PLE/AGARCIA

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE PLE MUNICIPAL
Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

8/2011
Extraordinaria
11 de juny de 2011
des de les 12 h fins a les 13,30 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Morató Molins (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Ana Remedios Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària acctal
Ordre del dia:
1. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT PER AL MANDAT 2011-2015 EN MOTIU
DE LES DARRERES ELECCIONS DE 22 DE MAIG DE 2011 I ELECCIÓ DE
L'ALCALDE
Desenvolupament de la sessió:
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I. Part Resolutiva:
1.- CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT PER AL MANDAT 2011-2015 EN
MOTIU DE LES DARRERES ELECCIONS DE 22 DE MAIG DE 2011 I
ELECCIÓ DE L'ALCALDE
Pren la paraula la Sra. Secretària acctal i diu: L'objecte d’aquesta sessió és procedir a la
constitució del nou Ajuntament d'aquesta Ciutat, a la vista dels resultats que es van
produir el passat dia 22 de maig, data de celebració de les votacions per a la renovació
de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals.
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels Regidors o Regidores electes de major i
menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d'edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document
Nacional d'Identitat i comprovació de l’existència de quòrum.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament
de la Constitució.
d) Elecció de l'Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat.
La Sra Secretària informa que en aquest acte es troba a disposició de tots els Regidors i
Regidores electes l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de
l’Ajuntament, dipositats en la Caixa municipal i en Entitats Bancàries, així com la
documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni municipal, a efectes de la seva
comprovació, constància de la qual s’estamparà, mitjançant diligència d’aquesta
Secretaria, al finalitzar aquesta sessió.
La Sra. Interventora Municipal dóna compte de l’acta d’arqueig i de les existències de
l’Ajuntament en el moment del tancament de la legislatura 2007/2011 i compte de
l’Inventari existent.
Existències total a data 7/06/2011:
Ajuntament
4.890.867,95€
Escola de Música
63.991,08€
Emissora Municipal
31.819,91€
Pren la paraula la Sra. Secretària que procedeix a formar la Mesa d'edat amb la
presencia del Sr. Pau Casals Caus, membre de major edat i la Sra. Veronica Lahoya
Rodriguez, membre de menor edat, assumint la Presidència de la Mesa el Sr. Pau
Casals Caus.
Pren la paraula el President de la Mesa d’Edat: Es declara oberta la sessió per a la
constitució de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Té la paraula la Sra. Secretaria a
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l'objecte de comprovar la personalitat dels regidors electes, les credencials i l’existència
de quòrum.
Pren la paraula la Sra. Secretaria: Es troben presents els següents regidors electes:
CONVERGENCIA I UNIO (CiU):
Sr. Joan Alfons Albó Albertí
Sra. Maria Pilar Giró Roman
Sra. Magdalena Lupiañez i Soler
Sr. Pau Casals Caus
Sr. Francisco Cardenas Toscano
Sr. Joaquim Clarà Estañol
Sra. Dolors Ligero Ruiz
TOTS PER SANT FELIU:
Sr. Carles Motas Lopez
Sr. Josep Morató Molins
Sra. Josefina Cosp Iglesias
Sra. Laura Aiguaviva Carrera
Sra. Remei Martin Cañadas
Sr. Josep Saballs Balmaña
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA:
Sr. Pere Albó Marles
Sr. Joan Vicente Rufi
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez
Sra. Júlia Vendrell Amate
Sr. Juan José Garcia Cañadas
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA:
Sr. Jordi Vilà Vilà
PARTIT POPULAR
Sra. Maria Ángeles Sanchez Aragón
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS / ESQUERRA ALTERNATIVA /
ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL (ICV-EA-EPM):
Sr. Jesús Fernández Bort
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- La personalitat i credencials dels assistents han estat degudament comprovades amb
anterioritat i existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
- Si hi ha algun Regidor o Regidora a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General i altra legislació concordant,
ho ha de manifestar en aquest moment.
- Seguidament es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia legalment exigit.
- El president de la Mesa d’edat anirà cridant a cada regidor que haurà de posar-se en
peu i haurà de donar lectura a la fórmula legal de jurament o promesa, a la pregunta
següent:
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor o regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya? “

Pren la paraula el President de la Mesa d’Edat per anar cridant a cada regidor que
hauran de jurar o prometre:
Sr. Joan Alfons Albó Alberti: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sra. Maria Pilar Giró Roman: Per imperatiu de la llei, dóna lectura a la fórmula legal.
Sra. Magdalena Lupiañez: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Francisco Cardenas Toscano: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Joaquim Clarà Estañol: Per imperatiu legal, dóna lectura a la fórmula legal.
Sra. Dolors Ligero Ruiz: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Carles Motas Lopez: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Josep Morató Molins: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sra. Josefina Cosp Iglesias: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sra. Laura Aiguaviva Carrera: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sra. Remei Martin Cañadas: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Josep Saballs Balmaña: Per imperatiu legal, dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Pere Albó Marles: Dóna lectura a la fórmula legal.
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Sr. Joan Vicente Rufi: Dona lectura a la fórmula legal.
Sra. Júlia Vendrell Amate: Per imperatiu de la llei, dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Juan José Garcia Cañadas: Per imperatiu de la llei, dona lectura a la fórmula legal.
Sr. Jordi Vilà Vilà: Per imperatiu de la llei, dóna lectura a la fórmula legal.
Sra. Maria Angeles Sanchez Aragón: Dóna lectura a la fórmula legal.
Sr. Jesus Fernandez Bort: Per imperatiu legal, dóna lectura a la fórmula legal.
Pren la paraula la Sra. Secretària acctal i procedeix a prendre jurament o promesa als
membres de la Mesa d’Edat:
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidoro regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya? “
- Sr. Pau Casals Caus: Dóna lectura a la fórmula legal.
- Sra. Verònica Lahoya Rodríguez: Dóna lectura a la fórmula legal.
El President de la Mesa d’Edat informa que queda constituït el nou Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols. A continuació es procedirà a l'elecció de l'Alcalde o Alcaldessa de la
Ciutat, per la qual cosa té la paraula la senyora Secretaria, amb l'objecte d'explicar el
procediment d'elecció d'aquest.
Pren la paraula la Sra. Secretària: Seguidament es procedeix a l'elecció del nou Alcalde
o Alcaldessa de la Ciutat, de conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de
la Llei Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta
a través de paperetes que cada Regidor i Regidora dipositarà en la urna.
Serà proclamat Alcalde o Alcaldessa el candidat o candidata que obtingui la majoria
absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en
les passades eleccions.
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves
corresponents llistes.
Per CONVERGENCIA I UNIO (CiU): El Sr. Joan Alfons Albó Albertí, presenta
candidatura? Sí
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Per TOTS PER SANT FELIU: El Sr. Carles Motas Lopez, presenta candidatura? Sí
Pel PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA: El Sr. Pere Albó Marles,
presenta candidatura? No
Per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA: El Sr. Jordi Vilà Vilà,
presenta candidatura? Sí
Pel PARTIT POPULAR: La Sra. Maria Angeles Sanchez Aragón, presenta
candidatura? Sí
Per INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS / ESQUERRA ALTERNATIVA /
ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL (ICV-EA-EPM): El Sr. Jesus Fernandez
Bort, presenta candidatura? Sí
La Sra. Secretaria diu que les candidatures que queden proclamades són les següents:
Sr. Joan Alfons Albó Albertí
Sr. Carles Motas Lopez
Sr. Jordi Vilà Vilà
Sra. Maria Angeles Sanchez Aragón
Sr. Jesus Fernandez Bort
Seguidament, té lloc la votació i els Regidors i Regidores dipositaran el seu vot a la
urna.
Realitzada la votació i l’escrutini de les paperetes dipositades, pren la paraula el
President de la Mesa d’Edat i anuncia el resultat següent:
Vots a favor del:
Sr. Joan Alfons Albó Alberti
Sr. Carles Motas Lopez
Sr. Jordi Vilà Vilà
Sra. Maria Angeles Sanchez Aragón
Sr. Jesus Fernandez Bort
- Abstencions
- Vots en blanc
- Vots nuls

12
6
1
1
1

0
0
0

Queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Regidor Sr. Joan
Alfons Albó i Albertí del Grup Municipal de Convergència i Unió.
El President prega al regidor Sr. Joan Alfons Albó i Albertí que es dirigeixi a la Mesa
En aquest moment sona l’himme de Sant Feliu de Guíxols, la sardana “Juny” de Juli
Garreta.
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El President de la Mesa d’Edat formula al Sr. Joan Alfons Albó la següent pregunta:
Accepta vostè el càrrec d'Alcalde/Alcaldessa de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols?
El Sr. Joan Alfons Albó Albertí diu que si accepta.
El President de la Mesa d’Edat diu: Prego a la senyora Secretaria procedeixi a la lectura
de la fórmula de jurament o promesa d'acatament a la Constitució i L’Estatut
d’Autonomia.
La Sra. Secretaria llegeix la fòrmula de jurament o promesa d’atacament a la
Constitució:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?"
El Sr. Joan Alfons Albó Albertí diu: Sí, ho juro
El President de la Mesa d’Edat convida a l’Alcalde a ocupar la Presidència.
El Sr. Alcalde atorga la paraula als portaveus dels diferents Grups polítics municipals,
per ordre de menor a major nombre de vots obtinguts a les eleccions municipals,
invitant-los a donar, si ho desitgen, una explicació del vot emès pels membres del seu
grup.
El Sr. Jesús Fernández Bort d’Iniciativa per Catalunya Verds/Esquerra
Alternativa/Entesa pel Progrés Municipal.
Felicita al Sr. Alcalde pel nomenament i a la resta de grups. Dóna la benvinguda als
nous regidors. Segurament es comença la legislatura més costeruda dels 40 anys de
democràcia, en mig d’una crisi. S’hauran de fer polítiques d’austeritat i explicar als
ciutadans el que és essencial i què cal mantenir per evitar trencaments socials, però
també ve una època de canvis. S’ha de pensar que poc menys del 50% dels ciutadans
han anat a votar i això ens ha de preocupar. Calen canvis, cal entrar en l’autocrítica però
també cal mirar el futur amb ganes, no vivim en el millor lloc del món, tampoc en el
pitjor, vivim en el lloc on hem triat viure. Només fent aquests exercicis serem capaços
de portar Sant Feliu al lloc que li correspon, amb les imperfeccions que tindrà, però en
tot cas, una mica menys imperfecte del que els trobem ara, però tenim camp per córrer,
no cal ser del tot pessimista, hi ha uns quants temes de ciutat que ens ha de marcar el
futur d’aquesta legislatura i el futur gairebé de la primera part del segle XXI.
En primer lloc esperem que en un futur no molt llunyà el museu d’Art Carmen Thyssen
Bornemiza sigui una realitat. Els que portem un temps a l’Ajuntament, sabem que és un
gran projecte de ciutat, que va molt més enllà que la ciutat de Sant Feliu, és un projecte
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que va més enllà de la comarca, és un projecte d’estat, per tant, cal que la gent de Sant
Feliu conegui i reconegui el que significa el projecte Thyssen i això serà una de les
coses que intentarem proposar des de l’oposició, aquest acte de reconeixement. Hi ha
altres temes: el tema del llegat Anlló, que vigilem molt de prop perquè el destí del llegat
dels germans Anllò ha d’anar estrictament a entitats de la ciutat que es dediquin al que
marca la llei.
Estem a l’oposició i així estarem els propers quatre anys i tindrem una postura de
confiança, però de confiança crítica, fiscalitzarem quan calgui l’acció del govern, però
en tot cas, també aportarem propostes perquè coneixem prou bé la ciutat com per
aportar propostes per la millora de la ciutadania i tenint en compte els interessos de tots.
Estem segurs que ens entendrem en molts de temes, la nostra postura és d’autoconfiança
crítica. Depèn de nosaltres que aquest 48% de ciutadans que han anat a votar sàpiguen
que fent política es pot tirar endavant la ciutat. Ens toca a nosaltres en definitiva
dignificar la feina de fer política, que és una feina noble, i ens toca a nosaltres engrescar
la gent perquè entenguin que els que els estem representant som els seus representants
legítims. Moltes gràcies i felicitats.
L’Alcalde dóna les gràcies al senyor Jesús Fernández pel contingut de les seva
exposició i atorga la paraula a la Sra. Maria Angeles Sanchez Aragon.
La Sra. Maria Ángeles Sánchez Aragón del Partit Popular.
En el mandat municipal que avui iniciem la prioritat del Partit Popular serà la de
treballar per Sant Feliu de Guíxols, durem a terme la nostra funció de control de l’acció
de l’alcalde i del govern municipal, aquesta és la tasca que ens han assignat els
ciutadans i l’exercirem amb dedicació i claredat. Els veïns que ens varen votar van
decidir apostar pel projecte del Partit Popular i avui hem de dir que farem una oposició
constructiva en base dels nostres compromisos amb els nostres votants. Ara més que
mai els governs municipals han d’encertar en les seves prioritats ja que els recursos són
escassos i des de l’Ajuntament tenim la obligació de garantir els serveis bàsics
essencials que garanteixin un mínim de benestar per als nostres veïns. Els objectius
compartits de generar oportunitats i ocupació no poden esdevenir lemes buits de
continguts que s’hauran de reflectir en el pressupost municipal sobre la base de
programes i actuacions concretes. Seguint les indicacions dels nostres votants i dels
ciutadans tindrem una actitud oberta al diàleg i oberta a impulsar aquells projectes que
el nostre municipi necessita com el museu Thyssen, l’aparcament, la dinamització del
comerç i del turisme i en resum, i com ja he dit altres vegades, la de l’economia local.
També formularem propostes concretes per a millorar la gestió municipal i el nostre
municipi, perquè Sant Feliu pugui sortir abans de la crisi econòmica i els nostres veïns
puguin recuperar el seu benestar i qualitat de vida. No voldria acabar sense felicitar al
nou alcalde. El felicito per aquesta responsabilitat que avui assumeix, però vull
assenyalar que tots els regidors, govern i oposició tenim un gran repte. Un repte amb
dificultats per davant de nosaltres. L’actuació del Partit Popular en aquest Consistori
durant el mandat estarà a l’alçada de les especials i difícils circumstàncies en que
haurem de desenvolupar la nostra tasca municipal. Moltes gràcies.
L’Alcalde dóna les gràcies a la senyora Maria Ángeles Sánchez Aragón pel contingut de
les seva exposició i atoga la paraula al Sr. Jordi Vilà i Vilà.
El Sr. Jordi Vilà i Vilà, d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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En primer lloc, un agraïment a tota la ciutadania que hagi participat, de prop o de lluny,
en aquest procés electoral en uns dies en que l’autoritat de les institucions està més que
qüestionada. En qualsevol cas, no em voldria perdre en formalitats sense abordar un
tema que està en la ment de tota la ciutadania, el pacte de la sociovergència. No
m’expressaré amb acritud però si que vull fer notar la contrarietat sentimental en la
militància política que hi ha hagut en aquest pacte. És un pacte absolutament legítim i
natural, malgrat els antecedents històrics dels últims 30 anys, però és un pacte insòlit,
especialment a Sant Feliu de Guíxols. Les querelles entre CiU i el PSC han donat pas a
un pacte de fraternitat. Enhorabona, però en aquets pacte, a diferència del pacte que hi
va haver a l’inici de la legislatura passada hi trobem a faltar, de moment, potser es
corregirà, la qualitat de la generositat.
Avui es forja un pacte, legítim, natural, i que per molts anys tingui èxits polítics, però hi
falten peces. Rumiant les virtuts del pacte, podríem dir que té la virtut del poder, perquè
els dos partits es donen la mà i sumats donen legítimament el 85 % dels sufragis
expressats en el Parlament de Catalunya i això és positiu. Però la democràcia no és
aritmètica només, és sensibilitat, és sumar i el resultat electoral no s’expressa de
moment en el govern de la ciutat. Política és sentiment, no són matemàtiques només.
Avui en dia està molt sembla que això dels principis és una caverna que governen entre
quatre i que no serveixen per res. Mentida, en política i en la vida, si no hi ha principis i
sentiment, no hi ha res. Ja he dit que no volia parlar amb acritud, però es que no sé què
ha passat entre mig que hagi pogut marcar aquest pacte que abans era impossible i ara és
del tot necessari. Normalment en el teatre es van succeint les seqüències i vas veient el
desenvolupament de les coses fins al final, però aquí ens hi falten actes, si no és el de la
pressa o urgència institucional de no voler perdre el compàs del govern. Ja ho sentirem a
dir.
L’ERC en qualsevol cas, tindrà un paper constructiu com sempre ha estat, però no
abandonarem els principis de l’Esquerra Nacional, nosaltres estem aquí perquè som
independentistes. Evidentment que volem que els carrers de la nostra ciutat estiguin
nets, però estem a l’Ajuntament perquè som independentistes i creiem en la justícia
social. Ara aviat, a l’Espanya imperial, tornarà a manar l’espanyolisme anticatalà i
l’ERC hi estarà al davant, ara i fa 80 anys, no voldríem escometre aquest repte en
solitari, l’independentisme és un sentiment que des de ERC treballem perquè
s’encomani a tots els catalanistes perquè un millor catalanisme demani la independència
catalana i puguem cridar tots junts: visca la Catalunya lliure. Gràcies.
L’Alcalde dóna les gràcies al senyor Jordi Vilà pel contingut de les seva exposició i
atorga la paraula al Sr. Pere Albó Marlés
El Sr. Pere Albó i Marlés del PSC
Saluda als alcaldes presents, Juanals, Montfort, i Lobato, que ja no estan en actiu.
Sobretot començar amb un record per l’alcalde Josep Vicente que segur avui ens hagués
volgut acompanyar com sempre feia.
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Nosaltres evidentment volem prendre aquesta paraula per explicar, com se’ns ha
demanat, els que han estat els motius d’aquest pacte.
Per començar i també sense acritud, entenem que contràriament el que s’ha dit la
seqüència de fets que han portat aquest pacte és molt senzilla: el dia 22 de maig va
haver-hi unes eleccions municipals, hi va haver-hi uns resultats municipals i si es vol
escoltar el que la gent va dir, el que volem és que la gent s’animi a anar a votar, que la
gent que està asseguda a les places del nostre país no tingui més motius per sentir-se
indignat. La ciutat va parlar i va dir que hi havia un partit que tenia més vots que els
altres i va dir que hi havia 2 partits grans que s’havien d’entendre i com que la ciutat
va dir això, això és el que nosaltres avui fem amb aquest pacte. Aquesta és una realitat
democràtica i voler-ho explicar d’altre manera és no ser honest amb els principis que
han inspirat sempre als socialistes de Sant Feliu de Guíxols i és no ser honest amb
aquest herència que parlàvem d’en Josep Vicente, de l’alcalde Juanals, i Montfort. I
això el PSC a Sant Feliu de Guíxols ho té sempre molt present. Aquest és un pacte,
primer de tot que sap escoltar la ciutat, un pacte de responsabilitat, és un pacte de
governabilitat. Diguem-ho clar un govern de 7 regidors no governaria amb minoria,
agonitzaria amb minoria durant temps. La ciutat no es pot permetre això i precisament
no s’ho pot permetre ara. Aquestes darreres setmanes hem recorregut carrers i escoltat
tot el que ens han dit els nostres ciutadans, i aquests ciutadans ens han dit, que tenim
una crisis, que tenen problemes gravíssims, que ens hem de posar a treballar per treure
aquesta ciutat de la crisis, que tirem endavant els grans projectes, i això només es pot fer
des de la responsabilitat, des del rigor, des del seny i aplicant sentit comú i estabilitat a
l’hora d’establir pactes. Aixó només es fa des de una unió dels partits grans, perquè si
amb aquesta crisis profunda que tenim no prenem aquesta decisió, no sé quan la
prendrem. Aquest és un pacte d’unitat i de vocació de servei. Volem transformar la
ciutat, i evidentment, atenció a les persones, i serveis socials per nosaltres es sempre una
prioritat i volem treballar-hi i en aquests moments gestionant i tirant endavant l’àrea de
desenvolupament local. Incidir en els grans projectes de ciutat des de l’àrea de cultura i
planificació urbanística és quelcom que ens atrau molt i ens sembla que hi podem
aportar molt. Aquest és un pacte transparent que tothom i està escrit a disposició de tota
la ciutat. I dintre de quatre anys quan hi hagi un altre traspàs i es constitueixi un nou
ajuntament ens agradaria poder dir que hem aportat durant aquests quatre anys aquests
granets de sorra i que hem contribuït a fer una ciutat millor durant el nostre pas. Moltes
gràcies. Felicitats senyor Alcalde, felicitats a tots els regidors i visca Sant Feliu de
Guíxols.
L’Alcalde dóna les gràcies al senyor Pere Albó pel contingut de les seva exposició i
atorga la paraula al Sr. Carles Motas.
El Sr. Carles Motas i López, de Tots per Sant Feliu
Voldria començar aquestes paraules donant les gràcies a tots els ciutadans que ens
acompanyen en aquesta sala, alcaldes i a tots els que ens segueixen per altres mitjans
com Ràdio Sant Feliu o altres emissions locals perquè pensem que avui és un dia
important per a la ciutat. La Constitució de l’òrgan de màxima representació
democràtica municipal, amb la presa de possessió dels nous regidors i regidores. La
Constitució d’aquesta sala de plens ha estat, serà i és en futur, punt de trobada de les
diferents ideologies, de les diferents opinions, un lloc de confrontació d’idees i sobretot
un lloc de diàleg perquè aquesta és la essència de la nostra democràcia i que no hem
d’oblidar que va constar molt d’aconseguir a tots. Des de TSF iniciem aquesta
legislatura amb intenció d’aportar idees, fer propostes, i dialogar amb tothom. Volem
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agrair també a tots els ciutadans de Sant Feliu que el dia 22 van expressar el seu dret a
vot en les passades eleccions per a donar-nos la responsabilitat a tots els regidors electes
de tots els partits polítics d’iniciar aquesta nova etapa per la ciutat, perquè ara i avui més
que mai crec que tots els polítics locals i d’àmbit superior també hem d’estar a l’alçada
de les seves demandes i de les seves exigències i de les seves consideracions. Des de
TSF, nosaltres ho farem. Vull agrair també i de manera molt especial a les prop de
2.000 persones que van dipositar la seva confiança directament a TSF i que han fet que
tinguem els millors resultats de la nostra història. Una confiança que comporta una gran
responsabilitat i nosaltres ens podem comprometre que estarem a l’alçada d’aquestes
expectatives. Dues mil persones i 6 regidors és un gran resultat, però també una enorme
responsabilitat. Amb 6 regidors ens hem convertit en la segona força municipal i estem
molt contents d’això, doncs un partit com nosaltres ens hem de guanyar la confiança de
la gent i els vots d’un en un, sense el suport d’unes sigles de nivell nacional. I tot i així
ens hem convertit en la segona força municipal, i en l’alternativa majoritària de govern.
Hi ha molta gent de Sant Feliu que no entén la manera de fer dels partits polítics i ens
està demanant un canvi, la nostra societat ens demana un canvi als polítics, de
mentalitat, de manera de fer perquè els ciutadans volen ser partícips de les decisions que
prenen a l’ajuntament. Crec que hem de ser receptius a aquestes demandes. Des de TSF
ho estem i volem creure que els nous regidors i regidores que avui prenen possessió
també ho estaran, nosaltres n’estem convençuts.
Des d’aquí la meva felicitació a tots els regidors i regidores de les diferents llistes que
s’han presentat a la ciutat perquè demostren un interès i unes ganes de millorar. També
a tots els ponents d’aquelles llistes que no han estat escollits però crec que han mostrat
les ganes i l’interès per millorar la seva ciutat que crec que és l’objectiu de tots els 21
regidors que avui composem el nou ajuntament. De fet, aquests 21 regidors i regidores
que avui iniciem un nou període de quatre anys amb molta feina per fer, doncs la
campanya electoral ja s’ha acabat fa dies, les eleccions ja han passat, les negociacions,
els pactes, etc, ja formen part del passat i per tant, ens toca a tots mirar cap al futur i
nosaltres, des de TSF, hem demostrat que som una força de govern i que hi ha molta
gent que ha volgut que governem, però ara, a pesar d’aquests resultats, iniciem aquesta
etapa des de l’oposició, i farem oposició, i volem ajudar a construir aquest nou període
per a la ciutat, treballarem perquè Sant Feliu sigui el primer dels objectius, i ho farem
dialogant amb tots els grups municipals que vulguin parlar amb nosaltres i ja dic des
d’aquí que estem oberts a tothom. Presentarem propostes i recolzarem les propostes del
demés, vinguin d’on vinguin, les faci qui les faci perquè per nosaltres només hi ha un
objectiu que és el progrés de la ciutat. Per això nosaltres no posarem pals a les rodes,
tampoc donem un xec en blanc. Farem oposició presentant alternatives i estic convençut
que ho farem bé i que treballarem fort igual que ho hem fet quan ens ha tocat governar.
El futur comença avui i s’obre un nou camí, un futur en que s’ha de mirar d’ajudar a les
persones de la nostra ciutat, les que més ho necessiten, que són moltes. El treball, la
educació, el benestar social han estat prioritaris per nosaltres i pensem que ho han de
continuar essent. Nosaltres vetllarem perquè així sigui.
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Hi ha molta feina per fer, per tant, desitgem que des de tots els partits polítics la puguem
fer. Ajudarem en tot el que puguem, i quan ens necessitin ens trobaran, sempre hi hem
estat i sempre hi serem, i ara que s’obren nous reptes, més que mai.
Voldria acabar felicitant al nou equip de govern, els hi desitgem molta sort, molt de
seny, rigor en les decisions i que la ciutat vagi endavant, que jo estic segur que entre tots
ho podem fer. Moltes gràcies a tots.
L’Alcalde dóna les gràcies al senyor Carles Motas pel contingut de les seva exposició.

A continuació pren la paraula el senyor Alcalde per pronunciar el seu parlament:
Senyores i senyors regidors, benvolguts ciutadans, el passat 22 de maig bona part de la
gent de Sant Feliu va opinar, i dic bona part perquè un gruix important d’ells no ho va
fer. Malgrat que les persones i els grups que van concórrer les eleccions feren un gran
esforç per arribar arreu, la resposta de bona part dels veïns va ser el silenci, un silenci
que per a mi és molt sorollós. Van votar poc més de la meitat de les persones que ho
podien fer, en realitat, 400 vots menys que les darreres eleccions, per una altra part, el
nombre de vots en blanc i nuls es duplicà arribant quasi a la quantitat de 300. La
formació que encapçalo va guanyar aquestes eleccions, vam incrementar de manera
significativa el nombre de persones que ens han fet mereixedores de la seva confiança,
però paral·lelament no se m’escapa que aquests resultats també els hem d’interpretar
com un desencís de bona part de la ciutadania.
Aquí no s’hi val a jugar a tot i de nosaltres no esperen picabaralles estèrils ni paraules
que no són coherents amb les nostres accions, la gent espera de tots nosaltres bona
feina. La manera de fer i de comportar-nos en aquest plenari crec que és fer el pas que
escenifiqui que hem entès el missatge. Ahir un regidor d’un altre grup i avui ho ha
tornat a fer, em comentava que l’acord que hem arribat entre el PSC i CiU era quelcom
novador a la nostra ciutat, és cert, crec que en bona mesura és un indicador de que
haurem de treballar de manera diferent, l’entorn econòmic i la confiança i valors que
aclapara la nostra societat requereix repensar el que havíem fet, filar prim, dominar
rigor i imaginació i en definitiva fer prevaldre el seny més que mai. En reiterades
ocasions he agraït la seva confiança a aquelles persones que ens han donat el seu suport
a través del vot, però crec que avui toca agrair públicament, l’actitud i el tarannà que
han demostrat els regidors i les regidores del PSC, doncs em consta que les ofertes de
col·laboració que han rebut d’altres bandes eren molt més afalagadores. Han fet
prevaldre la responsabilitat, el respecte i l’interès i el servei cap a la nostra estimada
ciutat. Ha estat senzill posar-nos d’acord, el compromís de treballar com un veritable
equip per aconseguir la coordinació, fermesa, coherència necessària per compartir de
manera explícita molt objectius i accions i per sobre de tot, el nostre objectiu final, fer
que Sant Feliu sigui una ciutat on es pugui treballar i viure. Com he dit en moltes
ocasions quan això succeeix tot esdevé més senzill, quan les persones es poden guanyar
bé la vida i viure millor amb les angoixes justes, hom té la impressió que llueix el sol,
som més tolerants i amb més facilitat ens ve un somriure al llavis.
No seria just deixar d’agrair públicament l’actitud també dels regidors i regidores que
m’acompanyen de CIU. Tothom quan entra a formar part d’un grup de gent i que espera
servir una ciutat a través del seu govern, a banda dels seus objectius té l’aspiració de
poder actuar en determinat àmbit, sigui per afinitat, per formació personal o pel que
sigui, i em consta que el fet d’arribar a aquest pacte també ha suposat algunes petites
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renuncies personals, i dic petites, perquè de ben segur que el treball conjunt els farà
superar. I les regidores i regidors dels altres grups si bé és cert que discrepem en algunes
accions, no és menys cert que coincidim en moltes altres, el nou tarannà que proposa el
senyor Jesús d’ICV de fugir del pessimisme i d’actuar de manera assenyada, el
compromís pragmàtic però alhora transparent del senyor Jordi Vilà d’ERC, les ganes
immenses de treballar per a la ciutat de la senyora Maria Ángeles Sánchez i el que ara
acabo de sentir de TSF trobaran en aquest govern la possibilitat de compartir projectes,
de fer bona feina i de no tenir cap ànim d’empetitir a ningú.
Pensem fer allò que amb dues formacions PSC i CIU exposàvem en els nostres
programes electorals i que vam sotmetre a la consideració dels ciutadans de Sant Feliu
de Guíxols. Compartim que Sant Feliu té societat, té cultura, té història, té bona gent i
gent que sap treballar bé i l’Ajuntament ha de servir per fer anar l’esforç de la ciutat en
una mateixa direcció per poder arribar allà on no podem arribar els ciutadans de manera
individual. Moltes vegades m’heu sentit a dir que el capital de Sant Feliu és el capital
humà, les seves associacions en són un bon exemple. També he repetit que hem de
saber posar els valors d’aquesta societat i del nostre patrimoni en actiu, per tant, fer que
la cultura torni a ser un actiu econòmic, deixar de banda com deia abans picabaralles
estèrils, fer que molts dels objectius que hem estat parlant fins la sacietat esdevinguin
quelcom tangible ens farà treballar en comú.
No voldria deixar de dir que confio en la professionalitat de tots els treballadors del
Consistori, que des de les seves diferents tasques ens han d’ajudar a fer possible el que
ara he comentat, jo compto amb ells. També vull agrair a les persones que avui amb la
vostra presència i també a través dels mitjans doneu rellevància a aquest acte. Per tant,
us vull traslladar com deia l’agraïment i també el compromís sincer.
Per acabar, accepto agraït l’honor de prendre de nou l’històric bastó símbol de la
responsabilitat, sabent el que representa i comporta, i al que m’obliga, i ho faig afalagat
amb el compromís de treballar amb fermesa i honestedat i al costat dels nostres veïns.
Visca Sant Feliu i visca Catalunya.
El president aixeca la sessió, a les 13,30 hores, de la qual cosa, jo com a secretària
acctal, dono fé i estenc la present acta.
La secretària acctal,

L’alcalde,

Marta Vila i Gutarra

Joan Alfons Albó i Albertí
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