Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACT A D E L A S E S S I Ó E XT R AO RD IN ÀR I A D EL PL E D E L A C O R P O R AC IÓ D E
D AT A 1 3 D E JU NY D E 2 0 15 ,

A la Sala Polivalent de Can Puig, de Sant Pere de Ribes, el dia tretze de juny de dos mil quinze,
essent les dinou hores i quinze minuts, van concórrer prèvia citació, de conformitat amb els articles
195 i 196 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, sent avui el
vigèsim dia posterior a la celebració de les passades eleccions locals del 24 de maig convocades
pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, els regidors electes a les últimes eleccions locals, els
quals tot seguit es relacionen, que constitueixen majoria absoluta, amb l’objecte de celebrar la
sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament i assistits per mi la secretària de la
Corporació, Margarita Sanz González, que en dono fe, s’han de constituir les noves corporacions
municipals, en sessió pública.
REGIDORS/RES ASSISTENTS:
Sra. Abigail Garrido Tinta

PSC-CP

Sr.

PSC-CP

Josep Moya Ibáñez

Sra. Francisa Carrasquilla Cuadrado

PSC-CP

Sr.

Francisco Perona Jiménez

PSC-CP

Sr.

Antonio Martín Alarcón

PSC-CP

Sra. Noelia López Pérez

PSC-CP

Sr.

Adrià Solà García

PSC-CP

Sr.

Lluis Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr.

Eliseo Blanch Masjoan

CIU-VIA

Sr.

Esther Morales Miguel

CIU-VIA

Sra. Núria Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr.

UM9-CUP-PA

Tomás Carandell Baruzzi

Sra. Laura Marcos Navarro

UM9-CUP-PA

Sr.

UM9-CUP-PA

Joan López Fernández

Sra. Magda Torrens Garriga

UM9-CUP-PA

Sr.

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Francisco Manuel Moreno Segura

Sra. Gertrudis Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Alejandro Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Javier Rodríguez Méndez

PP

Sr.

José Asín Fernández

PP

Sr.

Josep Graells i Ros

ERC-AM

Margarita Sanz González,

Secretària
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Declarada oberta la sessió, per la Secretària es procedeix a donar lectura de l’art. 195 de la LO
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General que diu:
“Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a
la celebración de las elecciones, salvo que se hubiere presentado recurso contencioso-electoral
contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el
cuadragésimo día posterior a las elecciones.
A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor
edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación.
La mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de
los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral
de Zona.
Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la
mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días
después, quedando constituida la corporación, cualquiera que fuere el número de concejales
presentes.”
Per tant, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat, que queda formada per:
-

Presidenta: Sra. Abigail Garrigdo Tinta, que és la regidora de més edat.

-

Vocal: Sra. Gertrudis Conde Poveda, que és la regidora de menor edat.

-

Secretària: La que ho és de la Corporació, Sra. Margarita Sanz González.

Per Secretaria es dóna compte que tots els regidors han formulat les declaracions referides en
l’article 75.7 de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
Per part de la Presidenta es crida als senyor/es regidors/es electes que assisteixen a la sessió,
per tal que presentin les credencials, que son comprovades per la regidora de la Mesa d’Edat:
1. Sra. Abigail Garrido Tinta

PSC-CP

2. Sr.

PSC-CP

Josep Moya Ibáñez

3. Sra. Francisa Carrasquilla Cuadrado PSC-CP
4. Sr.

Francisco Perona Jiménez

PSC-CP

5. Sr.

Antonio Martín Alarcón

PSC-CP

6. Sra. Noelia López Pérez

PSC-CP

7. Sr.

Adrià Solà García

PSC-CP

8. Sr.

Lluis Giralt i Vidal

CIU-VIA

9. Sr.

Eliseo Blanch Masjoan

CIU-VIA

10. Sr.

Esther Morales Miguel

CIU-VIA

11. Sra. Núria Giralt i Vidal

CIU-VIA

12. Sr.

UM9-CUP-PA

Tomás Carandell Baruzzi

13. Sra. Laura Marcos Navarro

UM9-CUP-PA

14. Sr.

UM9-CUP-PA

Joan López Fernández

15. Sra. Magda Torrens Garriga

UM9-CUP-PA
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16. Sr.

Francisco Manuel Moreno Segura

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

17. Sra. Gertrudis Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

18. Sr.

Alejandro Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

19. Sr.

Javier Rodríguez Méndez

PP

20. Sr.

José Asín Fernández

PP

21. Sr.

Josep Graells i Ros

ERC-AM

La Sra. Presidenta declara constituïda la Corporació, en concórrer a la sessió tots els regidors.
ACTA DE JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS
A continuació per la Secretària es dóna lectura de l’art. 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General, que diu:
“En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los
candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar
los demás requisitos previstos en las Leyes o reglamentos respectivos.”
Acte seguit, la Sra. Presidenta llegeix la fórmula per a la presa de possessió dels Srs. Regidors.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor 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 de
Catalunya”:
Comença demanant als Caps de llista, els quals responen:
Sr. Lluis Giralt i Vidal, CIU-VIA: “ Prometo per imperatiu legal, se’ns perjudici de les meva
voluntat d’exercir el dret a l’autodeterminació del nostre país Catalunya.”
Sr.
Tomás Carandell Baruzzi, UM9-CUP-PA: “Sí, prometo per imperatiu legal i per servir al
poble que m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania però sense renunciar mai als principis
republicans, a la defensa dels drets socials i a l’exercici de l’autodeterminació del nostre poble.”
Sr.
Francisco Manuel Moreno Segura, AA EE “FEM POBLE”: “Sí, prometo per imperatiu
legal complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia, fins que el
poble de Sant Pere de Ribes pugui, de forma pacífica i democràtica, votar una nova Constitució.”
Sr.

Javier Rodríguez Méndez, PP: “Sí juro.”

Sr.
Josep Graells i Ros, ERC-AM: “Prometo per imperatiu legal, complir amb les meves
obligacions com a regidor, em comprometo a treballar pel benestar dels veïns i veïnes de Sant
Pere de Ribes, per exercir el dret a l’autodeterminació del poble català, per una nova república
catalana, sobirana i socialment justa.”
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Sr.

Josep Moya Ibáñez, PSC-CP: “Sí prometo”

Sra. Francisa Carrasquilla Cuadrado, PSC-CP: “Sí prometo”
Sr.

Francisco Perona Jiménez, PSC-CP: “Sí prometo”

Sr.

Antonio Martín Alarcón, PSC-CP: “Sí prometo”

Sra. Noelia López Pérez, PSC-CP: “Sí prometo”
Sr.

Adrià Solà García, PSC-CP: “Sí prometo”

Sr. Eliseo Blanch Masjoan, CIU-VIA: “ Prometo per imperatiu legal, se’ns perjudici de la meva
voluntat d’exercir el dret a l’autodeterminació del nostre país Catalunya.”
Sr.
Esther Morales Miguel, CIU-VIA: “ Prometo per imperatiu legal, se’ns perjudici de la
meva voluntat d’exercir el dret a l’autodeterminació del nostre país Catalunya.”
Sra. Núria Giralt i Vidal, CIU-VIA: “ Prometo per imperatiu legal, se’ns perjudici de la meva
voluntat d’exercir el dret a l’autodeterminació del nostre país Catalunya.”
Sra. Laura Marcos Navarro, UM9-CUP-PA: “Sí, prometo per imperatiu legal i per servir al
poble que m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania però sense renunciar mai als principis
republicans, a la defensa dels drets socials i a l’exercici de l’autodeterminació del nostre poble.”
Sr. Joan López Fernández, UM9-CUP-PA: “Sí, prometo per imperatiu legal i per servir al poble
que m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania però sense renunciar mai als principis republicans,
a la defensa dels drets socials i a l’exercici de l’autodeterminació del nostre poble.”
Sra. Magda Torrens Garriga, UM9-CUP-PA: “Sí, prometo per imperatiu legal i per servir al
poble que m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania però sense renunciar mai als principis
republicans, a la defensa dels drets socials i a l’exercici de l’autodeterminació del nostre poble.”
Sra. Gertrudis Conde Poveda, AA EE “FEM POBLE”: “Sí, prometo per imperatiu legal complir
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia, fins que el poble de Sant
Pere de Ribes pugui, de forma pacífica i democràtica, votar una nova Constitució.”
Sr.
Alejandro Conde Poveda, AA EE “FEM POBLE”: “Sí, prometo per imperatiu legal complir
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia, fins que el poble de Sant
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Pere de Ribes pugui, de forma pacífica i democràtica, votar una nova Constitució. Espero que
republicana.”
Sr.

José Asín Fernández, PP: “Sí juro”

Finalment la regidora de menor edat Sra. Gertrudis Conde Poveda pren jurament o promesa del
seu càrrec de regidora a la Sra. Presidenta Sra. Abigael Garrido Tinta:
Sra. Abigail Garrido Tinta, PSC-CP: “Sí prometo.”
A continuació es procedeix a l’elecció d’Alcalde
ELECCIÓ D’ALCALDE
La Secretària, dóna lectura a l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, que estableix
el procediment per a l’elecció d’alcalde. En ell s’assenyala que:
“a) Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene dicha mayoría absoluta de los votos de los concejales, es
proclamado electo.
c) 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”
Acte seguit, la Presidenta de la Mesa d’Edat, Sra. Abigael Garrido Tinta, pregunta als regidors/es
que encapçalen les llistes, si mantenen la seva candidatura a l’alcaldia, o la retiren
Es presenten com a candidats per a l’alcaldia els regidors/es que seguidament s’indiquen i que
són els caps de llista del seu partit:
Sr.

Lluis Giralt i Vidal, candidat per Convergència i Unió-Veu i Acció (CIU-VIA)

Sr. Tomás Carandell Baruzzi, candidat per Unitat Municipal 9-Candidatura d’Unitat PopularPoble Actiu (UM9-CUP-PA)
Sr. Francisco Manuel Moreno Segura, de Agrupació d’Electors “FEM POBLE, no presenta
candidatura.
Sr.

Javier Rodríguez Méndez, candidat pel partit Popular (PP)

Sr.

Josep Graells i Ros, candidat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM)
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I la Presidenta de la Mesa Sra. Abigail Garrido Tinta, que es presenta com a candidata cap de
llista, pel Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
S’efectua la votació mitjançant paperetes secretes i realitzat l’escrutini, es produeix el següent
resultat:
VOTS EMESOS:

21

VOTS VÀLIDS:

21

VOTS EN BLANC:

3

VOTS NULS:

0

- Sr.

Lluis Giralt i Vidal, (CIU-VIA)

4 vots

- Sr.

Tomás Carandell Baruzzi, (UM9-CUP-PA)

4 vots

- Sr.

Javier Rodríguez Méndez, (PP)

2 vots

- Sr.

Josep Graells i Ros, (ERC-AM)

1 vot

- Sra. Abigail Garrido Tinta, (PSC-CP)

7 vots

Essent el nombre de regidors de vint-i-un, i no havent-se aconseguit la majoria absoluta, resta
proclamat alcalde/ssa el regidor que encapçala la llista que ha obtingut major número de vots
populars al municipi, sent aquesta la regidora Sra. Abigail Garrido Tinta.
A la vista del resultat de l’escrutini és proclamada alcaldessa electe de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes la Sra. Abigail Garrido Tinta que encapçala la llista presentada pel Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés.
PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDESSA
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 de la regidora de la Mesa d’Edat Sra. Gertrudis Conde Poveda, es formula a la Sra. Abigail
Garrido Tinta la següent pregunta:
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDESSA 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 la Sra. Abigail Garrido Tinta: “Sí, prometo”.
A continuació, se li fa entrega a la Sra. Alcaldessa, per part de l’anterior alcalde, del bastó de
comandament i manté la presidència, restant dissolta la Mesa d’Edat.

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

I acte seguit la Sra. Alcaldessa, cedeix la paraula als grups polítics per ordre de menor a major,
ERC-AM, PP, FEM POBLE, UM-9-CUP-PA, CIU-VIA, PSC-CP.
- En primer lloc intervé el regidor Sr. Josep Graells i Ros, del Grup municipal ERC-AM:
Bona tarda. Abans de res felicitar a la Sra. Garrido pel seu nomenament.
Jo, volia comentar el fet de que és preveia, ja feia mesos que preveiem que aquest consistori
quedaria molt repartit i crec que tots haurem d’aprendre una mica a parlar i a dialogar, i esperem
que a partir d’ara tota aquesta proximitat i diàleg que ens hem promès i hem estat explicant durant
la campanya sigui real i que tothom intentem arribar a acords i no intentar governar amb les
majories que, com es podrà comprovar, no hi seran, amb lo qual, crec que tots hem d’intentar fer
un gran esforç.
Abans de res, volia agrair a tots els companys que han fet possible que avui estigui aquí, tots els
companys d’Esquerra que han treballat força perquè Esquerra torni a tindre representació aquí al
Consistori, igualment que a les 778 persones d’aquest municipi que ens han fet confiança el dia 24
de maig posant una papereta a la urna perquè poguéssim tornar a tindre representació aquí,
defensant tot el que nosaltres vam portar al programa. Aquesta confiança esperem retornar-la
amb escreix, sobretot treballant molt, escoltant i estant al carrer per traslladar les problemàtiques
que vagin sortint i intentar sol·lucionar dintre de la mesura que nosaltres poguem.
En nom d’Esquerra volem presentar al nou Consistori els eixos que guiaran el posicionament
polític de la nostra formació durant aquest mandat.
Seré molt breu. Bàsicament volem transparència; volem que el nou govern faci ús de la
transparència que tots hem estat explicant i venent i que es posin els sous dels càrrecs que hi
hauran, les assignacions, dietes dels grups municipals, tots els regidors del Consistori, les actes,
els Plens, les Juntes de Govern, les Comissions Informatives, així com les reunions que es tinguin
amb altres representants d’altres administracions que puguin ser d’interès general per la
ciutadania.
Volem sempre el fet de la participació ciutadana, volem que el nou govern proposi mecanismes
necessaris per garantir la participació dels ciutadans amb els problemes que són d’afectació
general, que afecten directament,. sobretot a nivell pressupostari, a nivell d’urbanisme, a nivell de
benestar. Cal superar l’etapa de les assemblees informatives i treballar per un Ajuntament més
participatiu, que comparteixi les gestió amb els ciutadans i les entitats i les urbanitzacions del mon
social i econòmic. Volem més habitatge social, tot el que hem estat explicant durant la campanya,
volem que es faci realitat ja, perquè la gent ho necessita ja. Volem una promoció seriosa
d’habitatge de lloguer social, negociant amb els bancs, promovent formes cooperatives de gestió,
així com masoveria urbana. Cal evitar qualsevol desnonament i acabar amb la darrera fase del
bloc municipal del Parc Central. Volem millorar el nostre Medi Ambient. Volem que facin
propostes serioses agossarades, serioses amb una inversió real per poguer començar a treballar
des de l’aplicació de les energies alternatives de veritat. El nostre Medi Ambient és vital, per
nosaltres i pel futur de les nostres generacions. Volem que escoltin als nostres joves, ells són el
nostre futur, per això volem que tinguin la possibilitat de portar les seves propostes, per un nou
país de tots i de totes. Per una escola pública de qualitat, vetllarem perquè el nou govern
mantingui el seu compromís d’inversions a les escoles del nostre municipi, de refer els
endarreriments de les millores que són necessàries.
Per últim, volem una cohesió social, promoure plans d’ocupació, així com alternatives cooperatives
per fomentar l’ocupació. En tots aquests punts ens trobarem sovint d’acord, sempre que siguin
participar amb tothom i per un interès general. A partir d’aquí, jo crec que l’únic que ens queda a
tots és parlar-ne i parlar-ne, perquè aquest municipi no es pot passar, no es pot permetre passar
sis anys més sense cap tipus d’empenta ni d’evolució perquè tot queda encallat per manca dels
pressupostos i per posar sempre la culpa als demés per no poder tirar endavant. Jo crec que cap
equip de govern ha de permetre que torni a passar això.
A nivell de política nacional, tenim molt proper el 27 de setembre, és un repte de futur per nostre
poble i només volia garantir que volem ser la formació que garanteixi el procès cap a la
independència. Farem costat al dret a decidir, com hem fet fa una estona, com a manifestació
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democràtica de tots els catalans, en el camí de la recuperació del benestar dels nostres ciutadans,
d’una millora de la justícia social.
Entenem la independència com la millor eina per aconseguir una participació de totes les forces
que vulguin construir un estat propi amb benefici de tothom. Amb aquestes propostes estem
disposat a treballar per la millora del benestar de tots el ciutadans de Sant Pere de Ribes.
Per resumir aquests eixos, ho faré en tres frases. Des de la nostra representació vetllarem perquè
es compleixin totes les propostes del programa de l’equip de govern, estalviant discusions
personalistes ni excuses partidistes per amagar les incapacitats de la gestió. Aportarem la
col·laboració necessària des del concens, sempre que sigui per l’interés general dels ciutadans del
nostre municipi.
Per últim, no voldrem cap enfrontament entre els diferents nuclis d’aquest municipi, perquè Sant
Pere de Ribes som tots junts.
Res més, moltes felicitats!

- Intervé a continuación el regidor Sr. Javier Rodríguez Méndez, del Grup municipal PPC:
Desde el Partido Popular ejerceremos una oposición constructiva. Sobre la base de nuestros
compromisos que se recogen en nuestro programa electoral.
Seguiremos las indicaciones de todos los ciudadanos y tendremos, como hasta ahora, una actitud
abierta al diálogo con todos los grupos políticos y abierta a impulsar aquellos proyectos que nuestro
municipio necesita.
El gobierno que ha salido hoy de las votaciones, nos presenta un equipo de gobierno de 7 concejales
sobre 21 del consistorio con 14 concejales en la oposición; esto significa que tendremos un gobierno
débil y en clara minoría.
Tendrán que trabajar duro para poder consensuar sus proyectos y sobre todo dialogar con todos los
componentes de este pleno.
Por nuestra parte hemos trabajado durante estos cuatro años con todos los equipos de gobierno en
temas tan importantes como las ayudas sociales o la reducción de la deuda. Hemos intentado ser
coherentes con lo que los ciudadanos necesitan y seguiremos haciéndolo, siempre bajo el manto del
respeto a todas las ideas políticas, con educación y trabajo.
El pleno de investidura es para nosotros un acto solemne y como tal recibe de nosotros el trato que
se merece, por lo tanto felicitar a la nueva alcaldesa Abigail Garrido y desearle suerte.

Acte seguit intervé el regidor Sr. Francisco Manuel Moreno Segura de l’Agrupació
d’Electors FEM POBLE:
Bona tarda a tothom.
En primer lloc vull felicitar a la Sra. Abigail Garrido per haver sortit
guanyadora aquestes eleccions i per haver sortit d’alcaldessa.
Nosaltres, és la primera vegada que estem a l’Ajuntament. Som gent jove que ens vam emocionar
quan vam saber que haviem obtingut la representació, que portem ja bastants mesos treballant i
que creiem que som fruït d’una demanda ciutadana que està recorrent tot el país. A partir d’avui
es pot anar de Barcelona a Cadis per cada capital de província governada per les esquerres i pels
moviments dels ciutadans. Això significa un canvi molt important per aquest país i nosaltres
creiem que hem nascut una mica amb aquesta voluntat.
Com podeu veure, no només parlo de nosaltres,... som, em sembla, un dels plens més joves de
tota la democràcia, això és un canvi de paradigma amb el que havia sigut, venint sent, la política
local.
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Nosaltres som gent jove, som gent que està molt il·lusionada, implicada amb aquest projecte
polític, que hem treballat un programa participatiu, que hem estat al carrer dia si i dia també, que
hem estat a tots els nuclis, a les urbanitzacions, que hem estat escoltant a tothom i que
pràcticament no hem sortit del carrer, perquè hem viscut al carrer, hem palpat carrer dia si dia
també.
Amb tot això, i amb tota la humilitat del món, nosaltres tenim la limitació que podem tenir per la
nostra falta d’experiència política institucional, però també creiem que els companys del Ple de
l’Ajuntament, ens podran ajudar i ens podran fer més fàcil la participació de forma natural i
constructiva en aquest Ple.
Nosaltres hem vingut aquí, no per realitzar cap tipus de confrontació. Hem vingut aquí perquè
creiem que som una alternativa democràtica i legítima per un sector de la societat que no estava
representat i que creiem que ara, per fí, ens sentim representats.
Es per això, que nosaltres ens devem als nostres votants. I hem votat en blanc a la investidura,
perquè nosaltres dèiem al nostre programa electoral que no faríem pactes de govern. I així ho hem
complert. I podem dir que ja hem pogut complir una part del programa. El primer punt ja està
complert. No hem fet un pacte de govern i en això ens basarem. En aquest sentit, la mà estesa a
totes les forces polítiques d’aquest Ajuntament, tant al PSC, CIU-ViA, Unitat Municipal 9, Esquerra
Republicana i Partit Popular, per poder treballar els quatre eixos que nosaltres vam defensar al
programa, que són la democràcia, la transparència, la participació que, com bé han dit els
companys, estem pel mateix camí. També que és necessari fer un rescat social, que per les
converses que hem tingut aquest dies amb la resta de forces polítiques, també estan d’acord en
aquest camp. Nosaltres volem demanar que aquest no sigui un municipi dormitori. Que realment
es pugui fer poble. Per això ens diem Fem Poble. Per que nosaltres creiem que hi ha molta vida
cultural. Que hi ha molta vida social en aquest municipi i volem que segueixi sent. Però, que des
de l’Ajuntament no s’ha motivat suficient.
I per últim, recordar a tots i a totes que aquest és un municipi integral, que té realitats molt
diferents, i que s’ha de pensar que el municipi va molt més enllà de Ribes i les Roquetes, sinó que
també estan les urbanitzacions i en aquest sentit donar una salutació especial als veïns de
Rocamar que avui estan manifestant-se a l’entrada de l’Ajuntament.
Gràcies!

Pren la paraula, a continuació, el regidor Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, del Grup municipal
UM-9-CUP-PA dient:
Bona tarda, benvolguts veïns i veïnes, regidors i regidores i membres de la Corporació.
Permeteu-me que iniciem la nostra intervenció amb un especial agraïment als 1939 ciutadans i
ciutadanes del municipi que el passat 24 de maig van depositar la seva confiança en la
candidatura d’Unitat Municipal 9 – CUP. Gràcies a aquest suport els propers quatre anys la
Magda, el Joan, la Laura i jo mateix serem presents en aquest plenari que avui es constitueix per
defensar i desenvolupar el projecte polític d’Um9-CUP.
Un projecte polític que es ben conscient que ens trobem immersos com a municipi i com a país en
la mes gran crisi econòmica, social i política d’ençà de la recuperació de la democràcia.
Una estafa, en forma de crisi, que estem convençuts que no han generat les classes populars i
treballadores estirant més el braç que la màniga, sinó un poder financer amb les seves ànsies
especulatives, un entramat de grans empreses al servei d’un sistema corruptor i un sistema de
partits submisos, corruptes i venuts als seus interessos.
Una crisi que ha tingut i te dues cares. Per una banda la de les institucions antidemocràtiques que
han aconseguit subordinar la política als interessos econòmics beneficiant com mai grans fortunes
i les finances especulatives. Carregant de deute il·legítim les institucions de totes i tots, buidant-les
de competències reals i intentant reduir-les a un trist paper de mers gestors de la misèria. Un
sistema polític incapaç d’oferir solucions (amb els grans partits al capdavant) que ha optat pel
replegament i la opacitat, aplicant les mes dures retallades sobre la població.
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Per altra banda, l’empobriment generalitzat de la població, amb un índex d’atur insuportable, un
empitjorament de les condicions de vida de la població que es veu abocada a lluitar per tenir
garantits els seus drets més basics i elementals, una amplia majoria de veïns i veïnes que cada
cop vivim de forma més precària el nostre dia a dia, amb els nostres drets escapçats, amb una
sanitat, una educació, una cultura i una societat cada dia més retallades.
Però aquesta crisi ha tingut com a resposta, i això marca la nostra esperança en el que vindrà, els
cicles de mobilitzacions populars mes grans i actius de la nostra historia recent. En els darrers
anys hem viscut i participat en l’eclosió i assentament de moviments socials que han posat en
qüestió la viabilitat d’un sistema econòmic i polític que es el responsable d’aquesta crisi i que ha
permès que mai com ara tant pocs robessin tant a tants.
Moviments contra la estafa hipotecaria, pel dret a l’habitatge, en defensa dels drets socials, de
protecció del patrimoni cultural i natural i del territori davant la voràgine especulativa del sol, pel
dret al treball i la vida dignes ( com ho estan fent els companys i companyes tècnics de telefonia
davant l’esclavatge al que els sotmet movistar), per la transparència i la participació ciutadana en
la gestió d’allò que es comú, contra la corrupció sistèmica que ha podrit totes les capes de les
institucions que ens governen, i un llarg i inacabable etcètera. Tots aquests moviments, les seves
petites i grans victòries, i les alternatives al sistema que han anat plantejant i tirat endavant han
obert escletxes que han tocat de mort el regim monàrquic constitucional forjat al 78 com a pacte
entre els grans partits polítics i les elits econòmiques. Aquests moviments i les seves lluites, les
nostres lluites, han desplaçat de l’escenari els actors de sempre acomodats i permeten somiar en
l’obertura d’espais de transformació real en favor dels interessos majoritaris de la població.
A Catalunya i als Països Catalans, a més, davant l’ofensiva recentralitzadora i de continu
menyspreu per la cultura, la llengua i les seves institucions per part de l’estat espanyol, i la mort
del regionalisme pactista que durant més de 40 anys ha dominat el país, els darrers anys hem
viscut i participat d’un cicle de mobilitzacions sense precedents en favor de la plena sobirania.
Des de la manifestació contra la retallada de l’estatut fins al 9N, passant per les extraordinàries
mobilitzacions dels onzes de setembre i els diversos cicles electorals, una majoria social s’ha
expressat obertament, sense complexos i amb fermesa per l’exercici del dret a l’autodeterminació
del nostre país.
Des d’Um9-CUP estem convençuts que el camí per donar resposta i sortida aquesta profunda crisi
política, econòmica i social en la que ens trobem es la independència per canviar-ho tot. L’obertura
d’un vertader Procés Constituent que ens permeti construir des de zero un nou país de totes i tots,
una nova República Catalana de totes i tots. I entenem a més que els ajuntaments com a institució
més propera de la ciutadania han d’assumir un paper clau en aquest procés de transformació, de
ruptura i de construcció d’un nou país. Des de la proximitat amb la ciutadania, des de la defensa
dels seus interessos, per la recuperació de l’espai públic i comunitari, l’enfortiment del teixit social i
l’empoderament de la societat civil organitzada. El municipalisme exigeix la necessitat d’una altra
manera de fer política, no només de forma, sinó també de fons. I per poder avançar cal que
potenciem, organitzem i promoguem instruments de participació en la recerca del bé col·lectiu tant
en la resposta de transformació social i de radicalitat democràtica, com en la contribució
necessària des de l’àmbit local a l’alliberament nacional.
Però aquest anàlisi no es pas nou per Unitat Municipal 9 – CUP. No es cap novetat per la nostra
formació la voluntat de conformar majories socials que permetin fer de l’Ajuntament una eina
capaç de donar resposta a les necessitats i interessos de la ciutadania, de transformar el municipi i
millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes. Ara fa poc mes de vint mesos vàrem fer una
aposta per la governabilitat del municipi convençuts que aquest era el millor camí per l’assoliment
de les nostres propostes i projecte pel municipi. Un govern basat en el diàleg, el consens i la
complicitat que defugia d’individualismes i partidismes. Un govern que ha significat un autèntic
canvi després del llarg període socialista. Una acció política desenvolupada en aquest any i mig
que marcarà un abans i un després. Perquè independentment del govern o governs que es
configurin durant aquesta legislatura ara han quedat assentades les bases del Sant Pere de Ribes
del futur.
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Estem convençuts, i treballarem per això, que no hi ha volta enrere en la transparència en l’acció
de l’ajuntament que hem demostrat en el nostre pas pel govern, que no hi ha volta enrere en els
espais de participació ciutadana i social que s’han creat i desenvolupat, que no hi ha volta enrere
en les noves formes de fer política introduïdes, honrades, etiques i pròximes al sentir de la
ciutadania, que no hi ha volta enrere en les polítiques socials iniciades i desenvolupades
encaminades a donar resposta a la realitat social del municipi, que no hi ha volta enrere en la
recuperació dels equipaments municipals i la seva dinamització en favor de la ciutadania. I
seguirem treballant durant aquests quatre anys perquè el ple municipal i l’Ajuntament segueixi
desenvolupant aquestes línies d’actuació.
Es cert però que els resultats electorals deixen un escenari complex per la governabilitat del
municipi. Per la nostra candidatura el repte de governar es molt més que penjar-se medalles per la
feina realitzada, el repte de governar es tenir clar el model de municipi que volem i que cal fer per
aconseguir-ho. I estiguem presents o no en el govern municipal, sabem que la nostra acció política
no la podem fer soles. Estem convençuts que l’haurem de fer cercant el concurs i la complicitat de
la ciutadania, de l’autoorganització popular i el ric i divers teixit associatiu del municipi.
I els propers quatre anys desenvoluparem la nostra tasca, com sempre ho hem fet, des de
l’honradesa i la proximitat. Des del voluntariat. Des de places i carrers. I al Ple Municipal. Perquè
les persones que formem el grup municipal d’Um9-CUP: la Magda, el Joan, la Laura i jo mateix no
estem aquí per guanyar-nos la vida en la política ni per satisfer els nostres egos. Estem aquí per
col·laborar en la construcció d’un futur millor pel nostre municipi.
I encara que els resultats de les eleccions puguin semblar que no son els desitjats per Unitat
Municipal 9 – CUP, no defugirem de les nostres responsabilitats. Ho vàrem dir en campanya i ho
continuem dient (veurem si tothom segueix mantenint allò que va afirmar i prometre en
campanya...) que el 24 de maig no era el final de res, sinó el principi d’un nou camí. Un nou camí
pel municipi i pel país, que requerirà de la capacitat de donar resposta a les necessitats de les
persones, de reconstruir els serveis públics i d’obrir portes i finestres de les institucions per fer-les
transparents i per sempre més al servei del poble. Un nou camí que des d’Um9 – CUP volem fer
des d’abaix amb tots i totes vosaltres veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes, des d’un
posicionament nítidament d’esquerres i en defensa dels interessos generals de la població, amb
noves formes de viure i entendre la política i amb un potent programa de govern que serveixi de
full de ruta per la nostra formació els propers quatre anys.
I es en aquest sentit i amb aquestes premisses amb les que hem iniciat els treballs amb les altres
formacions polítiques de cara a la constitució d’aquest ajuntament que avui fem. Amb la idea que
malgrat l’inapel·lable victòria electoral del Partit Socialista, aquest escenari (el retorn al govern
socialista, a la minoria solitària) es la pitjor de les situacions possibles que podia tenir el municipi.
Temíem i temem que això signifiqui novament un retorn a un Ajuntament bloquejat i dominat per la
desídia, sense empenta ni il·lusió, incapaç d’afrontar els reptes del municipi i de la seva gent, un
Ajuntament tancat a la ciutadania i abandonat, un Ajuntament tacat per les practiques corruptes i
entrampat en la continuïtat per la continuïtat.
I per això des d’abans i després de les eleccions hem treballat per la conformació d’unes noves
majories de govern que permetessin tirar endavant el municipi, seguir la transformació d’aquest
donant resposta a les necessitats de la ciutadania i garantint els seus drets socials, adequant
l’Ajuntament i els seus recursos a la nova realitat social, política i econòmica.
I pensàvem i pensem, que l’escenari polític municipal permetia creure que era possible la
conformació d’un govern que mantingues un posicionament d’esquerra transformadora i de
radicalitat democràtica, que incorpores les noves formes de entendre i fer política que els
moviments populars i socials estan reclamant, no només legalment possible (per aritmètica
política) sinó, i sobretot, legitimat per la seva representativitat al conjunt del municipi, i en definitiva
un govern municipal que treballes amb un model clar de municipi i tingues capacitat de situar-lo en
la comarca i estar present i actiu en el que passi en el país.
I si avui no ha estat possible seguirem treballant, amb el posicionament crític i autocrític que
sempre ens ha caracteritzat. No restarem a l’espera de que el govern ens cridi per conèixer la
nostra opinió sobre una o altra proposta, sinó que des de el primer minut treballarem perquè el Ple
Municipal faci de l’Ajuntament una eina eficient, dinàmica, i sensible a les preocupacions
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ciutadanes, i eficaç en la seva acció. Un Ajuntament que faci de la participació i de la
transparència, no un eslògan sinó una realitat, que ens immunitzi per sempre del virus de la
corrupció.
Per fer de l’Ajuntament una institució que defensi el dret a decidir el futur com a poble i que
participi en l’articulació d’una nova legalitat i legitimitat popular que a partir del poder local
construeixi de zero la futura República Catalana.
Per fer de l’Ajuntament un garant dels drets socials i la igualtat d’oportunitats dels veïns i veïnes.
Que eviti que ningú sigui discriminat ni quedi enrere. Que garantitzi que avancem socialment
cohesionats i enfortits com a comunitat. Que planti cara a l’exclusió i afronti l’emergència social.
Per fer que l’Ajuntament treballi per una cultura viva, activa i diversa. Per una Sanitat i Educació
publiques, universals, inclusives i de qualitat. Per la dinamització i reactivació econòmica del
municipi, generant oportunitats de treball i de vida dignes als nostres veïns i veïnes. Per polítiques
de defensa del territori, de respecte del mediambient, del decreixement en la depredació del nostre
entorn i de l’Urbanisme com a eina de transformació social. Per recuperar l’espai públic i els
serveis urbans. Per desenvolupar polítiques que garanteixin l’habitatge com un dret basic als
nostres ciutadans. Per recuperar i omplir de vida tot el patrimoni cultural i social del municipi.
Donar resposta a aquests reptes que te plantejat el nostre municipi serà l’objectiu de la nostra
acció política. I que no ens busquin sinó es per donar compliment allò que ens hem compromès
amb la ciutadania que ens ha donat el seu suport. No jugarem ni al joc de les cadires, ni a donar
flotadors ni xecs en blanc a cap força política.
Unitat Municipal 9- CUP es i ha estat una eina de participació i intervenció política des de
l’assemblearisme i la presa de decisions col·lectives, la defensa dels interessos majoritaris de la
població, de construcció des de l’esquerra transformadora nacional un futur millor per totes i tots.
Davant aquesta nova legislatura, aquest nou camí que avui comencem intentarem amb humilitat,
optimisme i ferma convicció ideològica i sobretot amb treball i compromís estar a l’alçada del que
la població ens exigirà.

L’alcaldessa dona la paraula al regidor Sr. Lluís Giralt Vidal, del Grup municipal CIU-VIA
Bona tarda, benvolguts regidors, regidores, alcaldessa, secretària i a tots els assistents.
Aquesta intervenció en el dia d’avui, ens serveix a nosaltres per tancar un període i encetar un
altre. Convergència i Unió–Via, amb col·laboració d’Unitat Municipal 9, tanquem un període que
ha estat molt important per nosaltres. Un període de quasi dos anys en el que hem format part del
govern que ha regit el municipi de Sant Pere de Ribes. Ho hem fet a partir del pacte d’Unitat
Municipal 9 i Iniciativa per Catalunya–Verds amb un treball conjunt i totalment compartit. Un
període en el que hem fet bona feina i del que en parlem i en parlarem amb orgull.
Hem portat la gestió d’aquest Ajuntament i hem après que per tirar endavant fa falta tenir uns
objectius clars, convicció democràtica i molt, molt de treball.
En nom del Grup i personalment, voldria donar les gràcies a totes aquelles persones que ho han
fet possible, que són moltes.
La tasca de l’Ajuntament exigeix per una banda, capacitat de gestió, i per l’altra, una solució real
de la representativitat de tots els ciutadans que conformen el complex entramat social de Sant
Pere de Ribes. Capacitat de gestió per buscar l’eficiència, els serveis que s’ofereixen al ciutadà,
amb l’objectiu màxim de l’excel·lència.
Estem molt lluny d’aquesta excel·lència, com a m’ha recordat el regidor Javier Rodríguez i com jo
mateix sé, però no la podem perdre com objectiu, i quan dic podem, ho dic personalment, com a
grup municipal i com Ajuntament.
Hem de seguir treballant-hi. Nosaltres hem estat capaços de fer aquesta gestió amb una reducció
important del cost polític de la gestió municipal i ho hem fet a base de treball. El mateix exigirem
al nou govern. Que assumeixin el seu càrrec amb consciència de treball intens.
Representativitat dels ciutadans. Em deia fa un temps un company que els polítics hem de
recordar sempre que som la veu dels ciutadans. Els que estem a l’Ajuntament hem de saber ser
aquesta veu i a la vegada, estiguem al govern o a l’oposició, saber buscar la solució dins la
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globalitat de les problemàtiques concretes del municipi. No serveix de res exigir allò que se sap
inviable. És una mala praxi prometre solucions particulars, quan van en contra de l’interès comú.
Les darreres eleccions han posat sobre la taula voluntats de representació democràtica molt
diferent entre els dos grans pobles que formen el municipi. Sempre hem defensat des del nostre
grup, que els ciutadans de Ribes i les Roquetes tenen referents diferenciats. Deia jo mateix el dia
que vaig prendre possessió de l’alcaldia: Sant Pere de Ribes té per si mateix diferents comunitat.
Tots el pobles en tenen, però la nostra dispersió geogràfica les accentua i determina les relacions
entre els seus veïns.
Els seus pobles, Ribes, Roquetes, Puigmoltó, les urbanitzacions com
Rocamar, Can Lloses, Can Pere de la Plana, Vallpineda, les seves masies i llogarets, defineixen
una gran dispersió geogràfica i també social de relació. Crec com Ajuntament hem d’atendre
aquesta diversitat, valorar-la com un factor positiu i gestionar-la amb l’objectiu comú de la plena
solució de valor social, civic i de creixement personal i col·lectiu, amb un entorn de convivència
enriquidora.
Els resultats no ens han fet canviar els criteris. Com a regidors treballarem per tots els ciutadans
del municipi. Com hem fet fins ara. Però si que plantegen debats sobre la representativitat
democràtica dels ciutadans, que haurem de posar en el debat de la política local. Crec que és
una responsabilitat que no podem defugir. Nosaltres no ho farem.
Les darreres eleccions han configurat i no només a Sant Pere de Ribes, un plens municipals
formats per nombroses forces i amb uns resultats molt igualats.
En el nostre cas, a Sant Pere de Ribes, la força guanyadora, PSC, ho és amb un terç dels regidors
del Ple. Aquesta situació no facilita, naturalment, un govern fort ni estable, ja que està molt lluny
de majories necessàries per aprovar propostes al Ple. A més, aquests darrers mesos, i em
dirigeixo als regidors del grup del PSC, no heu sabut trobar aliances en aquest Ple. Deixeu-me dir
que em sap greu aquesta situació, però que el camí que heu seguit els darrers anys i especialment
la darrera campanya electoral, no ens convida a fer aliances amb vosaltres.
La confiança és bàsica en les relacions humanes i també en la política i quan es trenca, és difícil
trobar camins de recuperació. Parlo per nosaltres i també, després de diferents converses, pels
altres grups respecte a vosaltres. Us ho he posat de manifest: recolliu el que sembreu. Una
tàctica d’autoaïllament del vostre grup polític que us ha donat fruits electorals però, que us situa en
una situació complexa per governar. La cultura del pacte de la que tant s’ha parlat i heu parlat
aquests darrers dies, no s’assumeix per voluntat d’un dia per l’altre, es creix amb ella en el dia a
dia. Nosaltres l’hem tingut en condicions d’equitat, a veure si el nou govern sou capaços.
Faig aquesta reflexió, no només per argumentar el nostre posicionament en aquest Ple, sinó
també, per manifestar una certa preocupació davant la capacitat de gestió per tirar aquest
Ajuntament endavant, o al contrari, caure en la inèrcia de la pròpia activitat intrínseca que te
l’Ajuntament i que ja hem viscut en períodes no tant llunyans.
Ens hi podem trobar, el nou govern té aquest repte i també el tenim nosaltres com a membres de
l’Ajuntament en el paper d’oposició.
El nostre grup farà una oposició des del coneixement profund de la gestió municipal. La nostra
presència al govern en aquest darrers dos anys ens ho permet. Farem una oposició prioritzant els
interessos del municipi a les estratègies partidistes. Farem una oposició des de l’anàlisi del
problemes concrets fins a la valoració dels reptes globals.
És el compromís de bon treball sobre el que sempre ens hem presentat. No acceptarem per part
del govern, ni fets consumats ni situacions de sortides úniques i urgents, ni plantejaments finalistes
en temes que exigeixen un debat previ.
Tampoc acceptarem lliçons de responsabilitat o ètica política feta des de tarimes imaginàries. El
nostre compromís es clar i està fet amb voluntat de servei al ciutadà i per aquesta prioritat
treballem i treballarem.
Les nostres voluntats ara mateix passen per la continuïtat de les accions iniciades pel govern en el
que hem estat presents.
També en la continuïtat d’aspectes que hem dinamitzat, com la
transparència o la col·laboració oberta amb la societat civil i el teixit empresarial i hem reforçat i
estabilitzat les eines per donar respostes a les necessitats socials, donant una cobertura important.
Hem tirat endavant un Pla de Reactivació amb uns resultats potencials molt importants, en millores
evidents en equipaments culturals i de patrimoni arquitectònic. Els resultats electorals no ens
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permeten finalitzar. Esperem que per part del nou govern, se sàpiga valorar allò de bó que hem
fet, finalitzar correctament allò que hem iniciat i si en sou capaços, millorar en allò que ens ha
quedat pel camí.
Sobre aquest objectius treballarem per trobar l’equilibri, entre la col·laboració i l’exigència. Volem
deixar clar el nostre paper i també que ens farem valdre. Per segona vegada, som la segona
força més votada del municipi i això, amb els resultats que s’han donat, no és poca cosa.
Hem format part d’un govern que ha sabut dinamitzar des del pacte, des dels objectius comuns i
des del compartir. Si algú vol venir amb nosaltres, ho ha de fer amb totes les conseqüències.
Estem oberts a tot, menys a ser comparsa d’algú, o mirar-nos des de la barrera possibles governs
que necessiten el nostre suport.
Com a país, estem immersos en un procés democràtic esperançador que ens pot dur a la
independència. El nostre grup comparteix la clara demanda d’una part molt important de la
societat catalana i també ribetana i roquetenca, ha fet de l’exercici democràtic a la consecució del
màxim autogovern de Catalunya que és la independència. L’Estat Espanyol, amb posicionament
inamovibles i amb la cobertura d’un Tribunal Constitucional desprestigiat, genera cada cop més
desconfiança i rebuig dels que creiem en la capacitat dels pobles per decidir democràticament les
seves regles de convivència.
El nostre grup ha signat públicament el compromís de treball i posicionaments clars de treball pel
dret a decidir cap a la independència, des del respecte a la voluntat democràtica del poble català.
Ho farem al costat del Parlament, dels ajuntaments i del President de Catalunya.
No voldria deixar un regust pessimista en el meu discurs. Com a Grup, encarem aquest mandat
com a segona força del poble, amb la confiança d’un 20% dels electors. Ho assumim des de la
responsabilitat que això ens imposa i des de l’alegria de poder treballar per aquest gran municipi.
Hem reforçat l’equip i iniciem aquesta nova legislatura amb ganes de seguir aprenent d’una
societat sorprenent. Assumir la responsabilitat de càrrec electe en el paper que et toqui, i fer-ho
des d’ aquest convenciment, et permet gaudir del privilegi de conèixer intensament una societat
diversa que no para, dinàmica i que és la nostra.
Ja per acabar, deixeu-me fer agraïments. Com a tancament, a tots els regidors del govern que
han finalitzat aquesta setmana. Als treballadors de l’Ajuntament que han sabut veure en el nostre
govern la voluntat de treball ben fet al servei del ciutadà. Com agraïments de present i de futur, a
tot l’equip de Convergència i Unió-Via, que té ganes de seguir treballant intensament per Sant
Pere de Ribes.
A tot els 1.975 votants que han confiant en nosaltres, als meus companys
regidors, a tots vosaltres que esteu aquí en pro d’una societat democràtica i més justa.
I finalment, deixeu-me desitjar a la nova alcaldessa molta sort i bons desitjos en el treball diari de
l’Ajuntament.
Gràcies a tot!

Finalment pren la paraula l’alcaldessa Sra. Abigail Garrido Tinta
“Benvolguts veïns. Benvolgudes veïnes. Benvolgudes regidores. Benvolguts regidors.
Vull que les meves primeres paraules com alcaldessa de Sant Pere de Ribes siguin de suport i
d’esperança per a les famílies que més estan patint aquesta crisi econòmica que dura ja més de 7
anys. El vostre ajuntament no us deixarà sols i jo com alcaldessa, tampoc. Podeu estar-ne segurs.
Així mateix, vull agrair a tots els ciutadans i les ciutadanes que van dipositar el seu vot a l’urna el
passat 24 de maig, el seu compromís amb la democràcia, perquè amb el sufragi van expressar els
seus desitjos i els seus anhels per un poble millor.
A tots i a totes, sense excepció, indistintament de l’opció que escollíssiu, gràcies per la vostra
participació.
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I com no podria ser d’una altra manera, moltes gràcies a les 3.064 persones que van confiar en el
PSC i en mi com a candidata.
És, a l’hora que un gran honor, una gran responsabilitat que assumeixo amb il·lusió, i amb la ferma
voluntat de ser l’alcaldessa de tots i totes, més enllà de les preferències polítiques de cadascú.
Permeteu-me que tingui també un record molt especial per la meva família...pel meu pare, la meva
mare, el meu marit, la meva filla, les meves germanes i nebodes...Gràcies a tots pel vostre suport,
sense el qual, la meva vocació de servei públic no hagués estat mai possible exercir-la.
Així mateix, vull agrair també el suport i l’escalf que sempre he rebut dels meus companys i
companyes de partit.
En primer lloc, el que he rebut de TOTS els membres de la candidatura, I ara, amb sis dels quals
(Josep, Paqui, Fran, Antonio, Noelia i Adrià) tindrem l’oportunitat de compartir el govern a partir de
dilluns.
I tanmateix també, el de tots els militants. Sense vosaltres, cap acció política seria possible.
Gràcies per confiar en mi! Gràcies pel vostre compromís, per la vostra entrega i la vostra
generositat!
Espero sincerament estar a l’alçada de la responsabilitat que m’heu confiat. Des del moment quan
vaig ser elegida candidata socialista a l’alcaldia del nostre poble.
Vull tenir també un record especial pels companys i companyes regidors i regidores, de tots els
partits polítics que, des del 1979 fins ara, han treballat pel bé comú del nostre poble.
Sant Pere de Ribes és avui el municipi que és gràcies a les aportacions de tots plegats, i crec
sincerament que així ha de continuar sent.
Gràcies doncs, per la vostra dedicació, pel vostre esforç i pel vostre lliurament ple a la causa
col·lectiva de construir aquest poble que tant ens estimem tots.
Així mateix, permeteu-me també que doni la més sincera benvinguda a aquest Consistori als
regidors i regidores que avui s’incorporen a aquesta taula. A tots i a totes us desitjo un camí ple
d’èxits i ja us vull agrair ara, totes les aportacions que sens dubte fareu al llarg del mandat pel que
hem estat elegits, gràcies a les quals, n’estic segura, el nostre poble serà una mica millor que ara
d’aquí a quatre anys.
Permeteu-me que també en aquest punt agraeixi a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes la seva dedicació i el seu esforç per servir adequadament els ciutadans i les ciutadanes, una
dedicació que, en ocasions, va molt més enllà de la professionalitat deguda.
Ells i elles són el motor que fa que els projectes puguin tirar endavant.
Com alcaldessa, espero de tots ells, la màxima professionalitat, la màxima entrega i la màxima
lleialtat a la institució a la que serveixen, que és el mateix que dir, la màxima lleialtat als ciutadans i
les ciutadanes.
Finalment, i no per això menys important, vull agrair també el to respectuós amb què s’han produït
les diverses converses que he mantingut des de l’endemà mateix de les eleccions amb Lluís Giralt
(cap de llista de CiU-ViA), Fran Moreno (cap de llista de Fem Poble), Javier Rodríguez (cap de
llista del PP) i Josep Graells (cap de llista d’ERC).
Amb tots ells, (excepte amb Tomàs Carandell, de qui no he rebut cap resposta a les meves
trucades per trobar-nos), he tingut ocasió de dialogar i contrastar idees sobre el futur del nostre
poble, així com sobre aquells temes que tots considerem prioritaris, cosa que sens dubte
continuarem fent abastament durant tota la present legislatura amb tothom qui vulgui fer-ho,
col·lectius socials, entitats i associacions incloses, doncs el futur del nostre poble no ha estat mai,
ni pot estar ara tampoc, únicament en mans del Consistori i dels partits que d’ell en formem part.
Us puc assegurar que per mi, no quedarà, doncs entenc que el futur és un repte col·lectiu que,
com a tal, té tantes veus com persones i col·lectius hi ha al Consistori i al municipi.
Estic segura que, malgrat això, a tots ens mourà la voluntat d’arribar a tots els acords que sigui
possible i que els nostres respectius programes ens ho permetin, en benefici dels ciutadans i les
ciutadanes de Sant Pere de Ribes, doncs ells són la nostra raó d’existir com a forces polítiques i a
ells ens devem com a servidors públics que som.
Tots sabem que sense l’acceptació del parer de l’altre no hi ha possibilitat de diàleg i que sense
diàleg, la negociació i el pacte són certament difícils, per no dir impossibles.
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Els ciutadans i les ciutadanes ens han dit clarament a les urnes que volen que dialoguem, que no
volen intransigències de ningú, sinó predisposició a l’acord, la negociació i el pacte (per damunt
dels partits polítics) per tirar endavant totes aquelles polítiques que contribueixin a un major
benestar del conjunt de la ciutadania.
A tots i a totes, us vull dir que la porta de l’alcaldia, així com la de tots els regidors i les regidores
del govern municipal, estarà sempre oberta per dialogar amb vosaltres, per oferir-vos que
participeu en els assumptes públics i perquè la vostra opinió no només sigui escoltada, sinó que
compti realment a l’hora d’adoptar les decisions.
El capteniment que en relació al diàleg i la negociació política tingui cadascú de nosaltres (molt
especialment el d’aquells que estem al front dels respectius partits i som per tants referents dels
nostres respectius projectes polítics per Sant Pere de Ribes) farà que l’exercici de la governança
dàllò que és públic i de tots, sigui, (o no) un èxit col·lectiu.
Un frase que m’agrada molt diu que “quan els vents bufen, uns construeixen murs i d’altres
molins de vent.”
Penso sincerament que la situació social i econòmica que ens toca viure, ens obliga a tots i a totes
a construir molins de vent per aprofitar els vents que eventualment puguin bufar, i no pas murs,
doncs aquests, sovint, només porten intransigència, recels i pors, en ocasions atàviques, que hem
de mirar de superar per poder mirar de fit a fit, amb la màxima esperança possible, el nostre
present i, sobretot, el futur dels qui venen darrera nostre.
Aquest serà el meu capteniment i el de l’equip de govern que a partir de dilluns tindré l’honor i la
responsabilitat d’encapçalar: construir molins de vent amb humilitat, diàleg, generositat i mà
estesa. I estic segura que aquest serà també el capteniment de tots i cada un dels regidors i
regidores que formem part d’aquest ple, així com el de les entitats i tots els col·lectius de la xarxa
cívica local. N’estic completament segura!
Estic plenament convençuda que si som capaços de sumar les moltes coincidències que tenim i
apartar amb generositat les diferències que ens puguin eventualment separar, qui sortirà guanyant
serà el poble, i molt especialment el poble més humil i més feble, aquells que més pateixen i que
menys tenen.
Amics i amigues,
Vivim un canvi de temps, cosa que al meu entendre han començat a posar de manifest els
ciutadans i les ciutadanes, no només amb la seva expressió a les urnes arreu del país, sinó amb
d’altres moltes expressions diàries.
I he entès que calen noves maneres de fer, noves actituds, algunes de les quals haurem d’anar
experimentant al llarg del camí que avui comencem.
És per això que crec que ha arribat el moment d’assumir el “risc” (si em permeteu l’expressió) de
mirar per damunt dels nostres propis interessos de partit i dirigir la nostra mirada i el nostre fer més
enllà d’ells, per damunt d’ells, sense renunciar als nostres principis i a les nostres conviccions (no
faltaria més), però tenint molt present que els principis, els valors i les conviccions no poden ser
murs, sinó més aviat molins de vent.
Si veiem els acords amb d’altres partits com una traïció a les nostres sigles, si veiem el diàleg com
un element inútil, no estarem fent altra cosa que construir un mur infranquejable i en
conseqüència, fent un molt flac favor a la comunitat i als individus als que diem voler servir.
La qüestió ara, és si els partits i la institució municipal anem en la línia d’allò que ja han iniciat amb
força els ciutadans i les ciutadanes i que ens reclamen de forma clara i que té també en el seu
centre L’abandonament de qualsevol intent de superioritat moral, ètica i/o política dels nostres
pensaments vers els dels altres.
La qüestió és si fem o no oïdes sordes a la demanda de diàleg, negociació i pacte que els
ciutadans i les ciutadanes ens demanen a crits.
A mi, com alcaldessa que ho vull ser tots, em trobareu sempre escoltant i tenint en compte a la
gent, doncs crec sincerament que l’esforç i la responsabilitat que cada partit i cada un de nosaltres
esmerci en aquest objectiu determinarà (molt més que la intransigència, la qual cotitza a la baixa)
el futur polític de cada un i, el que és infinitament més important, futur col·lectiu de la nostra
comunitat.
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Victor Hugo va dir que “el present, que és un pas cap al futur, ha d’ocupar el lloc del passat”.
Efectivament, penso que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Pere de Ribes ens demanen que
afrontem aquest temps de canvi de paradigma com una oportunitat col·lectiva, cosa que no farem
de cap manera si només mirem pel retrovisor, perquè el passat és ple de paraules i experiències
abandonades, mentre que el present és justament el proper revolt que tenim al davant per
construir el futur.
Segons com l’afrontem podrem continuar progressant o senzillament ens sortirem de la carretera i,
com sempre, els que més patiran el nostre accident seran els ciutadans i les ciutadanes,
especialment es més febles.
Francament, no crec que ens ho puguem permetre a aquestes alçades!
Penso així mateix que també ha passat ja el temps del “això s’ha fet sempre així” i del “com que
això ho ha fet l’adversari s’ha de canviar”, perquè darrera d’aquests capteniments s’hi amaga la
por als canvis i la intransigència de les posicions pròpies.
Amb alguns dels presents en aquesta taula hem compartit aquests dies que el diàleg, ha d’estar
basat en idees de cara al futur i no pas en prejudicis passats i presents. Els sentiments i les
emocions són rellevants (i tant que sí!) però no solen ser la guia adequada quan el que tots
plegats volem es construir projectes col·lectius sòlids.
Regidors i regidores,
Amics i amigues,
Temps tindrem, a partir de dilluns, de posar-nos a treballar plegats, colze a colze, sobre les
coincidències i prioritats dels nostres respectius programes que, com he dit abans, afortunadament
són moltes.
Però permeteu-me que en aquest primer discurs, tot i ser més d’actitud que programàtic, faci
esment als tres principals blocs de projectes i polítiques que al meu entendre haurem de treballar
de forma prioritària al llarg d’aquests quatre anys.
En primer lloc, crec que resulta fonamental pel futur de Sant Pere de Ribes impulsar quantes
polítiques i accions siguin necessàries per fomentar l’economia i l’ocupació local.
Tots plegats som conscients que aquesta és un gran prioritat i que si bé és cert que les
competències que tenim els ajuntaments en aquestes matèries són molt limitades, també ho és
que són temes que importen, i molt, als ciutadans i les ciutadanes i que en conseqüència, ens
incumbeixen a nosaltres com a responsables municipals.
Hem de ser capaços d’acompanyar i donar suport a les persones que pitjor ho estan passant amb
la crisi econòmica, procurar-los formació i en la mesura de les nostres possibilitats, posar en
marxa accions per donar feina a quantes persones sigui possible (amb plans d’ocupació i d’altres
programes), a l’hora que crear les condicions més adients perquè hi hagi inversors, empreses i
indústries que s’interessin per instal·lar-se a Sant Pere de Ribes, doncs això comportarà creació
de nous llocs de treball i nous ingressos per l’ajuntament.
En segon lloc, i també amb una prioritat màxima, hem de ser capaços d’impulsar projectes i
accions que augmentin la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes del nostre
municipi.
La pobresa, sigui alimentària, energètica o de qualsevol altre tipus, no la podem permetre de cap
manera, i és en aquest sentit que ens calen accions per eradicar-la a fi i efecte d’oferir certeses a
les persones que la pateixen.
I des d’aqui vull agrair a les entitats i associacions del nostre poble i de la comarca que treballen
en aquesta línia.
En tercer lloc, hem d’establir noves maneres de relacionar-nos amb la ciutadania, noves maneres
d’exercir la democràcia, la transparència i la participació dels ciutadans i dels col·lectius que
formen la nostra rica i diversa xarxa cívica local.
El membres d’aquest govern a banda de per les lleis i les normatives vigents (com no podria ser
d’altra manera), ens regirem també pel codi ètic que hem signat i que estableix molt clarament
quin serà en tot moment el nostre capteniment en aquesta important matèria.
Regidores, regidors, amics i amigues, acabo.
I ho faig amb un agraïment i amb l’expressió d’una voluntat ferma.
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

