, que permetin als ciutadans de Ribes i les Roquetes mirar el futur amb
optimisme i gaudir d'una bona qualitat de vida i benestar social.
La feina tot just ha començat. Estem a meitat de legislatura, en la qual haurem de ser
capaços entre tots de donar resposta de la millor manera als reptes que tenim plantejats:
infrastructures i serveis, equipaments socials i culturals, neteja pública, racionalització dels
serveis, urbanitzacions, organització territorial, inversions, etc. L'objectiu d'aquesta legislatura
ha de ser que la bona praxi sigui el reflex del que s'està duent a terme. Una nova manera de
governar és possible, una nova manera de governar l’hem de fer possible.
Ho haurem de fer des de l'ajuntament, des del govern i des de l'oposició, des del ple
municipal, des del carrer, des de la força que ens proporciona la unió, però tenim la voluntat i el
mandat de fer-ho.
I si el Govern ho fem malament, caldrà que els veïns ens ho manifestin obertament,
públicament i sense cap mena de por. Així de senzill i també de complicat.
El nostre objectiu no es conquerir cotes de poder, és obrir les portes de l'Ajuntament a
totes les ciutadanes i ciutadans: donant-los veu i espais de participació, gaudint d'accés a la
informació clara i continuada, generant processos de decisió i actuació "de baix a dalt". En
definitiva, pretenem retornar a la ciutadania la il·lusió i el interès per la política municipal i, el
que és més important, que en pugui formar part i participar en el seu propi desenvolupament.
Som conscients del compromís adquirit i de la necessitat de fer possible la governabilitat
d’aquest municipi. Obrirem converses amb la resta de formacions polítiques i treballarem
aquesta responsabilitat des de la nostra manera d’entendre la participació política, d’acord amb
la nostra proposta de govern i des d’un posicionament de compromís social. Ho hem dit
abastament Sant Pere de Ribes necessita afrontar amb il·lusió i compromís els reptes que te
plantejats.
Gràcies pels suports rebuts.
Visca les Roquetes
Visca Ribes
Moltes gràcies.
I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa dóna per
finalitzada la sessió quan són tres quarts i cinc minuts de vuit 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'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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