Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
26 DE NOVEMBRE DE 2013
Sant Pere de Ribes, vint-i-sis de novembre de dos mil tretze, quan passen cinc minuts de
les set del vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Saló de sessions
de l’edifici Institucional de la Vinya d’en Petaca, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra.
Anna Gabaldà i Felipe a l’objecte de dur a terme la sessió extraordinària, del Ple de la
Corporació, a la qual prèviament havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant,
secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.

ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
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
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Excusats
Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

Sense excusar
Sra. Belen María García Merat
1

Ple extraordinari
26 de novembre de 2013
Debat de l’Estat del Municipi

Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretaria

ORDRE DEL DIA:
1. Debat sobre l’Estat del Municipi

1.- Debat sobre l’Estat del Municipi

S’inicia el debat amb la intervenció de la Sra. Anna Gabaldà i Felipe, alcaldessa de
Sant Pere de Ribes,
Bon vespre a tothom,
Normalment les voluntats del ple del debat de l’estat del municipi són, les de fer possible
un debat entorn al que ha estat la gestió de govern, l’acompliment d’objectius d’aquest, la
concreció de necessitats, valoració de recursos, detecció de necessitats, a fi i a efecte no
solament de posar damunt la taula i de manera consensuada, entre totes, aquells aspectes
entorn a la gestió de govern, sinó també les possibilitats de donar resposta a les necessitats.
A ningú se li escapa, el fet important com el que ha tingut lloc al nostre municipi, el canvi
de govern marca un abans i un després en aquest debat.
Un abans, que podríem tractar no solament des dels mesos que ens separen de l’últim
debat de l’estat del municipi, sinó que crec caldrà tractar des del que entenc significa de veritat
el canvi de govern que hi ha hagut, fi d’una etapa. Perquè el que el canvi de govern del que ens
ocupa, tant pel fet com pel que es pensa fer, és molt més que el compliment o no d’unes
voluntats anunciades en un any de legislatura. El canvi, implica no ens enganyem, uns
objectius, unes maneres de fer, i unes voluntats totalment diferents de les que em vingut
observant darrerament en aquest ajuntament.
Podríem estar parlant en aquest debat, i segurament ens ocuparia moltes hores, de tot
allò que s’ha fet. L’etapa que s’acaba amb el canvi de govern ha estat llarga, segurament una
de les millors en quan a ingressos, en la que sense dubte s’han fet coses, però un cop fet el
balanç, la realitat se’ns mostra complexa , amb moltes mancances i segurament en contra de
l’etapa anterior, en els pitjors moments pel que fa a la situació socioeconòmica del país.
Hi ha qui malgrat el dèficit d’equipaments, l’alta pressió fiscal, 2 anys de pressupostos
prorrogats, la manca de resolució de conflictes, etc. A l’hora de fer balanç enumera i dóna com
a fets extraordinaris aquelles actuacions que haurien de ser normals en tot govern. Sempre
s’ha dit, que allò que compta són els fets i no les paraules, jo penso que més a més dels
fets , també compten els esforços , el treball, les sinèrgies, que s’hi han posat alhora
d’aconseguir els objectius, independentment de si s’han cobert o no. Ni dues hores de llistat, ni
dues hores de retòrica, ni dues hores de vanagloriar-se del que un a fet, justificarien tancar el
ulls davant l’evidència d’unes necessitats i d’unes mancances, en concret, d’un estat del
municipi que ben segur, molts anys de govern amb petites dosis de bones voluntats hagués
estat del tot diferent.
Entrar al govern, assumir les responsabilitats de la governança municipal sabíem que
representava un gran esforç de dedicació, de treball, d’anàlisi. Mai ningú ha negat en aquest
ple municipal la complexitat i l’enorme responsabilitat que té el nostre municipi.
És així. Són molts els problemes, els conflictes sense resoldre, les necessitats per
atendre. I és en aquest marc que caldrà resoldre qüestions tant importants com Garraf
Promocions i altres que no poden esperar més a les prestatgeries de la casa de la vila.
Entrar al govern, amb voluntat d’aprofitar i dinamitzar tots els recursos humans,
econòmics, i materials que té l’ajuntament, entre en conflicte amb un model organitzatiu pensat
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i construït per governar des de la solitud que ha acompanyat els últims governs. Uns governs
sustentats damunt de poques persones, sovint alliberades i fidels al partit, que penso han
malbaratat durant massa temps aquells recursos del que disposa l’ajuntament; humans,
econòmics i materials.
Entrar al govern, amb voluntat i una mirada oberta a la comunitat, contrasta amb el
tancament dels mitjans de comunicació i participatius com eren, el butlletí municipal, ràdio
ribes, etc. La participació requereix d’instruments i d’espais on fer-la possible. Tancar aquests
instruments i aquests espais ha estat una gran irresponsabilitat.
El canvi de govern, l’entrada de l’actual equip de govern,
l’assumpció de
responsabilitats no solament implica ser coneixedors del marc que ens hem trobat, sinó alhora
voluntat d’anàlisi i pla de treball per avançar a la resposta a les necessitats que com a municipi
tenim plantejades.
I és en aquest sentit, que m’agradaria posar en consideració d’aquest ple quines seran
les nostres línies de govern, aquelles accions que pensem, i que de fet ja hem iniciat, dur a
terme per tal de cobrir els objectius proposats. Uns objectius que no ens allunyen, sinó, que
ens apropen a les realitats dels nostres veïns i veïnes. Unes realitats complexes, diverses, que
cal contemplar dins l’àmbit comunitari, perquè és des de la col·lectivitat que sabrem ser, no
solament respectuosos amb aquestes realitats particulars , sinó també, eficaços en la resposta
que calgui.
Fa dos mesos que hem entrat al govern, permeteu-me que sigui en aquest ple de debat
de l’estat de municipi on exposi el nostre pla de govern . Les coses no surten per casualitat sinó
que tiren endavant quan s’inscriuen en un projecte clar i compartit. Aquesta ha estat la voluntat
alhora de conformar aquest pla de govern per part CiU-ViA i UM9 amb el suport ICV.
És un pla de govern a partir de la necessitat d’un canvi en la governança del municipi
amb un programa d’acció que garanteix:
1. Assegurar la governabilitat i l’estabilitat
2. Aprovació dels pressupostos
3. Execució del pla de govern
Ara el que toca és adaptar-nos a les noves responsabilitats adquirides, conèixer la
situació real del consistori i dedicar tot el nostre treball, imaginació i il·lusió als reptes que ens
deparen els propers 18 mesos. Ens centrarem en els punts acordats sense deixar d’atendre el
dia a dia.
El pla de govern contempla unes accions inicials enteses com un pla de xoc:
La recuperació d’espais i infraestructures; la gestió de Garraf Promocions, la reobertura
de la Casa de la Vila, el local de Ribes, el teatre Municipal a les Roquetes, Can Puig, aquest
darrer ja recuperat per a les persones prioritzant les activitats del Centre Obert i la formació de
les persones adultes.
Replantejar el pla de desplegament de les antenes de telefonia mòbil i els plans de
vianalització.
La millora de la neteja de Ribes i les Roquetes. La creació d’un programa urgent de
cohesió, inclusió i prevenció social, amb un consell social.
Millora de l’enllumenat públic.
Reforç de les OAC i incorporació de noves tasques.
Activació i millora dels mitjans de comunicació.
Una de les primeres mesures que ha adoptat el nou govern, ha estat :
- la reducció del cost polític de l’ajuntament. Aquesta decisió respon a un posicionament
polític, convençuts de poder fer possible una política allunyada de la cultura de la cadira, de
l’amiguisme i dels sobresous que encara domina, malauradament, en les institucions del nostre
país.
- la rebaixa d’un 2% de l’IBI, d’un 10% de la taxa a locals sense titularitat de negoci i
exempció per a entitats i clubs esportius del municipi per utilitzar espais municipals o
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l’abaratiment de la taxa sobre la formació d’adults que esdevenia una barrera per poder
accedir-hi a les persones sense recursos.
Aquest acord l’hem treballat i concretat en una pla de govern ambiciós per al que queda
de legislatura, elaborat a partir dels programes polítics de les tres formacions i on detallem les
propostes i accions que volem tirar endavant els propers 18 mesos.
Pel que fa en la....
Gestió econòmica:
L’objectiu núm. 1 d’aquest pla en l’àmbit econòmic és elaborar i aprovar si s’escau el
pressupost per l’any 2014. I aquest objectiu el concretem amb tota una sèrie d’accions com :
Finalitzar el període 2013 amb modificacions de pressupost que permetin avançar en els
serveis bàsics.
Donat que el procés de liquidació de Garraf Promocions és imprescindible per la
realització dels pressupostos i per la regularització i actualització de la gestió econòmica de
l’ajuntament. Es treballarà per finalitzar el procés de liquidació.
Creació d’una comissió de treball per l’elaboració i seguiment dels pressupostos
municipals, formada per representants de tots els grups municipals i oberts a la participació de
la ciutadania. (entitats, associacions)
En el qual es contempli:
Revisar la taxa de l’aigua. Valorar possibilitats de rebaixa, respectant la legislació. Fer
front comú amb l’empresa distribuïdora.
Recuperació de les quotes urbanístiques pendents, amb diàleg amb els promotors
urbanístics.
Consolidar el capítol 1 de personal, amb l’objectiu clar de manteniment de plantilla.
Recuperar i millorar el pressupost de cultura
Consolidar els capítols 4 i 6, de subvencions i aportacions a les xarxes socials a les
persones i les inversions com a reconeixement i suport de la tasca de la societat civil, en les
seves accions socials, culturals, esportives i cíviques.
Inversions:
Objectiu: manteniment i recuperació d’equipaments, prioritzant la casa de la vila.
Mesures d’estalvi energètic
Accions que millorin la seguretat dels nostres veïns
En dinamització econòmica:
Impulsar i defensar l’activitat econòmica existent garantint la qualitat en els serveis
Polígons
Comerç de proximitat
Empresariat local
Impulsar la creació de noves activitat que generin llocs de treball.
Iniciar el procés d’actualització-modificació del pla general pel que fa a usos, per tal
d’obrir-lo a la emprenedoria i iniciativa econòmica i empresarial i adaptar-lo globalment a les
noves exigències legals i propostes d’organització territorial. Sempre amb equilibri amb la
realitat social del municipi, a l’entorn mediambiental i paisatgístic.
Promoció i defensa del comerç local de proximitat
En organització interna:
Revisió de l’estructura de funcionament de l’ajuntament amb els objectius de:
Agilització dels procediments de gestió de l’activitat econòmica.
Reducció de despeses, prioritzant els serveis bàsics
Reducció de serveis d’assessorament extern i formació del personal propi.
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Actualització i revisió de contractes, tant des del punt de vista econòmic com del servei
d’aquests contractes
Treball transversal de les diferents regidories, en especial per tal de detectar i conèixer
aquelles situacions amb risc d’exclusió social i poder-hi actuar.
En atenció a les persones:
Crear un programa urgent de cohesió i inclusió social, i de defensa de la igualtat
d’oportunitats.
Garantir recursos actuals, o incrementar-los, en matèria de serveis socials, ocupació i
atenció a les dones.
Beques
Ajuts socials
Programes d’aliments amb implicació de la societat civil organitzada.
Crear un Consell Social com a òrgan de consens, permanent i amb representació
màxima per la gestió dels serveis socials amb les funcions (Mesa social local):
Avaluació i millora periòdica de la gestió dels serveis socials en les ajudes urgents
Avaluació periòdica de la dinàmica en la demanda d’aquests serveis
Avaluació i previsió de despeses econòmiques i estructurals.
Previsió de treball en punts on es detecti possibles situacions d’exclusió social
Impuls del treball coordinat amb associacions del voluntariat o del tercer sector.
Potenciació dels Centres Oberts
Potenciar els programes de formació de joves i adults, prioritzant la formació per els
treballadors a l’atur.
Amb coordinació i assessorament amb altres institucions
Prioritzar i maximitzar la oferta pròpia de l’ajuntament lligant la formació amb les
empreses locals i comarcals.
Donar suport als centres d’ensenyament, en aspectes pedagògics i en especial a temes
socials
En la gestió de les llars d’infants
Fer una previsió real en el temps de la demanda
Valorar la possibilitat real de l’aportació econòmica pròpia a aquesta finalitat. Sistema de
beques per assegurar una cobertura social del servei.
Gestió del territori
Amb la voluntat de retornar la centralitat política a la casa de la Vila i garantir els espais
públics que han d’acollir i fomentar l’activitat cívica, social i cultural dels ciutadans, ens
proposem:
Obertura de la casa de la Vila
Recuperació i assentament del Local i el teatre de les Roquetes
Estudi proposta d’objectius per Can Pau Roig i altres edificis municipals.
Gestió i dinamització del patrimoni comú:
Castell
Església vella
Sant Pau:
Concreció en el contracte de l’ermità
Millora de la plaça de Sant Pau
Noves tecnologies
Regularització de la infraestructura de la telefonia mòbil
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Resoldre el pla d’antenes de telefonia mòbil.
Governació i Mobilitat
Resolució dels problemes de vialitat existents.
Aplicació d’un pla de mobilitat global que permeti pacificar la circulació i augmenti les
places d’aparcament.
Via Pública i serveis
Millora de la neteja.
Millora dels jardins
Recuperació de fonts públiques
Millora de l’enllumenat públic (amb l’objectiu d’estalvi energètic i econòmic)
Cultura i joventut
Reforç i creació d’espais de cultura i convivència
Promoció de la creativitat artística, literària i de investigació al municipi, amb un
compromís sobre la divulgació d’aquesta activitat.
Promoció del municipi i política informativa
Millora de la imatge i promoció del municipi. Potenciació del seu paper dins la Comarca.
Reordenació, activació i millora dels mitjans de comunicació municipals
Activar la reforma de la web municipal per fer-lo més accessible a la ciutadania i s'obriran
espais de diàleg amb la ciutadania a les xarxes socials. El web i les xarxes seran, en aquest
sentit, una canal més per a la política d'atenció ciutadana (OAC).
Iniciar un debat sobre el paper que ha de jugar la televisió i les ràdios comarcals.
Finalment dir-vos, que vivim un moment en què sorgeixen nous fenòmens socials que
afecten a capes majoritàries de la societat i que s’afegeixen a un
increment de les necessitats entre els col·lectius més desfavorits.
Això obliga a articular iniciatives que arribin a totes les persones i
famílies i alhora garantir que les accions habituals d’atenció social
no perdin capacitat d’incidència. És hora d’innovar i assegurar la
màxima efectivitat de les polítiques socials, actuant des de les
atribucions –limitades- de l’Ajuntament, en concertació amb la
societat i col·laborant tant com reivindicant amb els governs.
Ens hi juguem la cohesió social, i el Municipi ha
de ser una xarxa que eviti que ningú no caigui o quedi enrere.
Sant Pere de Ribes , els homes i les dones del municipi, estan decidits a aguantar les
dificultats, però al mateix temps traçar un camí clar cap pel futur i
per les noves generacions. La gent de Sant Pere de Ribes necessita definir, compartir i
fer realitat el projecte d’un municipi més just i solidari,
més pròsper i responsable, equilibrat i modern, que sigui l’orgull
de tots i estigui a l’alçada de la gent que la construeix dia a dia.
Per aconseguir-ho, ens hem de moure.
Sabem on som i per tant sabem que ara ens toca aguantar.
Sabem a on volem anar i per tant sabem que ens cal persistir.
Sabem de quina manera volem arribar i sabem que només ho aconseguirem
junts, reunint voluntats, idees i capacitats.
Moltes gràcies.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
demanant que segons diu el ROM en el Ple de l’Estat del Municipi les intervencions seran de
major a menor.
Companyes i companys del Consistori,
Veïns i veïnes de Ribes i Les Roquetes,
Vull que les meves primeres paraules en aquesta nova edició de l’Estat del Municipi
siguin de solidaritat i d’esperança per tots aquells veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes que
estan patint la crisi d’una manera especialment cruenta.
Avui, vull recordar especialment totes aquelles famílies que tenen tots els seus membres
a l’atur o que malgrat tenir feina, –després d’una reforma laboral cruel- s’han vist abocats a la
precarietat laboral i com a conseqüència, els costa molt i molt arribar a finals de mes.
Vull recordar aquells avis i àvies a qui se’ls retallen les pensions després de tota una vida
de treball i que encara així molts han d’ajudar als seus fills i nets;
als alumnes i mestres que veuen com les escoles públiques pateixen també retallades
que posen en perill no només el futur individual dels nostres infants i joves, sinó el futur del
nostre poble i del nostre país.
Vull expressar així mateix la nostra solidaritat amb les dones que, d’una o altra manera
han patit la violència masclista a les seves pròpies carns (ahir va ser el dia internacional contra
la violència masclista) i que també han vist retallats molt notablement els serveis als que fins fa
poc podien accedir.
Vull tenir un record molt especial per aquells que pateixen en les seves pròpies carns les
salvatges retallades que s’han fet al nostre país en l’àmbit sanitari, aquells que es troben en
llistes d’espera interminables per ser operats o als que els han suprimit directament l’ajuda a la
dependència, sense la qual tant difícil els resulta poder tenir cura dels seus familiars malalts.
Mentre, els mitjans de comunicació van plens de publicitat d’ofertes per tenir una mútua
sanitària privada.
A tots aquests veïns i veïnes, a totes aquestes persones, els vull dir que aquest no és el
nostre model de societat, no és el què volem per a les persones del nostre municipi.
I els socialistes, ja sigui des del govern o des de l’oposició, no els abandonarem sinó al
contrari, estarem en aquesta lluita.
Fins al dia 20 de setembre vam demostrar-ho implementant dia a dia polítiques i accions
concretes, sobretot en matèria de serveis socials i ocupació.
I a partir del dia 20 de setembre, ara des de l’oposició, ho continuem fent proposant al
govern que implementi noves accions i propostes també en aquesta línia, una de les quals, i
avui ja els avanço, serà un pla de xoc de serveis socials i ocupació, mobilitzant tots els
recursos disponibles per fer front al que per a nosaltres és la gran prioritat del que resta de
mandat o presentant propostes per fer pinya tots plegats davant els incompliments de la
Generalitat, els quals generen més precarietat social entre els nostres veïns i veïnes.
Els ciutadans han de saber , i així ho anuncio avui solemnement, que el govern ens
trobarà si el que realment prioritza són aquestes necessitats i no d’altres al nostre entendre
absolutament prescindibles o menys transcendents donat el moment que vivim, unes prioritats
a les que m’hi referiré al final de la meva intervenció.
Per tant, mà estesa! Voluntat de col·laboració i acord per fer front a la que segurament
sigui la situació més difícil que mai hagi hagut d’afrontar la nostra societat en els darrers 40
anys.
Els veïns i les veïnes han de saber que nosaltres estarem, com sempre, a l’alçada de les
circumstàncies, amb la proa sempre posada cap a les necessitats reals de la gent i fugint de
qualsevol partidisme per centrar-nos en allò que és realment important, que no és altra cosa
que l’interès col·lectiu.
No tenim –els ajuntaments vull dir- tots les competències. És cert! Però sí que tenim
totes les incumbències! Nosaltres no fugirem d’estudi, com tantes i tantes vegades van fer els
partits de l’oposició que avui governen.
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Nosaltres no li direm al govern –com tantes vegades ens van dir a nosaltres quan
governàvem- que tot plegat era “problema nostre”.
No senyor! Nosaltres som també poble! Nosaltres som també ajuntament! I nosaltres, a
diferència de CiU-ViA i UM9 quan estaven a l’oposició, no ens quedarem amb les mans a les
butxaques , sinó que, com ja ha quedat demostrat, mantindrem una actitud pro-activa i
constructiva, una actitud, com he dit, de mà estesa i de franca col·laboració amb el govern per
tots aquells temes que vagin en la línia que nosaltres vam iniciar i liderar per fer front a la crisi,
així com en aquelles altres línies que el nou govern pugui posar en marxa.
Ens agradaria molt que la cosa anés per aquí, doncs això voldria dir que tots entenem
que la principal –jo diria que gairebé la única- prioritat és oferir el màxim suport als que més
pateixen la crisi.
Malauradament però, les primeres passes del govern, les primeres actituds i
capteniments mostrats, no van per aquí en absolut.
Només han calgut poc més de 60 dies per demostrar-nos a tots –i molt especialment als
veïns i veïnes del poble- que això no és un govern seriós, sinó un autèntic guirigall molt
semblant als camarot dels germans Marx, si bé a diferència de la cèlebre escena, la que vostès
ens mostren dia rere dia no és gens divertida, més aviat tot el contrari.
I és que com va dir Sèneca, el gran filòsof nascut a la Còrdova romana “Qui no sap on
va, no troba cap vent favorable”, una frase que al meu modest entendre il·lustra el
capteniment i l’actitud que ha mostrat durant aquests dos primers mesos el nou govern que es
va formar el passat 20 de setembre i que integren ni més ni menys que cinc formacions
polítiques (CDC, UDC, ViA i UM9 amb carteres, i ICV sense cartera)decisió que a ICV li que ha
costat, per cert, el trencament de la coalició amb EUiA.
Francament, per a nosaltres no és tant important allò que vostès han fet o han deixat de
fer (més aviat això últim) en aquests dos mesos, sinó la manera com ho han fet i/o ho han
deixat de fer!! Perquè si bé és cert que durant els primers dies de govern no se’ls pot exigir
segons quines coses (que nosaltres no els exigim de moment), també ho és que el que sí que
els exigim, al menys nosaltres –i creiem que amb nosaltres la majoria de ciutadans i
ciutadanes- és l’actitud com faran les coses!
I mirin...en aquest sentit només han calgut poc més de 60 dies per posar en evidència
que els principis que ahir exigien al govern del PSC i ICV-EUiA ,no sé quantes i quantes coses,
eren només un posat.
Han calgut només 60 dies per demostrar-nos a tots les seves serioses discrepàncies
internes i externes. Tots hem pogut assistir, - en viu i en directe els qui assistim a les reunions i
a través de la premsa- a les profundes diferències que tenen respecte el model econòmic
d’aquest municipi, doncs mentre CiU-ViA ha donat suport a projectes com el mercat, la Rambla
del Garraf, modificacions puntuals del PGOM per atraure activitats econòmiques o al parc
esportiu Decathlon, UM9 ha mostrat el seu rebuig a aquests projectes.
Ni en el tema del Local s’hi posen d’acord – un tema, que tantes i tantes tardes de glòria
els va donar quan tots dos eren oposició -. I que consti que no ho dic jo, sinó el Sr. Garriga en
declaracions al Diari de Vilanova! Ahí es nada, que dirien en castellà!! Ahí es nada!
Però saben una cosa? Sent això molt greu –perquè si alguna cosa no pot ser mai un
govern és un guirigall- molt més greu és encara que ni tant sols estiguin units per demanar al
govern de la Generalitat que inverteixi al nostre poble el que els ciutadans mereixen i
necessiten, cosa que es va posar clarament de manifest en el passat Ple quan UM9 va donar
suport una moció del grup socialista que demanava a la Generalitat que ens pagui el que ens
deu (el mateix que el govern de Catalunya li reclama al de Madrid) per poder tenir serveis
sanitaris de qualitat (el CAP de Ribes, les inversions a Sant Camil), la construcció de l’IES
Xaloc de Les Roquetes, les beques de menjador en condicions, que les famílies puguin pagar
les llars d’infants , etc., doncs bé, un punt en el que CiU-ViA va optar per fer de delegat del
govern de la Generalitat en comptes de defensar els interessos dels veïns i veïnes del nostre
poble. La votació d’aquella moció va posar clarament de manifest quins interessos ens mouen
realment a cadascú de nosaltres!
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Això sí, s’han posat ràpidament d’acord per presentar una moció sobre la independència
de Catalunya, en això, sí que si han posat d’acord. Fins i tot estaven disposats a fer servir el vot
de qualitat de l’alcaldessa per fer-ho possible – fet que tan havien criticat molt a l’anterior
govern.
Han calgut només 60 dies perquè donin per “aparcats” els “grans projectes”. I una
vegada més no són paraules meves, sinó del Sr. Garriga. El més greu del cas és que els han
aparcat fins i tot abans de definir-los!! Paradoxal però cert! Per què, a veure, quins són per
vostès els “grans projectes”?
Per començar un gran projecte cal valentia, empenta, il·lusió. Cal saber on es vol anar.
Cal discutir-ho molt per arribar a acords. Cal perseverança! I, sobretot, tractant-se d’un govern
penta - partit, com és el seu cas, cal unitat de criteri i d’acció (i això no vol dir que hi hagi un
portaveu, en aquest cas, el Sr. Garriga, que parla la majoria de les vegades, la unitat no és
això!). No m’estranya gens que vostès hagin “aparcat” ja els “grans projectes”. És la prova més
evident que això no és un govern, sinó un autèntic guirigall amb el que no han buscat altra cosa
que satisfer les ambicions particulars i partidistes.
Només els han calgut 60 dies per demostrar-nos que tot allò que pregonaven sobre la
participació, que aquelles reclamacions que feien, per exemple, sobre les retribucions, no eren
sinó un posat, una disfressa que vostès es posaven per dissimular.
Avui, amb responsabilitats de govern, mostren la seva autèntica cara, el que realment
pensen, doncs no hi ha res tant cert com les accions que un practica.
I per això mateix, ja ens han fet saber que no els agrada massa que parlem als plens, i
encara menys si qui parla és aquesta portaveu. En el darrer ple es va posar de manifest. (les
imatges de la televisió en són un testimoni cert!)
Ja ens han fet saber que no tenen cap intenció de fomentar la participació dels grups
polítics en temes de calat, com per exemple ho són els projectes de la Casa de la Vila i de Can
Puig, una actitud que van haver de rectificar després d’obligar a aquest grup a presentar una
moció al Ple, la qual va servir per rectificar el Sr. Garriga, que en l’anterior Ple va dir que no
tenien cap intenció de fer cap comissió per participació per aquest tema.
Ja ens han fet saber que la Sra. Gabaldà i els regidors amb dedicació no cobraran els
“1.300€” que afirmava el Sr. Garriga que eren “més que dignes i suficients” pels polítics
d’aquest poble. La Sra. Gabaldà cobra quasi 4000€ mensuals, a l’any quasi 60.000€ de cost a
l’ajuntament amb el cost complet) . El Sr. Giralt quasi 3.500€ mensuals i els regidors a mitja
jornada 1.651€ mensuals cada un d’ells ( a més les mitges jornades surten més cares a
l’ajuntament que una jornada). En fi, com diria aquell...No hace falta decir nada más!!!
Ja ens han fet saber que estan disposat a recórrer a la demagògia tantes vegades com
els resulti útil per mirar de fixar la seva posició sobre determinats temes, com per exemple, la
“gran rebaixa” del “cost polític” de l’Ajuntament que diuen vostès que han fet!
La rebaixa que han fet no és ni de lluny la que li exigien vostès al PSC quan
governàvem, perquè és clar, una cosa és disfressar-se un dia l’any, i l’altra anar tot el dia
disfressat!
Tant és així que perquè els sortís un número més o menys maco i rodó, no han dubtat ni
un segon a comptabilitzar en la suposada rebaixa 50.000€ d’una partida de retribucions
destinades a un regidor que mai es van gastar i que vostès ho saben molt bé.
Per no parlar de les ordenances, on el més important era obtenir un titular de premsa
que anar a la solució dels problemes reals de la gent. Amb la rebaixa 2% de l’Ibi i el 10% dels
locals i solars buits aquest ajuntament ha perdut la quantitat de més de 200.000€ (211.540€)
per poder fer polítiques de redistribució i així poder ajudar a aquelles persones que per la seva
situació no poden fer front al pagament dels impostos.
I és clar...Ja ens han fet saber que si no fan res durant el que queda de legislatura, no
serà per la seva imperícia, per no avenir-se entre vostès o per una manca absoluta de nord,
sinó –no faltava més!- per culpa dels socialistes, que tot ho vam enfonsar, que no vam fer res
durant els nostres 14 anys de govern.
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He dit abans que per començar un gran projecte cal valentia. I vull dir ara que nosaltres,
els socialistes, la vam tenir des del principi fins al final del nostre mandat.
Si bé és cert que indiscutibles són els errors comesos durant aquesta etapa de govern,
pels quals demanem disculpes, però també és in-dis-cu-ti-ble el llegat socialista (1999-2013) en
tots els camps.
Com estaven les nostres escoles el 1999 i com el 2013? Com estaven els nostres
carrers i espais públics el 1999 i com el 2013? Quina seguretat ciutadana teníem i quina hem
deixat? Quins serveis socials, esportius, etc., etc.!
Repeteixo, el llegat socialista és in-dis-cu-ti-ble per qualsevol que miri aquest municipi
amb ulls mínimament objectius i no només des del combat polític de “manual”.
Mirin, tant és així, que avui l’ajuntament gaudeix de la bona salut econòmica que gaudeix
i pot pagar els seus proveïdors puntualment (cosa estranya a la comarca i arreu del país)
precisament perquè a més de ser valents en el projecte col·lectiu que ens vam proposar per
aquest municipi, el vam saber també gestionar econòmicament.
No hem hagut de demanar cap rescat! Ni hem hagut tampoc de reduir la plantilla de
treballadors!
Però a nosaltres, els socialistes, ens han calgut només 60 dies per adonar-nos que no
ens podem refiar de vostès!
Voldríem, però no podem!
Qui se’n refia de qui no és seriós? Qui se’n refia de qui no té problemes amb fer tanta
demagògia com calgui per fixar segons quins clixés? Qui se’n refia de qui ahir deia blanc i avui,
com qui es canvia de roba un diumenge al matí, diu negre ?
Voldríem poder creure en les seves paraules, però malauradament no sabem si són
realment les seves o les que els escriu en cada moment la cinquena pota de la penta - coalició
que han format per manar aquest poble, que no pas per governar-lo!
Voldríem creure el Sr. Giralt o la Sra. Gabaldà quan ens diuen que tot ho fan “pel bé del
poble”, però malauradament els fets són tossuts. i si alguna cosa és certa és que vostès són
presoners dels capricis d’una regidora d’ICV que tots sabem com actua, amb quin capteniment,
amb quines formes i amb quins interessos i si no, que els hi ho expliquin els seus fins ara
companys d’EUiA que han hagut de desmentir les seves paraules en més d’una ocasió.
Els qui es pensaven que no hi hauria “grans canvis” (com posant-se la tireta abans de la
ferida va declarar el Sr. Giralt al Diari de Vilanova) s’han equivocat totalment!
I tant que hi ha hagut grans canvis! I molts més que n’hi hauran. Malauradament però, no
pas en la direcció adequada per afrontar els problemes reals de la fent, sinó per mirar d’amagar
els greus problemes de convivència i d’eficàcia que suposa un govern tant poc seriós i tant poc
coherent com el de la Sra. Gabaldà i el Sr. Garriga.
Els ciutadans no exigeixen un govern amb majoria (vostès, CiU-ViA i UM9, com
nosaltres, no la tenen, doncs si a nosaltres ens faltava un grup per fer-la, a vostès també o no,
vist l’aplegament de la regidora d’ICV) però sigui quin sigui el cas, els ciutadans el que sí volen
un govern seriós!
Un govern que, per exemple, davant el gran repte de generar llocs de treball no s’arronsi.
Què farà el Sr. Giralt (per cert, regidor de promoció econòmica i hisenda) davant l’anunci fet pel
Sr. Garriga sobre la “rebaixa” del projecte del parc esportiu Decathlon que segons va publicar
el Diari pot generar més de 200 llocs de treball, 120 directes i més de 100 indirectes? Què farà
CiU-ViA que tant va batallar per aquest projecte al Parlament juntament amb PSC, ERC i PP?
Donarà per bona la tesi del Sr. Garriga?
Així serà en d’altres projectes? Ara i aquí els demanem que no s’arronsin, doncs per tirar
aquests projectes i d’altres d’estratègics endavant, aquí tenen uns aliats. Per materialitzar
projectes que vagin en la línia de transformar la nostra realitat socio - laboral local i comarcal,
aquí ens tenen disposats a dialogar. Avui, demà, d’aquí a nous mesos (quan hi hagi el canvi
d’alcalde, si és que n’hi ha realment) i fins al final de la legislatura.
“La major glòria no és mai caure, sinó aixecar-se sempre”, va dir Nelson Mandela.
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Nosaltres, els socialistes, no deixarem d’aixecar-nos tantes vegades com caiguem. I això
és el que també demanem al govern.
Que s’aixequi! Mirin els ulls dels qui més pateixen la crisi i actuïn amb coherència.
Que es dediqui a això, si us plau, i no a culpar-nos a nosaltres de tots els mals del món.
ni tampoc a vigilar-se els uns als altres perquè no se’n refien del que fa el company de
govern que seu al seu costat.
Dediquin el poc temps que tenen i les energies que puguin a les coses realment
importants.
Estem disposats a treballar amb vostès en ares de la governabilitat del municipi, perquè,
recordin que estan en minoria i que si bé és cert que avui tenen un acord de govern amb la
regidora d’ICV, potser d’aquí a un temps no és així. Creguin-me! Els ho dic per experiència!!
Nosaltres els garantim que serem seriosos i clars en tot moment!
Ara bé, han de saber també, que hi ha coses que NO les deixarem passar de cap
manera!
Han de saber que per a nosaltres hi ha línies vermelles completament infranquejables.
No comptin amb nosaltres per fer del que resta de legislatura una operació de
maquillatge per fer veure a la gent que si no fan el que els toca fer és per culpa dels altres.
No comptin amb nosaltres per rebaixar projectes que signifiquin pèrdua de llocs de
treballs per a les persones del municipi, tampoc per rebaixar projectes que l’endemà d’obrir les
portes ja incompleixin les normatives i s’hagin de tornar a fer...
No ens busquin per instrumentalitzar la participació i el consens simplement com un
cosmètic que s’utilitza de dia i s’elimina de nit.
No ens busquin per arribar a acords només per allò que els interessi (com va ser el cas
de les ordenances fiscals, acord que només van buscar mitja hora abans del Ple només perquè
els donéssim suport en l’augment de la taxa d’escombreries –només perquè vostès tenies un
problema intern i d’imatge- en canvi no van buscar consens en la baixada de l’IBI ni de la taxa
de locals i solars buits ni en el cost polític.
El consens té uns protocols que cal complir!
No ens busquin si el llenguatge i el posat que han d’utilitzar és el de la prepotència i la
mala educació, actituds que ja s’han donat malauradament en més d’una ocasió tant a les
reunions a porta tancada com en el propi ple, de les quals, afortunadament, el testimoni és ni
més ni menys que les imatges enregistrades per la televisió.
No ens busquin en propostes que portin a la confrontació entre Ribes i Les Roquetes
com la que ens han fet en el sí del pressupost. Vostès volen eliminar les partides al pressupost
diferènciades per Ribes i Les Roquetes. Nosaltres defensem un municipi, dos pobles però amb
una proximitat clara a les persones que viuen en cadascun dels dos pobles. Prova d’això, és
l’edifici on estem ara. Ja han eliminat en la seva organització les regidories que durant molts
anys s’han mantingut amb regidors específics per a Ribes i regidors específics a Les
Roquetes. Ara, ho volen acabar de rematar. En ares, diuen ,de l’eficàcia i l’eficiència, en tot cas
diguin en ares de la transparència.
En el seu Pla d’Actuació diuen coses com “millorar la neteja de Ribes i mantenir qualitat
a Les Roquetes” com si a Les Roquetes ja estès tot fet. NO ens busquin en aquest camí
perquè no ens hi trobaran!!
En canvi, sí que ens trobaran de totes, totes, per arribar a acords en matèria social (per
fer un Pla de Xoc Social) de manera immediata!
No els costarà gens trobar-nos per proposar solucions a les necessitats formatives dels
nostres aturats i aturades. Per ajudar-los a requalificar-se i preparar millor la possibilitat de
trobar feina.
Ens trobaran ,sens dubte, per fer pinya en la reclamació a la Generalitat de Catalunya
d’allò que ha d’invertir per garantir el benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Sant Pere de
Ribes.
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Ens trobaran també per impulsar uns impostos més progressius i més justos, com de fet
vam estar treballant durant mesos en la taula específica que vam posar en marxa durant el
govern PSC-ICV/EUiA.
No tindran cap dificultat per arribar a acords sòlids i seriosos amb nosaltres per blindar
els pressupostos dels serveis essencials, com els serveis socials i el suport i l’acompanyament
als aturats i aturades.
Ens trobaran també fomentar polítiques públiques necessàries per la convivència
ciutadana i el sosteniment de les identitats culturals del dos pobles que formen el nostre
municipi, Ribes i les Roquetes.
I ens trobaran fàcilment si el que realment volen és desenvolupar íntegrament, sense
retallades ni disminucions de cap mena, projectes estratègics i generadors de llocs de treball
com el Decathlon i la revisió del PGOM per atreure o consolidar activitats econòmiques.
Propostes i revisions per ajudar al mercat municipal La Sínia, que ja teníem en marxa
Així com en l’obertura del nou casal d’avis de Les Roquetes i centre de dia. I al local que
ara ocupa, la creació d’un centre d’emprenedoria per a persones que estan a l’atur i des de
casa volen emprendre el seu negoci, sobretot, gent jove.
La rehabilitació de la Casa de la Vila d’una manera digna i sense retallades.
Perquè això sigui possible, però, cal, en primer lloc, que vostès s’aclareixin entre vostès i
es presentin davant els grups de l’oposició i sobretot davant els ciutadans, amb un sol projecte
de poble i no amb cinc projectes diferents.
Si bé és cert que no tinc gaire esperances, pel bé dels ciutadans i les ciutadanes de Sant
Pere de Ribes- espero i desitjo que s’aixequin i caminin mirant cap el futur, com espero i desitjo
també que el seu únic projecte comú no sigui en endavant el que ha sigut des del dia 20 de
setembre fins ara, és a dir, culpar-nos a nosaltres de tots els mals per amagar, en realitat la
seva mala salut!

Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
Benvolguts alcaldessa, regidors i regidores, secretària i tots els assistents,
Ens tornem a trobar per tal de complir el que està establert al ROM que en el seu article
19 estableix que anualment es celebrarà aquest ple extraordinari de debat sobre l’estat del
municipi amb aquest únic punt.
Com ja hem dit en altres ocasions, no ho fem només per exigència normativa, si no que
des del nostre grup entenem necessaris els espais de debat públic, espais en que tots plegats
fem una valoració de la situació, que ens haurien de permetre evidenciar els posicionaments de
cadascú en vista a possibles acords i consensos per tal de trobar vies de solucions i millores
als problemes dels ciutadans de Sant Pere de Ribes.
El ple de l’ajuntament, i principalment des de que es fa en directe per la televisió
comarcal, ha guanyat presència entre la ciutadania, com a lloc de decisió, de debat polític i de
seguiment de l’actuació del govern. Per això crec que és important tenir aquest ple en el que
es fa una visió global de l’estat del municipi, valoració que la dinàmica dels plens ordinaris no
ens permet fer.
Aquesta any el posicionament del nostre grup, i per primera vegada en aquest
ajuntament, és nou. Som al govern. En plena convicció i en plena assumpció de les
responsabilitats que això comporta.
Abans parlava de consensos. Aquest és un govern de consens. Un govern fet des de
diferents posicions que han sabut trobar objectius comuns. Un pacte que de boca va buscar
l’anterior govern, però que no va ser capaç de trobar. Els acords es fan tal com s’ha fet aquest:
al voltant d’una taula, treballant i escoltant-se com iguals.
Som conscients que la situació en la que hem iniciat la responsabilitat de govern no és
fàcil. Vàrem entrar fa 2 mesos i sabem que només una feina intensa, ben organitzada i amb
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uns objectius clars, ens poden fer millorar les coses. Sabem que els resultats es donaran de
mica en mica i no per això deixem la feina de banda.
Per iniciar la feina, per marcar els objectius, cal fer una visió de la situació en la que ens
trobem. Una valoració des de la globalitat i des de la concreció.
L’anàlisi de la situació econòmica, l’assumpció de la difícil situació social que està vivint
el nostre municipi, amb l’atur i els problemes d’habitatge com els seus màxims exponents.
L’ajuntament ha d’estar en una situació estructural, organitzativa i econòmica que li
permeti actuar davant d’aquesta problemàtica, ja que es genera una alta demanda a nivell de
suport a les famílies en la seva activitat i necessitats diàries, a curt i a llarg termini.
En aquest sentit com a govern ens hem compromès a reforçar i consolidar el pressupost
dels serveis socials, tant en l’acció pròpia de l’administració local, com en la col·laboració amb
la nombrosa societat civil que treballa per reduir les problemàtiques i situacions d’injustícia
social. I així ho volem fer, tant en els pressupostos com en la creació de la taula social.
Deia abans que l’ajuntament ha de tenir una situació que li permeti afrontar aquests
escenaris adversos. Entenem que passa per una situació econòmica sòlida amb la que pugui
respondre a les necessitats, i a una organització tècnica que treballi des d’uns objectius polítics
clars, per respondre amb eficiència.
Parlava en el darrer ple de l’estat del municipi, que el nostre ajuntament arrossega
diferents motxilles que afecten en gran manera la situació econòmica: Garraf promocions, les
quotes urbanístiques, o l’estat del propi patrimoni, amb l’edifici consistorial tancat, o l’estat dels
equipaments culturals, serien els exemples de més quantia i afectació. Aquesta herència que
hem rebut no té solució fàcil ni immediata. Però ens hem posat a treballar per buscar solucions
que passin per l’anàlisi de les problemàtiques i la tria de les millors alternatives.
En els pocs mesos que portem al govern, hem fet un anàlisis profund i des de dins, de la
situació de Garraf Promocions. Una situació complexa d’una empresa que està en procés de
liquidació i en la que l’ajuntament com a soci únic ha de prendre decisions i estratègies clares
per tal que el problema, que ja és, es pugui assumir de la millor manera. I parlo d’assumir
econòmicament, i també socialment, ja que ara per ara el patrimoni immoble de l’empresa
municipal té un paper important en la dinàmica de la gestió de l’habitatge, principalment al
poble de Les Roquetes.
La promoció econòmica del municipi pren també un paper important en la situació actual.
Considerem que la promoció del teixit empresarial, sobretot pel que fa al comerç de proximitat,
té una importància estratègica, com a font de riquesa i també de relació social, de convivència.
No hem deixat de banda, tal com s’ha dit darrerament, les zones de possible creixement
econòmic ni els projectes que estan sobre la taula. Analitzem els projectes que arriben per tal
de treballar conjuntament amb la iniciativa privada, buscant fórmules d’acord que permetin fer
coincidir els interessos dels emprenedors amb l’interès comú. La situació actual d’important
atur imposa esforços per atraure iniciatives empresarials, i en això treballarem. Així mateix
col·laborem estretament i des del primer dia amb els organismes comarcals i nacionals que
treballen coordinadament per la regeneració econòmica.
L’anàlisi de la situació econòmica de l’ajuntament passa per valorar els ingressos, en
aquest sentit es veu una lleugera millora de la situació. Preveiem que les aportacions
d’administracions superiors milloraran. Per altra banda hi ha la previsió d’una molt lleugera,
però esperançadora, previsió de recuperació del capítol 2 d’ingressos lligats a l’ICIO (impost
sobre construccions, instal·lacions i obres). Però la crisis que estem patint, ens ha ensenyat
que la gestió de l’ajuntament no pot recaure sobre la confiança de que els sectors econòmics
externs recuperaran l’activitat ràpidament i mantindran un creixement permanent, perquè molt
probablement no serà així. Cal anar cap a una estructura municipal no tant depenent de les
aportacions externes, o de les dinàmiques econòmiques globals. En aquest sentit no podem
deixar de banda els objectius de control de la despesa, fent un anàlisi permanent de prioritats,
tant en la gestió diària com en les inversions.
Com a govern, i des del primer dia, hem rebaixat el cost de la gestió política de
l’ajuntament, que enteníem excessiva. I aquesta reducció tindrà un efecte directe sobre la
pressió fiscal que pateix el ciutadà.
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Ens hem compromès al manteniment de la plantilla de l’ajuntament. Una plantilla que ha
de millorar en eficiència i ha de tendir a cobrir el 100% de l’activitat municipal, reduint els
assessoraments externs tant presents en anys anteriors. Cal un canvi de dinàmiques, en les
que estem treballant.
La política de reducció del deute que ha tirat endavant, l’ajuntament els darrers anys
(forçada per la situació global, ha tingut els seus fruits. En aquests moments la despesa
financera s’ha reduït. Tenim per objectiu mantenir aquesta situació, tot i les necessitats en
equipaments i falta qualitat dels serveis, tant cròniques a Sant Pere de Ribes.
No volem defugir com a grup de parlar de la reducció d’ingressos procedents d’altres
administracions o causades per gestions fetes fora del nostre ajuntament. En nombrosos plens
hem discutit les causes i la motivació política que han obligat a aquestes diferents situacions, i
no ens hem posat d’acord i crec que no ens hi posarem ara. Però des del nostre grup ens
comprometem a treballar des de la capacitat que ens donen les nostres sigles, a treballar per
recuperar aquelles accions que diferents governs nacionals o estatals, han retardat en el
temps.
Quan valorem l’estat del municipi, i més enllà de la situació econòmica, hem de parlar de
la qualitat dels serveis, de l’estat dels carrers, d’aquells factors que milloren la convivència, els
espais de trobada entre els nostres ciutadans.
El meu anàlisis vol fer veure una millora de la situació econòmica, però quina qualitat
trobem en els serveis que ofereix l’ajuntament?. I quan parlo de serveis parlo de via pública, de
neteja, i també de cultura, d’esports, de patrimoni. No és bona la situació.
Com a nou govern no podem prometre solucions immediates. Entre altres coses perquè
la millora d’aquests serveis passa per la solució de problemes estructurals, lligats a la
deixadesa que hi ha hagut en els darrers anys. Però hi estem treballant: des de la priorització,
de la valoració d’aquelles actuacions que amb poc esforç econòmic poden tenir uns efectes
interessants en la millora dels serveis i instal·lacions.
Les decisions del govern i de l’ajuntament volem que es facin des de la transparència i la
col·laboració. Volem crear vies de participació pel ciutadà, entorns de discussió i participació. El
ciutadà necessita recuperar el protagonisme en el seu ajuntament, en el seu poble. Que se
l’escolti i que més enllà de les dificultats, es senti recolzat en el seu creixement personal i
col·lectiu.
Tenim la sort de viure en un municipi de gent dinàmica, de gent acostumada a sortir al
carrer a treballar i a gaudir dels seus pobles. Ho volem aprofitar en benefici de tots. Tenim poc
temps i son mals moments per fer grans coses, però si que volem canviar dinàmiques que
aprofitin el gran capital que són els ciutadans de Sant Pere de Ribes.
Fa mesos, en aquest mateix ple de l’estat del municipi reclamava el concepte de pacte
de gestió en font al pacte polític, per definir pactes entre grups diferents en molts ajuntaments
del nostre país. Reclamava un pacte que prioritzi la gestió, buscant l’equilibri i el respecte amb
els posicionaments polítics de cadascú. Ara estem immersos en un pacte d’aquestes qualitats.
Des d’aquí volem fer coses i també canviar dinàmiques, per reactivar el dinamisme que la
nostre ciutadania té.
Gràcies.

Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup es sent còmplice de les paraules dites per l’Alcaldessa i també pensen que aquest ple
és una oportunitat per posar damunt la taula les coses que han passat en el transcurs d’un any
i que poden ser bo d’analitzar per tal de saber si les coses s’han fet bé o malament.
Aquest és un ple singular perquè entremig hi ha hagut un canvi de govern. Li agradaria
analitzar una sèrie d’elements que s’han de tenir en compte perquè afecten al municipi i a la
seva gent.
El municipi està immers en una realitat nacional i estatal d’un marc socio econòmic difícil
per la gent, i aquestes no són el mateix per tothom, i on les solucions per sortir d’aquest
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conjuntura socio econòmica, les que s’estan imposant genera un seguit de neguits i dificultats
per la gent del país. Privatització de serveis públics, sanejament del deute bancari a través de
l’erari públic, retallades i pèrdua de drets tant en la sanitat, ensenyament etc., acompanyat del
creixement de l’atur, amb cotes que fa pocs anys era impensable arribar.
Algunes persones encara ho justifiquen dient que tot això s’aguanta per economies
submergides. Considera que no és així perquè l’Ajuntament, com administració més propera al
ciutadà, sap el que està passant i quina és la crua realitat i com els veïns i veïnes estan
suportant tot això.
Un altre element important pel municipi és el procés sobiranista, una mobilització
liderada pel moviment ciutadà i popular que ha portat els anhels de llibertat del poble i dins
d’aquests s’està replantejant el model de país que volen pel futur, en el qual es pugui decidir
cap a quin model social, polític o econòmic es vol anar. Considera que ha estat la mobilització
més gran haguda en el municipi per les 1300 persones que es van mobilitzar.
Considera que aquesta és una realitat que afecta i que alguns partits haurien de tenir en
compte.
Són importants el marc socio econòmic, i el procés sobiranista d’anhels de llibertat que
ha iniciat fa temps el poble de Sant Pere de Ribes de manera contundent.
Ho comenta perquè creu que té a veure amb mesures concretes que pateix el municipi.
Tot això dóna respostes per part de l’Estat com la voluntat recentralitzadora i tot el que es
deriva, com la pèrdua d’autonomia local que pot reconduir als ajuntaments a ser un teatre de
titelles i on la seva missió única i exclusiva sigui la de complir amb uns serveis determinats molt
allunyat del que seria fer política en els àmbits municipals. Acompanyat també d’ofegaments
econòmics que porten a les institucions a tenir que patir tot això i no poder fer front a les seves
necessitats, ni a les de la seva gent.
Són qüestions que afecten al municipi i s’ha de tenir en compte perquè si no cada debat
de l’Estat del Municipi seria igual i es podria dir el mateix, sinó es sabés emmarcar en una
realitat socio política de país.
Totes aquestes qüestions han tingut a veure en el debat del municipi, i davant d’aquestes
els posicionaments dels diferents grups polítics no han estat tots el mateix,. També és cert que
no hi ha hagut el mateix posicionament alhora d’estar amb la gent.
Aquestes són raons d’àmbit nacional i en l’àmbit del municipi hi ha hagut el canvi del
Govern Municipal que determina el debat d’avui.
Han tingut molts moments per parlar de l’estat del municipi com en la dimissió de
l’anterior l’Alcalde i va ser un moment d’anàlisi.
El partit Socialista amb la intervenció de la portaveu ha parlat d’una responsabilitat
històrica. La gent es pregunta si tot anava tant bé perquè l’anterior alcalde va dimitir i va
abaixar-se del tren en un moment òptim i amb l’economia sanejada. Es va provocar un enrenou
polític en el poble i consideren, que o bé, hi havia un sentit patrimonialiesta de la figura de
l’Alcalde i creien que aquest títol es podia passar de l’un a l’altre per voluntat personal, o bé hi
havia altres coses.
De fet llegint l’hemeroteca es veu que les raons de la dimissió anaven més enllà de la
puntual raó personal. Quines han estat les condicions polítiques o socials que han portat a una
determinació d’aquest tipus quan la resta de grups polítics, en cap moment, li demanaven la
dimissió, sinó que li demanaven una moció de confiança i el poder debatre l’estat actual del
municipi.
Efectivament repassant l’hemeroteca es trobarà que hi havia raons a tenir en compte.
En aquell moment es va parlar del canvi i els grups que van intervenir en l’elaboració
d’una alternativa i van treballar per un canvi en el municipi. Van parlar sobre les necessitats de
canvi i les possibilitats que el canvi obria i les responsabilitats que això comportaria.
Creu que aquest és el fet principal del debat, el canvi en la governabilitat. Es parla de 10
mesos d’un anterior govern i de 60 dies, tal com deia la representant socialista, del nou govern.
En el moment del canvi hi havia un llegat socialista que era realment pobre. Van
entendre que s’acabava una època i un cicle.
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Sembla que tot anava molt bé, la feina estava embastada, que es trobarien un
ajuntament sanejat, que es crearien 200 llocs de treball, que no passava res que els altres
Vilanova i Sitges estaven pitjor i que tot estava bé.
Això no s’ho creu ningú el municipi estava com està, hi havia coses ben fetes, però
també hi havia manca de participació i no vol que se li parli del llegat que queda. Hi ha coses
que no les nega, però tenen locals tancats des de fa molts anys arruïnats, i això també és un
llegat que està a la motxilla.
El tema de Garraf Promocions està en mans de la Fiscalia i del liquidador, i està per
veure com afecta aquest deute a l’ajuntament.
La pressió fiscal comparada amb Vilanova i Sitges és una de les més altes, però algun
veí deia que no és que es pagui massa sinó que es paga molt i no tenen res . Pregunta quin és
el servei cultural que té el municipi i quina comunicació perquè s’ha tancat Radio Ribes i les
revistes, i tot això també forma part del llegat per tant aquesta realitat s’ha d’assumir.
Tot això considera que forma part d’una pèrdua d’oportunitats i d’actius però no ho
coneix en profunditat. El seu grup, a l’anterior Govern, li entenien la feina que feien, però mai es
van interposar en la governabilitat, havien intentat parlar amb el Govern però mai van arribar a
acords. Avui estan aquí assumint la responsabilitat. Van optar per entrar al Govern perquè
creien que era el millor per la comunitat i així ho faran amb la complicitat de la gent i de la resta
de grups polítics que vulguin compartir això. L’objectiu és el de poder donar respostes a les
necessitats del poble i del municipi.
Aprofita per contestar a la representant dels partit dels Socialistes de Catalunya, que ha
dit que en 60 dies n’hi ha hagut prou per conèixer la singularitat i la seva manera de governar.
Aclareix que amb la dimissió de l’Alcalde no es començava de nou perquè a les institucions les
caracteritza la continuïtat i la capacitat d’aguantar en el temps i que siguin capaces de donar
resposta independentment dels canvis que es facin.
No vol entrar en el discurs enverinat i malaltís. Creu que el poble de Sant Pere de Ribes
no es mereix el enverinar un debat de l’Estat del Municipi fent veure que hi ha elements
estranys que distorsionen i governen a l’ombra. Creu que serà difícil trobar-se amb qui practica
un discurs enverinat i malaltís i que busca permanentment confrontació entre Ribes i les
Roquetes. D’aquesta confrontació només se’n parla quan vostès, Sra. Garrido, estan a
l’oposició i s’acabarà quan tornin a governar.
En el seu moment en van fer bandera i els va anar bé electoralment i ho tornaran a fer.
Espera que no tinguin sort i sinó mala sort per ell mateix. Els costarà trobar-se amb gent que
busca el conflicte permanentment, que utilitza els llocs de treball en moments d’atur i de
dificultats socio econòmiques importants. Li demana prudència en aquesta qüestió.
Els costarà trobar-se en qui burxa constantment. Li aclareix, a la Sra. Garrido, que les
diferencies que pugui tenir Convergència amb Unitat Municipal 9 són conegudes per tothom. A
la gent els va sorprendre que s’unissin i ho van fer amb una aposta de responsabilitat.
Li deix clar a la Sra. Garrido que no burxi més perquè els ajuntarà massa i serà perillós.
En el discurs social també els costarà trobar apropament amb qui utilitza el discurs, que
hi ha en el Pla contra la crisis del 2009 en el qual van participar-hi tots i ha estat responsable
que aquest estigui en una prestatgeria de l’Ajuntament.

Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular donant les
gràcies a la Sra. Alcaldessa.
Bona nit a tothom. Regidores, regidors, secretaria.
Una vez más tenemos la oportunidad de expresar, a través de este debate, nuestro
parecer en torno a las acciones del gobierno e incluso de los demás grupos que componen el
plenario.
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No quisiera empezar nuestra intervención sin agradecer la presencia al público asistente
y también a los medios de comunicación que hacen que este acto que celebramos hoy aquí
llegue al máximo de personas posible. Gracias a todos.
Vamos a intentar analizar la realidad política y social de Sant Pere de Ribes. Lo
haremos de la manera más objetiva posible, aunque ya sabemos que en política la subjetividad
está en la orden del día.
Si tenemos que remarcar un hecho importante en este debate sobre el estado del
municipio referente al año 2013 es, sin duda alguna, la renuncia del Sr. Blanco como alcalde de
Sant Pere de Ribes.
Este acto ha comportado unas consecuencias que han incidido de forma decisiva en la
composición de este plenario, dando lugar a la elección de un nuevo equipo de gobierno
formado por dos grupos que estaban en la oposición y con el apoyo de una tercera formación
que, con solo un voto y estando en la oposición, tiene el poder de formar una mayoría absoluta.
Así pues nos encontramos ante un año en el que tenemos que analizar, profundizar e
incluso comparar dos mandatos dentro de este debate. Incluso podríamos hablar de tres
formatos de equipo de gobierno durante este año.
-El formado por el PSC e ICV desde el principio de la legislatura hasta el mes de junio
del año en curso.
-El formado por el PSC en solitario después de la ruptura del pacto con la Sra. Scuderi.
-Y el actual formado por CiU-ViA y UM9 con el apoyo desde la oposición (digo oposición
por llamarlo de alguna manera), apoyo que todos sabemos.
Empezaremos hablando del gobierno formado por el PSC e ICV-EU.
Este gobierno llevó a cabo su primera acción política al principio de la legislatura y no fue
otra que la de firmar un pacto con ICV-EU, o mejor dicho con la Sra. Scuderi. Este pacto está
claro que no respondía a unos fines políticos basados en un programa o a un proyecto político
conjunto, si no que respondía, bajo nuestro entender, simple y llanamente a desmontar la
posible mayoría que ofrecía en su momento la aritmética plenaria. O sea, eliminar la posibilidad
de que se pudiera dar una mayoría absoluta y así evitar ser apartados del gobierno.
El resultado es de todos conocido: la formación de un gobierno en minoría con ocho
concejales frente a una oposición con trece. Pactar para seguir en minoría es un riesgo que la
coalición PSC- ICV-EU ni analizaron ni estudiaron bien a fondo. Los resultados están a la vista.
Lo único que consiguieron fue permanecer en el gobierno, sobre todo por parte de la regidora
Scuderi, ya que en aquel momento también podría haber formado gobierno con los dos grupos
que actualmente están bajo la responsabilidad de gobernar. Las razones solo las saben ellos.
Con el transcurrir del tiempo este gobierno demostró su falta de una hoja de ruta, la falta
de un proyecto político claro, la falta de un plan de mandato y la falta, en definitiva, de una
acción de gobierno que pudiera dar una clara respuesta ante los problemas de los ciudadanos.
Prueba de ello son la cantidad de problemas enquistados en el espacio y en el tiempo. Siento
ser recurrente, pero es que temas como el Local de Ribes, el Teatro de Les Roquetes, la
Rambla del Garraf, las antenas de telefonía móvil, la Casa de la Vila, Can Puig, el abandono de
las urbanizaciones, etc. etc. etc.
Estos temas, entre otros, llevan una cantidad de tiempo ingente pendientes de una
solución digna. Y no achaquemos todos los problemas a la crisis, porque muchos de ellos ya
estaban sobre la palestra antes de que ésta hiciera acto de presencia en nuestras vidas. Si no
se solucionaron entonces, cuando era época de bonanza y la economía municipal era propicia
para solucionarlos, ahora se me antoja que la solución es mucho más difícil, pero no imposible.
Solamente es cuestión de voluntad y predisposición.
Lógicamente todo no van a ser reproches. Hay que decir que durante esta época hubo
espacios para buscar acuerdos y consensos; hubo una predisposición para comentar y aportar
ideas, esto no lo podemos negar. Se hicieron mesas de debate sobre ordenanzas,
presupuestos, seguimiento de Garraf Promocions, etc. Otra cosa son los resultados, pero no
podemos negar que los foros se llevaron a cabo.
Seguiremos hablando del gobierno del PSC en solitario.
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La salida del gobierno por parte de ICV-EU supuso para el PSC dos cosas: primero,
seguir gobernando en minoría y segundo encontrarse con una más que posible moción de
censura. Esta situación creó un periodo de incertidumbre que acabó con la renuncia del alcalde
y la formación de un nuevo gobierno que es que tenemos actualmente.
Por último hablaremos del actual equipo de gobierno formado por UM9 y CIU-ViA.
Sabemos que desde el 20 de septiembre hasta hoy ha transcurrido poco tiempo para
que se pueda ver el cambio tan anunciado por ustedes a bombo y platillo.
Sobre la mesa tenemos muchos problemas y todavía no sabemos como ustedes los van
a afrontar. Tienen un gran reto por delante y no es otro que el de llevar a cabo y solucionar
todo lo que desde la oposición habían criticado. Pero se me hace muy difícil de entender cómo
podrán ponerse de acuerdo en temas que ideológicamente les separa un abismo, tanto a nivel
político, organizativo como funcional.
He intentado analizar el por qué de la razón de su pacto. Cuáles son los lazos que les
unen y que es lo que les separa.
He llegado a la conclusión de que efectivamente existen cosas que les unen, pero hay
muchas que les separan y realmente pienso que esto es bastante peligroso a la hora de poder
llevar adelante un proyecto común en el que la única finalidad tiene que ser el mejorar la
calidad de vida de nuestros ciudadanos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles.
Entre las cosas que les separan está en primer lugar y tema muy importante, la ideología
política. UM9 se define como una organización política radical de izquierdas. CiU Está
integrada por Convergència Democràtica de Catalunya, de ideología liberal y de centroderecha, y Unió Democràtica de Catalunya, de ideología democristiana. Esto, sin duda, supone
un hándicap a la hora de elaborar una hoja de ruta, a la hora tomar decisiones y en definitiva, a
la hora de gobernar.
Ustedes argumentarán que el municipio y sus necesidades están por encima de las
diferencias políticas. Me parece bien, pero si es así ¿por qué no se presentaron juntos a las
elecciones? Yo se lo diré: porque antes de las elecciones y aún hoy, hay diferencias
ideológicas que son insalvables entre las dos formaciones. Prueba de ello fue la actitud de ICV
a la hora de dar el apoyo a este pacto, que en declaraciones públicas de su portavoz( más
favorable a UM9 que a CiU), dijo que ella no se veía haciendo alcalde a un convergente.
Nosotros tampoco lo vemos. Habrá que esperar al próximo pleno de investidura para salir de
dudas.
Otro punto de desencuentro, por lo menos cuando estaban en la oposición, es su
postura ante la empresa municipal Garraf Promocions. Si no recuerdo mal en el último debate
sobre el estado del municipio, el Sr. Giralt ( que por cierto su discurso de hoy ha sido calcado
del anterior pleno de investidura), como decía el Sr. Giralt criticaba la actitud de UM9 por
haberse retirado del consejo de administración de la empresa 5 minutos antes de decidir la
liquidación. De todos es sabido que por parte de CiU era indiscutible la disolución y posterior
liquidación de la sociedad. Punto que no compartía su actual socio de gobierno ya que
defendía el esclarecimiento de todas las cuentas de la empresa antes de tomar cualquier
decisión. No sabemos a día de hoy si ha habido algún cambio en estos posicionamientos, se
supone que el día 27 saldremos de dudas ya que hay Junta General de Garraf Promocions y
se verán las diferentes posturas.
Partiendo de la premisa de que los presupuestos del ayuntamiento son la hoja de ruta de
cualquier gobierno, hay que recordar que de lo se acuerde en esta Junta General depende el
futuro inmediato de nuestro municipio ya que es la pieza clave para la confección de los
presupuestos para 2014. Hemos de recordar que la aprobación de los presupuestos del
ayuntamiento depende básicamente de la aprobación del presupuesto de la empresa
municipal, por que como todos sabemos, éstos son consolidados. Es aquí donde veremos si ha
habido acercamiento en las posturas sobre la liquidación de la empresa y quien de los dos
cede terreno al otro.
También les he dicho que hablaría de lo que les une. Y lo voy a hacer.
En primer lugar pensamos que su nexo de unión más importante es, sin duda, su
marcado carácter independentista. No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que las dos
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formaciones están trabajando para poder conseguir la fractura del Estado español, romper con
la Constitución y así separarse del resto de España.
También tienen otro vínculo que les une y no es otro que el ser las dos formaciones más
votadas en el núcleo de Ribes. No podemos obviar y el que lo haga es que no conoce el
municipio, que la dualidad Ribes-Roquetes existe y existirá. Son dos maneras de concebir la
política, las relaciones sociales, las raíces, las fiestas, la cultura, etc. Tenemos que reconocer
que somos un pueblo plural y heterogéneo, tanto en su composición demográfica, social como
cultural, por eso les pido desde aquí que pongamos en valor estas diferencias y no que las
acentuemos.
¿Qué quiero decir con lo que acabo de exponer? Pues que les pido que lleven a cabo
una acción de gobierno que nos una, pero que comprenda las diferencias y que respete a los
demás como los demás les respetan a ustedes. Que no se pierdan por el camino y gobiernen
para todos y cada uno de los vecinos de Sant Pere de Ribes sin que tengamos que pagar
ningún tipo de peaje. Que dejen en un segundo plano las disputas territoriales y trabajen para
solucionar los problemas más acuciantes que acechan al municipio.
Ya para acabar les diré las mismas palabras con las que cerré mi intervención en el
anterior debate sobre el estado del municipio:
Gobernar es consensuar, es unir voluntades y gestionar los problemas.
Gobernar es disfrutar del pueblo y luchar por él. ¡Háganlo!
Gracias.

Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’iniciativa per Catalunya
Verds EUiA. Bona nit, bona tarda.
Costa fer front a aquest debat sense passar una mica revista de coses que s’han dit
sobretot quan ets l’última en intervenir, però abans d’això, si que volia insistir, en quin és el punt
de partida amb el que des d’aquest grup, des d’aquesta coalició enfoquem avui aquesta
intervenció, en aquest debat sobre aquest Estat del Municipi de l’any en curs, suposadament
aquest 2013 i ho fan com ho han fet sempre des d’una basant, pensa que doblement
reconeguda de vegades, altres no, d’honestedat i de responsabilitat.
El context és social que vivim, és una realitat que no podem obviar quan estem aquí, al
capdavant, cadacun i cadascuna de nosaltres, lluitant. No només per unes idees sinó per uns
resultats que és que la gent no tingui mancances, que la gent que se senti més vulnerable no
tingui que a sobre sumar el pasotisme d’una institució que ha de tenir al costat, que som el
mateix poble que al final acompanya a aquestes persones i que ens acompanyem a nosaltres.
És evident que aquest context que ens apreta, que ens estreny des del punt de vista
polític perquè amb les noves reformes de lleis doncs estem aquí i ho hem debatut moltes
vegades diferents mocions posicionant-nos i intentant aquí garantir, defensar coses que hem
estat 30 o 40 anys i hi ha qui porta 100 anys lluitant i encara no hem acabat de veure la llum, i
en canvi ara ja ens estan fent passos enrere. Això ens obliga aquest context ens obliga a
enfocar aquesta preocupació que tenim i que compartim amb aquest Ple i la gent que avui ens
escolta i la gent que està al carrer que també participa no només d’aquests debats sinó del dia
a dia de la realitat del nostre municipi ens obliga a que donem una resposta amb contundencia,
fa anys que ho diem, jo no ho he repassat aquest de matí, però si que recordo que sempre en
aquest debat he de treure la contundència perquè és necessària ja des de fa molts anys.
Respostes amb contundència. Respostes amb radicalitat democràtica, social. Fins i tot i aquest
any ho hem viscut en un Ple hem arribat a parlar de la desobediència i ho hem plantejat molt
clarament davant de l’atac de les lleis que intenten retallar en tot aquest esforç, com deien
abans, d’aquesta suma d’esforços i de voluntats que han vingut, i de diners perquè no dir-ho,
de tots aquests anys. Certa desobediència quan tenim unes administracions públiques que
d’alguna manera intenten doncs treure’ns, apartar-nos d’allò que consideràvem digne. La
dignitat personal, l’atac en l’accés a la vivenda, a la cultura, l’educació, la sanitat, la manca de
feina.
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N’hem parlat sovint en aquest Ple, penso que en els últims anys dèiem que hem debatut
més mocions i més temes de política nacional i europea perquè no dir-ho també, que
segurament en temps anteriors i no ha estat, val a dir, no ha estat casual és que vivim
immerses en aquest procés d’atac constant en el qual estem reivindicant des de l’autonomia
del municipalisme, des dels pobles, i des de les ciutats aquesta necessitat, no només voluntat,
necessitat de garantir la vida digna de les nostres persones, veïns i veïnes, que volem tirar
endavant.
Amb tot això que volem dir nosaltres? Volem dir que avui en aquest context no podem
deixar de centrar el que és el debat de l’Estat del nostre Municipi, el que ha passat que s’ha
comentat, el que volem, el que es vol exigir, el que hem treballat, el que ens ha sortit bé i el que
ha sortit també malament, sense tenir en compte tres elements que considerem fonamentals.
Ho ha dit abans el primer és la radicalitat, però tampoc podem abandonar la ètica, ni la dignitat.
És sobre aquesta base que nosaltres creiem que hem de centrar els compromisos totes les
formacions que avui estem aquí.
S’ha parlat de fets rellevants en aquest Ple de les situacions del que ens ha portat avui
en aquí, he intentat escoltar a tothom, prendre nota, però malgrat algunes intervencions no han
fet esmena, m’ha semblat que no s’ha dit que fa tres anys que no hi ha pressupost municipal,
així amb aquesta claredat, que segurament és un fet molt rellevant, molt perquè d’aquest
pressupost, i que potser algú pensi bueno no serà tant important, si, sí que ho és d’important i
molt.
I el recorregut que ens ha portat fins aquí i fins aquesta context que s’ha explicat, en els
tres processos que acabem de sentir, que és veritat, és un recorregut que no ha estat gens
fàcil. Nosaltres des d’Iniciativa EUiA ho sabem i ho hem compartit a molts o moltes de
vosaltres, que esteu avui en aquí, al llarg de tot aquest any en debats, amb intervencions
públiques tant en el Ple municipal, com fora del Ple municipal, No vull fer ara un resum desprès
del que se’n ha anat dient tota la nit, de com hem arribat fins aquí simplement, si que volia
remarcar que ha sigut un camí intens, que vam iniciar al 2013 ja amb una crisis de govern, que
s’acaba al juny, per fer un resum, amb lo qual acabava també un projecte de feia temps, uns
anys, de sumar una majoria d’esquerres al municipi. És veritat que es trenca no només amb la
partició del Govern que havia funcionat els últims sis anys, si no que hi va haver-hi també altres
elements o episodis que vam viure com les ordenances del 2012, que posaven en evidencia
que anàvem cap a un camí de fissures o de discrepàncies, però la nostra formació ja va exigir
en aquell moment i ha exigit quan ha passat a l’oposició i des del mes de juny, venim exigint i
continuarem exigint en el nou Govern, que cal un treball en aquests moments ferm, curós
davant del pressupost i davant del que ha de ser l’estructura que sostingui, mantingui i
garanteixi els serveis públics en el nostre municipi, i quan diem serveis públics no diguem
serveis públics en abstracte, diem l’atenció primària, diem l’atenció a les famílies, l’atenció a la
infància. Ens ha agradat sentir en la intervenció de l’Alcaldessa la preocupació, ha sortit en
varis elements del seu pla de govern la preocupació per la infància siguin llars d’infants, o
centres oberts, ens preocupa i molt.
Els preocupa perquè, ja se que és un tòpic i no he vingut avui a fer cap frase cèlebre, de
les que se’n n’han dit moltes avui, però la infància és joventut, és futur, i nosaltres quan volem
fer un municipi hem de pensar que hem de tenir també un futur present.
Parlant de models de municipi estem sentant les bases per aquest municipi que haurà de
desenvolupar les persones que avui cuidem i que un dia caminaran i aniran ja soles i
funcionaran autònomament al nostre municipi. Això vol dir que caldrà invertir en tot allò, que per
alguns o algunes sembla només despesa, invertir en educació, potser allà on no toca, invertir
en cultura potser on no ens havíem pensat que hauríem d’invertir. Invertir en salut. Tenim el
Consorci Sanitari del Garraf. Formem part d’institucions relacionades amb la salut, com a
municipi. Significa això que algun dels programes que tenim en ment i de bats que sobretot
hem obert i s’han obert aquests, dies amb la voluntat expressa de tirar endavant el pressupost
municipal, caldrà que els fem amb aquesta perspectiva que les amenaces que hem tingut i les
retallades que hi ha hagut no han sigut només al 2013, per desgracia, i malgrat llegir en alguns
llocs missatges de s’ha acabat la retallada i túnels i llums i, tot això que ens estan venent al
costat de l’anunci de qualsevol detergent a la televisió no creiem que sigui veritat, per tant
caldrà estar alerta i caldrà preveure i això significa tenir un fons que prevegi que haurem d’anar
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ha cobrir aquelles ajudes a les famílies que d’altra banda havien tingut solventades fins ara i
que no tindran i no han tingut ni tenen d’ara endavant.
Això és el que nosaltres creiem que és rellevant aquest compromís del Govern
municipal, aquest compromís de tots els grups del Ple, en treballar en aquesta línia.
Com deia abans també hem fet des d’Iniciativa i des del grup que represento segurament
hem fet un pas endavant com no podia ser d’un altra manera, com no podia ser d’un altra
manera en el context social que vivim. És veritat que hi ha qui, sobtosament, en aquest Ple ens
ha amenaçat i tot. Bueno jo al menys ho he viscut com una amenaça la frase de que, ara estàs
i potser demà no estaràs, i no se en tot cas ja, en algun moment demanaré explicacions perquè
m’ha semblat que en feia fora qui no toca, però bueno ho deixo així. De totes maneres si que
vol dir que mentre depengui de la salut no, doncs estaré aquí a complir en el que represento
per la gent que ha confiat i que confien en la nostra coalició.
Però hem fet un pas endavant, que és veritat que hi ha gent que s’ha sorprès, hi ha gent
que no s’ha sorprès, hi ha gent que no només ho ha entès, que ens ha felicitat en molts àmbits,
però sobretot hi havia un element que ens ha semblat, i que ens ha cridat l’atenció, i que potser
convenia recordar, nosaltres hem donat un suport a Unitat Municipal 9 en aquesta alternativa,
en aquesta acció de Govern en la que s’enfronta avui en dia, i no és estrany. Nosaltres sabem
que Unitat Municipal 9, des d’Iniciativa i des dels orígens i hem compartit una història en comú,
una història de l’any 79 fins l’any 2003, i si hem permeteu una història comuna des del 2003
fins avui.
És una història aquesta última de la defensa sempre de projecte d’esquerres que faci
possible allò que per altres són només alternatives o utopies i en canvi per nosaltres són les
solucions i són programes d’acció política. Sabem des d’Iniciativa i en tot cas ho sap el nou
govern, que podrem oferir-nos allà on veieu, i nosaltres ho direm i ho direm molt clar, que si
que és possible fer les coses d’un altra manera i que toca fer les coses d’un altra manera.
És possible i a més a més en aquests moments necessari passar per davant les
persones a les empreses. Tenir en compte que hem de treballar les institucions per les
persones i no per les entitats financeres defensar que la dignitat d’una persona comença el dia
que arriba i que és ciutadana i no s’acaba mai per què, perquè nosaltres també creiem en
l’element de la memòria històrica que hem de tenir en compte, per tant des d’aquesta base per
nosaltres comença la dignitat i no s’acaba mai, i hem de tenir en compte també això alhora de
tractar i relacionar-nos amb la gent en el nostre municipi.
S’ha comentat en aquest Ple i ens agradaria recalcar-ho perquè és veritat que pel camí
s’han perdut oportunitats en el municipi. S’ha perdut l’oportunitat de que Esquerra Unida i
Alternativa sumés aquest projecte d’esquerres d’iniciativa.
S’ha perdut perquè en aquests moments entenem que EUiA possiblement, amb la
obsessió de dividir del Partit Socialista la nostra coalició des de fa més d’un any s’hagi optat per
una esquerra més, o només progressista, i no una esquerra que és progressista i també
radical. Hem perdut ho lamento, de fet convidem i hem convidat a Esquerra Unida i Alternativa
a reconèixer que Sant Pere de Ribes majoritàriament hi ha una esquerra.
En aquests moments hi ha una alcaldia d’Unitat Municipal 9, un suport des de l’oposició
amb un compromís molt clar i ferm compartit amb Esquerra Unida i Alternativa d’un projecte i
un programa que entenem que ha de contribuir a la justícia social, la recuperació dels drets, la
dignitat de les persones.
Entenem que es facin acusacions banals, inclòs falses en algun cas, on es tenen manca
d’arguments i perquè no dir-ho manca de ganes de posicionar-se i treballar. No sap si és
aquest l’espai i ara potser no se si tampoc és el moment, però si que ens agradaria ser i en
aquest cas si que tinc la responsabilitat de que com a portaveu, no només del grup de la
coalició, sinó de les persones que representem perquè en el seu vot, o en el seu costat o
apropament ens han donat la seva, el seu suport en algun moment, la seva participació, la seva
implicació. Si que seria important aprofitar i dir-li en tota aquesta gent, deien abans, que era
possible fer les coses diferents.
Poder dir que hem fet i poder dir que farem. Poder dir que en el seu moment vam
contribuir entenem nosaltres també i amb tots els respectes perquè hi ha coses que van sortir
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malament. Una fiscalitat progressiva, una participació amb pressupostos, com era el cas de
medi ambient. Hem contribuït a una implicació i a creure’ns des del món local que podíem
canviar les coses invertint en energies renovables també hi ha alternatives. Ens hem cregut i
hem treballat i hem estat molt activistes en fer possible que la dignitat fos el primer i el més
important dins, fora de l’àmbit de l’Ajuntament i a nivell municipal. I per què ho dic això ara, ho
dic perquè m’han dit que sóc una capritxosa i no és veritat, i en tot cas si el caprici és no
amortitzar places en serveis socials, si el caprici és que es complís amb la paraula de destinar
uns diners que s’havien tret dels impostos de les persones serveis socials i al mes de juny, de
maig, d’agost, de setembre no estaven encara incorporats i no s’han incorporat, per tant s’ha
mentit.
Si resulta que voler dignificar el funcionament de la participació amb les persones tant
dins com fora de l’Ajuntament és un caprici, si resulta que el no poder ser còmplice del dic una
cosa i faig un altra és un caprici, si, potser si que aquest grup municipal és capritxos, però
nosaltres entenem que no és cap caprici , sinó que és vetllar i continuar vetllant sempre pels
interessos col·lectius. Els interessos col·lectius que passen en el nostre compromís aquí com a
Ple municipal de garantir l’estructura l’organització, els recursos personals, econòmics,
materials que facin possible que això tiri endavant. No val ha dir ens preocupa un tema i deixarlo al calaix, jo li demano al nou Govern que no ho faci, que no ho faci. Que si cal trèiem els
calaixos al carrer, però que no ho faci que omplir calaixos no fa ajuntament, no fa poble, no
dignifica tampoc a les persones, només omple calaixos.
Nosaltres com dèiem, en aquest moment i com sempre treballarem i treballem de
manera crítica, ho hem sigut sempre, però sempre hem sigut també una formació activa. Activa
des de proposar, crec que ho he dit ja en algun últim Ple, no esperarem que ningú ens vingui a
buscar, som així, si voleu gent agosarada, però anirem a picar les portes i hem anat a picar a
les portes amb propostes, amb projectes, amb debats que considerem que hem de tenir, com
el debat de l’aigua, de la remunicipalització de determinats serveis i sap el nou Govern que
hem dit ja que teníem aquesta disposició a obrir aquests debats entorn del pressupost, però no
només del pressupost 2014, sinó com a model de municipi.
Nosaltres vetllarem i intentarem vetllar per aquest compliment de les prioritats que hem
demanat, que exigim en serveis socials, en matèria d’atenció i serveis públics en general del
municipi. També volem recollir i recuperar el que entenem que són reivindicacions que ens
pertoquen com tot allò que faci referència a un dèficit democràtic que pugui haver-hi en les
nostres institucions.
Volem i exigirem el Pla d’inversions que haurà d’incloure tots aquells elements i
equipaments que entenem que han de garantir el desenvolupament de les persones en el seu
creixement individual i col·lectiu al municipi sigui educació, sigui cultura, sigui treball, sigui el
servei ocupacional.
Finalment sabem també que ens toca avui i ara contestar, no sap si pot fer aquella cosa
de los últimos seran los primeros, en aquest cas l’última en intervenir volia la ser la primera i
potser ja s’ha anat fent alguna vegada a intentar contestar-los a tots, a tothom, a totes.
Contestar, contestar recuperant la primera frase que segurament ha dit aquesta nit des de la
vessant de l’honestedat i de la responsabilitat, no podem permetre’ns el luxe, perquè és un luxe
de fer demagògia en aquest Ple, no es pot és èticament insostenible. No es pot dir que farem
moltes coses i jo des d’aquí demano doncs que si es vol comprometre no sigui la primera
vegada que parlem en el Ple d’això, sinó que la propera vegada sigui per portar un acord en el
Ple i per tirar-ho endavant. En aquí el grup d’Iniciativa EUiA està i treballarà i opinarà i si cal
criticarà, però sobretot treballarà per tirar-ho endavant. No si val venir aquí a tirar la mà i
desprès recollir-la perquè m’ha semblat sentir pedres. M’ha semblat sentir pedres i també m’ha
semblat i a lo millor m’equivoco si s’anunciava una possible moció de censura del Partit
Socialista i Convergència. M’ha semblat que el Partit Socialista convidava a Convergència i
Unió a governar tranquil·lament, desmarcant i dividint també al nou Govern com ha fet també
amb aquesta coalició. Es tiren pedres les recull qui pot, qui en sap, qui vol. Jo entenc no hi pot
haver-hi obsessions en la política hi ha d’haver reivindicacions. Hi ha d’haver compromís, lluita,
hi ha d’haver força, però no obsessions i m’ha semblat veure en aquest Ple més d’una
obsessió. M’ha semblat entendre en aquest Ple més d’una gelosia perquè m’ha semblat que el
PSC preferia haver-se apropat a Convergència i hi ha hagut algú que ha arribat abans, UM9.
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M’ha semblat que el Partit Popular no està content. No acabo d’entendre-ho, i no acabo
d’entendre, i abans hi ha hagut algun company que també ho ha dit que es fes tanta referència
i personalisme de la Sra. Scuderi, només recull les paraules del Sr. Garriga d’abans. Jo no puc
apreciar aquest interès pel personalisme i en tot cas vull dir en aquest Ple, que tingui la gent
clar que aquesta portaveu del grup municipal d’Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa és un
grup que és així i va néixer així perquè va concórrer així en les eleccions del 2011 i continuarà
així perquè la llei així ho mana, en cas que no es celebrin noves eleccions. Representa als 700
i pico de vots que ens han portat en aquí. És insultar a les persones, és menysprear a les
persones, el pensar que quan parlen només una per la parella sola i no tenir en compte que
està parlant per tot un munt de gent més al darrere, amb les que treballa al dia a dia, o amb les
que de tant en tant s’han trobat que hi donaven suport.
Jo per aquest motiu no puc més que acabar aquesta primera intervenció agraint a totes
aquestes persones, votants i no votants també de la nostra coalició que en els darrers temps i
darrers anys han estat sempre al nostre costat, però sobretot també aquelles que ara també
s’han acostat per donant-se suport, per donar força per tirar endavant reconeixent que aquesta
coalició no és que estigui al costat de, és que és part de les majories que hi ha avui en dia al
carrer. La majoria que lluita per la dignitat de les pensions, la majoria que lluita per les
retallades en educació, per la dignitat i l’escola pública, la majoria que lluita per un procés
sobiranista sigui un procés constituent. Hi ha una majoria que demana la independència i hi ha
altres majories, però són majories en les quals aquesta coalició està i hem estat i estarem i són
a elles a les que agraïm i a les que vull agrair també, en alguns casos m’agradaria poder dir
noms i cognoms, però no ho faré, ja vaig acabant, però vol que se sentin agraïdes per aquest
grup municipal i que sàpiguen que continuarem endavant i continuarem exigint el que exigíem
fins ara, que desitgem que tot el que s’hagi dit les coses bones que s’han dit avui en aquí tirin
endavant i que de la resta en seguim parlant.
Moltes gràcies i bona nit.

Pren la paraula l’Alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i Felipe dient que en tot cas tal com
s’ha informat a l’inici del Ple de l’Estat del Municipi faran la ronda de replica pels que vulguin.
Per part de l’Equip de Govern recolliran totes les propostes de polítiques que vagin
encaminades a donar resposta a les situacions de crisi d’atur, que està generant el dia a dia, ja
que és la seva màxima preocupació del moment. Recolliran i recullen les propostes de
dinamització econòmica de programes d’actuació i d’idees de voluntats i de bons propòsits en
matèria de medi ambient, urbanisme, promoció econòmica, habitatge sobretot de cohesió
social.
Ha pogut percebre les mateixes preocupacions per part d’algunes forces polítiques, per
tant els faran partícips sempre que vagi encaminat en aquesta línia. Entenem que par part
vostra seria una oposició responsable. On no entraran a participar és dels jocs que alguns
volen desprestigiar a algunes persones que formen part del Ple municipal. Aquí l’Equip de
Govern no entraran i no els trobaran.
Vol dir-los que es troben en uns moments on se’ls retalla constantment els drets, però
com Ajuntament han de ser crítics i manifestar el rebuig davant de les retallades i alhora els cal
actuar i no es pot deixar passar el temps i dir que la Generalitat o el Govern de l’Estat.
Han de ser crítics i denunciar-ho, però alhora han d’actuar ja porten prou anys queixantse d’aquestes retallades, per tant s’ha d’actuar i s’han de plantejar alternatives i donar resposta
a les necessitats, malgrat les dificultats i el poc suport que s’està reben els ajuntaments en
aquests moments, per tant si la voluntat dels presents va en aquest sentit els trobaran i els
faran partícips de tot el treball.

Segueix amb el torn de replica la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista
de Catalunya dient, que respecte la intervenció del Sr. Garriga li demana que faci bé el
recompte del que afirma i li demana que es moderi en aquest sentit perquè no és en absolut el
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que afirmava. Pensa que na intervenció del Sr. Garriga ha anat més en la línia de justificar el
que han escollit, unes aritmètiques determinades que a molta gent van sorprendre, però no al
seu grup. Pensa que hi havia un objectiu molt clar que els unia a les dues formacions polítiques
i aquest objectiu el tenien claríssim i així l’han portat a terme.
Al seu grup no els ha sorprès que vostès s’hagin unit, però es cosa de vostès a quin
preu.
Pensa que vostès han de fer honor a la veritat i també en dir que en alguna ocasió
havien demanat el cap de l’Alcalde. També van demanar el cap del càrrec de confiança
d’Iniciativa i que la regidora d’Iniciativa, que estava al Govern, que no cobrés el que estava
cobrant, i també el Cap de Gabinet.
Ara tot és diferent i potser volen explicar-ho de manera diferent, però no ha estat així i
també s’ha de fer honor a aquestes veritats.
Parlen del llegat socialista i es podria parlar d’altres llegats a través de la memòria
històrica política del municipi perquè el Local i el Teatre són un llegat del seu propi govern que
desprès de poc temps de ser construït no complia normativa i era molt complicat fer servir els
equipaments de la manera que estaven construïts.
Planteja que el seu partit no serà còmplice de que els equipaments, la Casa de la Vila,
neixi justament retallada perquè els seus objectius demà, i que hauran de servir molt temps en
el futur, desprès tinguin problemes per aquest motiu demanen la seva participació, perquè
volen que els coses que es facin es facin de manera digne i que responguin a les necessitats.
Considera que la ciutadania no es mereix altra cosa.
Està totalment d’acord amb altres afirmacions fetes pel Sr. Garriga respecte que els
ajuntaments estan reben un atac molt important per altres administracions. S’estan empobrint
cada vegada més i justament en tot allò que té a veure amb el món polític i amb aquella
responsabilitat política que tenen els ajuntaments.
El Sr. Giralt no ho veu de la mateixa manera creu que es conforma més en una posició
de gestió i més tecnòcrata. El seu grup no vol això i reivindiquen pels ajuntaments, a més de la
proximitat en la gestió, la proximitat en la decisió política. Això té a veure en que els
ajuntaments tinguin plenes competències i plens recursos cosa que no ha existit fins el
moment, per tant des del municipalisme defensaran als ajuntaments i el paper que l’ajuntament
de Sant Pere de Ribes ha de tenir davant de les altres administracions.
Veu que això és una diferencia que tenen les dues forces polítiques i en aquest sentit
comparteixen amb Unitat Municipal 9 aquesta manera d’entendre la política municipal.
Crispació no en tenen cap i es pregunten on són les pancartes, i on està aquella
crispació, que Ple rere Ple el president del seu partit encapçalava tres plataformes.
Es pregunten on són aquestes pancartes, on està aquesta crispació pel seu grup cap ni
una. Ara diran allò que creuen que s’ha de dir i ningú els dirà que no ho diguin perquè és el seu
convenciment, encara que segurament no agradi.
Aclareix que avui és el dia de la marmota i recorda el discurs del Sr. Giralt fet fa un any
que va dir, que era el dia de la marmota i li ha semblat que avui el discurs del Sr. Giralt té molt
a veure amb el dia de la marmota. Com deia el company del Partit Popular és calcat al de l’any
passat.
Pensa que ha d’haver-hi canvis. Els alegra que el Sr. Giralt digui que cal fer coincidir els
interessos de les empreses amb els de l’Ajuntament cosa que han criticat molt quan ells ho
feien.
Farà referència als llocs de treball, i ho continuarà fent perquè és la raó per la qual
creuen que han d’haver-hi noves activitats econòmiques perquè donin llocs de treball, que es
necessiten en el municipi.
Que la Sra. Scuderi els culpi de la seva pròpia divisió considera que és passar-se, i que
se’ls culpin de tot ja estan acostumats, però li demana que no els doni lliçons la Sra. Scuderi i
miri pel que ella ha de fer i amb quina dignitat ho fa.
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Els diners de serveis socials no incorporats, la Sra. Scuderi ho sap bé, doncs formava
part del Govern i sabia que no hi havia un pressupost aprovat, malgrat s’havia intentat de
moltes maneres.
Si es parla de calaixos, li planteja a la Sra. Scuderi que es fixi en els seus propis calaixos
que ha estat sis anys al Govern, abans de buscar als calaixos de la resta.
Li demana a la Sra. Scuderi que es centri i no centrifugui el que té respecte al PSC. Que
solucioni el que té a casa seva i deixi que la resta de gent es posicioni de la manera que es
cregui més convenient.
Per acabar vol comentar la frase de manual, de que tota la culpa és de l’anterior Govern,
i planteja que vostès han escollit una opció determinada i aquesta opció és que ara els toca
treballar i actuar i fer-ho de valent.
Ella diria que coincideixen en un % molt elevat amb el que la Sra. Gabaldà diu que cal
fer. És el que ells han fet durant aquests 14 anys i que se’ls ha criticat en moltes ocasions, per
tant desitja i espera que tinguin la oportunitat de refiar-se i poder participar en allò que entenen
que ha ser el bé dels ciutadans de Sant Pere de Ribes.

Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt I Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
abans ha marcat el seu posicionament i no ha replicat les paraules de la Sra. Garrido.
Agraeix al Sr. Rodríguez del Partit Popular que hagi vist que el seu discurs era molt
similar al de l’any passat cosa que vol dir que és coherent i no ha trencat el discurs per haver
canviat la cadira de l’oposició al Govern. Li agraeix l’observació.
És veritat que el dia de la marmota és diferent, doncs portaven 14 anys que sempre era
el mateix.
El seu grup va treballar pel canvi doncs entenien que l’anterior Govern estava en una
repetició feta des de la prepotència que donava el fet de l’experiència, que s’entenia, que
inapel·lablement donava suport als seus criteris.
Han fet un Govern de diversitat.
Vostè Sra. Garrido ha agafat el tema dels posicionaments i les sigles que els
acompanyen per intentar separar la unitat d’actuació que en aquest moment hi ha al Govern.
Pot continuar fent-ho. Vostè marca les seves estratègies, i veu diferències on ell no les veu.
Veu unes diferencies internes del Govern, en les que va incidint, de posicionaments polítics
diferents, que està clar que els tenen.
Diu que han fet un Govern tecnòcrata, però segurament és un Govern pel benefici del
municipi de Sant Pere de Ribes. En com entenen el Govern de Sant Pere de Ribes tenen
moltes coincidències UM9 i CiU- ViA.
Cosa que vostè, Sra. Garrido, va perseguir 36 hores abans de les eleccions d’Alcaldessa
i els va anar a buscar, per tant considera que deuen ser tant dolents.
Entén que és una estratègia que vostè s’ha fet en buscar la diferència i subratllar-les,
que naturalment estan. Són deu persones, desprès són tres formacions, però aquí està la
gràcia del Govern de moment es van entenen i han fet un pacte per entendre’s, que serà difícil
doncs els problemes no vénen de dins dels Govern, sinó que vénen de fora. Segur serà difícil,
però han fet aquest acord per entendre’s, i s’entendran i discutiran les diferencies fins on faci
falta.
Vol aclarir dues referències fetes per la Sra. Garrido, i que per la ciutadania les vol deixar
clares.
Vostè ha comentat uns números de cobrament, i vostè Sra. Garrido cobrava un 7% més.
Vostè diu que la reducció és un 2% de l’IBI i que només buscava titular, segurament hi haurà
molta gent que els agrairà. Per ells és una reducció de l’esforç fiscal que a més s’ha pogut
assumir mirant la globalitat dels pressupostos, tal com vostè sap. S’ha pogut assumir sense
eliminar el pressupost dels serveis socials i aquest és el compromís, no només reduint-lo, sinó
augmentant-lo.
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Vostè Sra. Garrido només ho vol entendre com un titular, segurament si s’hagués
augmentat a saber el que hagués dit.
L’ajuntament té una certa salut econòmica, però no tenen 5 milions d’euros posats a
Garraf Promocions i que havien de tornar, no els tenen.
Tampoc tenen l’augment entre 3 i 4 milions d’euros de quotes urbanístiques d’inversions
que s’han fet, perquè a vostè li va interessar que es fessin en un moment donat, a prop de les
eleccions, i que no tenen.
És cert que tenen una salut econòmica bona, i amb un esforç de reducció
d’endeutament, i sap que van optar-hi molt i van insistir-hi, però tenen una sèrie de
problemàtiques com Garraf Promocions i quotes urbanístiques que els donaria més capacitat.
La culpa és de molts factors, però és així.
Li sap greu que la primera reunió de negociació, ells hagin posat una cosa sobre la taula
i vostè ho hagi tret aquí, la dualitat de partides entre Ribes i Roquetes.
Ara ho vol explicar a la ciutadania perquè s’entengui que és això. En els pressupostos
actuals i des de fa molts anys hi ha dualitat de les partides, per exemple en la partida d’energia
lumínica de tot el municipi, n’hi ha dues partides Una diu Ribes i l’altra Roquetes, quina és la
diferencia, doncs la meitat. En les partides de manteniment d’escola entre Ribes i Roquetes
també hi ha dualitat i hi ha la meitat de pressupost en cada lloc.
En aquest anys s’han trobat que en un moment donat es necessita fer una reparació en
una escola, per exemple les Parellades, i si no hi ha diners que està a 0€, doncs com hi ha una
necessitat d’una escola, doncs es treu d’escoles, i com estava a escoles de Roquetes s’havia
de passar per Junta de Govern i això ha passat aquest any en els dos sentits amb Ribes i
Roquetes en diferents casos.
Quan arriba una factura d’energia has de demanar a la companyia que et faci dues
factures perquè tens dos partides i ells ho volen eliminar.
Vostè parla de transparència, i posaran mecanismes perquè hi hagi transparència en el
dia a dia. Això ho van recollir de la primera reunió que van tenir i posaran els mecanismes, però
quan insisteix tant en això és vostè que té por i és vostè que pensa que aquí hi haurà una lluita
entre Ribes i Roquetes i aclareix que no serà així. Hi ha un sol Govern i una sola plataforma de
gestió i gestionaran pels interessos dels ciutadans visquin on visquin.
Ells el tema Ribes, Roquetes no l’han tret mai, i també podrien fer dualitat en les
inversions. Poden fer diferents partides de tot, però consideren que aquesta territorialització del
pressupost és sobre un pensament que no comparteixen perquè entenen que són un sol
municipi.
Si hi ha possibilitats que aquests dos pobles es converteixin en dos municipis, ja en
parlaran. En un moment va haver-hi un plantejament polític d’una certa autoregulació d’un dels
pobles del municipi, però en aquests moments hi ha una sola gestió i volen que la gestió sigui
correcta, doncs amb el missatge donat per la Sra. Garrido ha semblat un missatge
d’enfrontament Ribes, Roquetes que han posat vostès sobre la taula, que ells amb la unificació
del pressupost no planteja cap problema, ans al contrari treballaran pels ciutadans en el seu
conjunt.

Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
estan en l’àmbit de les puntualitzacions i vol fer-ne dues respecte el dit per la portaveu del partit
dels socialistes. La formació del Govern més enllà de les aritmètiques, creu que hi havia dos
objectius clars, la voluntat de canvi i l’altra la voluntat de donar resposta al repte plantejat i en
funció d’això han organitzat la coalició.
Quan s’ha parlat de pèrdua d’oportunitats, ell els fa responsables amb la impossibilitat de
formació d’un govern d’esquerres a Sant Pere de Ribes. Vostè Sra. Garrido diu que
demanaven el cap de l’Alcalde i és veritat, però el cap no el volien per penjar-lo a cap paret,
volien un canvi d’Alcalde perquè entenien que a les eleccions s’havien expressat unes
voluntats de canvi molt importants i que això s’havia de visualitzar d’alguna manera.
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I respecte el cap de la Bàrbara, està escrit el que demanaven amb la Bàrbara, i això
forma part del discurs fals i enverinat que té i practica la Sra. Garrido.
La Bàrbara sap perfectament el que s’ha demanat i està escrit a les seves revistes i web.
Un quant al llegat, el Local forma part d’UM9 i es senten orgullosos i lamenten l’estat de
ruïna al que el va conduir l’anterior Govern.
Esclar, que aquell local es va fer en un moment que no complia totes les expectatives.
Si s’hagués fet el Palau de Congressos que l’anterior Govern volia posar a les Roquetes
es parlaria de 12 milions d’euros d’endeutament. Sort que no es va tirar endavant aquell deliri
governamental.
Respecte les pancartes, el que la Sra. Garrido anomena pancartes pel seu grup són
respostes populars dels moviments socials, i el president d’UM9 forma part d’aquests
moviments i es senten orgullosos de que formi part dels moviments.
El conflicte de les antenes està en una taula de negociació i dins de la voluntat del
Govern de solucionar-ho. Aquest és el conflicte i molts conflictes expressats en aquest Ple, la
voluntat que té el Govern és portar-ho a la taula de negociació i intentar solucionar els
conflictes.
Està content de la definició feta, pel Sr. Rodríguez, d’UM9 en quant a independentisme i
de radicalitat d’esquerres i la diferencia ja s’ha expressat en la sessió.
Vol aclarir dues qüestions en el tema Ribes, Roquetes evidentment comparteixen el
posar en valor les diferències, no tenen cap mena de problema. Intentaran i posaran molt
èmfasi en que aquestes diferencies no siguin motiu d’aparcar cap resposta al repte que tenen
plantejat. Ja es veurà si ho aconsegueixen o no.
Respecte la intervenció de la Bàrbara, ple en quant al compromís del Govern municipal
en basar-lo en els tres eixos qualitat, ètica i dignitat. Pensa que la llista d’exigències per part
d’Iniciativa és molt alta i molt contundent, esperen estar a l’alçada i poder tenir el suport, al
Govern compartit amb Convergència i Unió, en la idea d’avançar i continuar avançant.

Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que al
Sr. Giralt le quiere decir que él no ha dicho nunca que su discurso no sea coherente, solo ha
dicho que era un calco del año anterior.
Al Sr. Joan Garriga le diría que nunca pensó que ni UM9, ni tampoco CiU-ViA
coincidirían con el PP en algunas cosas y en cambio coinciden al 100 %.
Le echamos la culpa de todo lo que pasa a la herencia socialista.

Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
dient, que no vol entrar en aquest debat. Pensa que en aquest Ple és important parlar dels
projectes pel poble i de les necessitats que es tenen i de les respostes que la gent demana i la
resta continuaran debatent i discutint i posant-se d’acord o no en funció d’oportunitat.
Recull del Govern la feina i el repte que hi ha per endavant com a Ple municipal.
Bona nit a tothom i moltes gràcies.

L’Alcaldessa de Sant Pere de Ribes dóna les gràcies a tots els grups municipals per
recollir les intervencions que vagin a defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes del
municipi i les que no vagin en aquest sentit no les recolliran i sempre amb la voluntat de
treballar conjuntament.
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I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa dóna per
finalitzada la sessió a dos quarts de deu 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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