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10/2015 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT
13 de juny de 2015
de 12 a 13:30 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (PSC-CP)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (PSC-CP)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (PSC-CP)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, Interventora municipal
Sr. Carles Ros i Arpa, Secretari municipal
Ordre del dia:
CONSTITUCIO DE L’AJUNTAMENT PER AL MANDAT 2015-2019, AMB ELS
REGIDORS ELECTES A LES ELECCIONS DEL 24 DE MAIG DE 2015, I
ELECCIÓ DE L’ALCALDE.

*

CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Pren la paraula el Secretari de la Corporació: L'objecte d’aquesta sessió és procedir a la
constitució del nou Ajuntament d'aquesta Ciutat, a la vista dels resultats de les eleccions
del passat dia 24 de maig, que són els següents:
La llista més votada va ser Convergència i Unió, i les candidatures han obtingut el
següent nombre de regidors:
Convergència i Unió: 6 regidors
Tots per Sant Feliu: 6 regidors
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal: 3 regidors
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de progrés: 3 regidors
Guíxols des del carrer – Entesa: 1 regidor
Avancem-Més, Moviment d’esquerres: 1 regidor
Candidatura d’unitat popular – Poble actiu: 1 regidor
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.
El Secretari exposa que d’acord amb el que disposa l’article 104 del decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals i l’article 36
del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals (ROF), els
ajuntaments hauran d’efectuar la comprovació de l’Inventari Municipal sempre que es
renovi la corporació, i realitzar el seu arqueig.
Procedeix, per tant, donar compte al Ple de l’Ajuntament dels arqueigs extraordinaris a
data 31/05/2015 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i dels seus organismes
autònoms, que a data de 31/05/2015 presenten els saldos següents:
 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ................................ 5.995.452,46.-€.
 OO.AA. Escola de Musica de Sant Feliu de Guíxols, .........

121.227,41.-€.
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 OO.AA. Emissora Municipal de Sant Feliu de Guíxols, .......

6.502,36.-€.
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Procedeix igualment donar compte de la comprovació de l’Inventari:
 L’empresa adjudicatària del contracte de serveis per a l’elaboració, valoració i
actualització de l’inventari municipal ha presentat un inventari provisional als
efectes de donar compte al Ple en la sessió constitutiva del nou consistori.
 La TAG de Patrimoni ha informat favorablement en data 12/06/2015 aquest
inventari provisional, tenint en compte que resta pendent la revisió definitiva de
l’Inventari.
 El resum valorat de l’Inventari Municipal provisional consta d’un valor net de
35.658.750,29€.
El Secretari 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.
A continuació es procedeix a formar la Mesa d'Edat amb la presencia del Sr. Francesc
Cárdenas i Toscano, membre de major edat, i la Sra. Georgina Linares i Albertí,
membre de menor edat, assumint la Presidència de la Mesa el Sr. Cárdenas, actuant
com a Secretari de la Mesa el de la corporació.
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.
La personalitat i credencials dels regidors electes ja han estat comprovades per la Mesa
d’edat i existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
Pren la paraula el Secretari: Es troben presents a la sala els següents regidors electes:
CONVERGENCIA I UNIÓ (CiU):
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí
Sra. Dolors Ligero i Ruiz
Sr. Tomàs Pla i Pon
Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler
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Sr. Emili Vilert i Pibernat
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano
TOTS PER SANT FELIU (TSF):
Sr. Carles Motas i López
Sr. Josep Saballs i Balmaña
Sra. Sílvia Romero i Quesada
Sra. Josefina Cosp i Iglesias
Sra. Laura Aiguaviva i Carrera
Sr. David Oliveras i Sala
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC):
Sr. Jordi Vilà i Vilà
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal
Sra. Georgina Linares i Albertí
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS (PSC-CP):
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats
Sr. Salvador Calabuig i Serra
Sra. Laura Serrano i Gálvez
GUÍXOLS DES DEL CARRER- ENTESA (GdC-E):
Sr. Jordi Lloveras i Avellí
AVANCEM-MÉS, MOVIMENT D’ESQUERRES (MES):
Sr. Pere Albó i Marlés
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP):
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós
Seguidament es procedeix a la presa de possessió del càrrec dels regidors mitjançant la
formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució i de l’Estatut
d’Autonomia legalment exigit. El president de la Mesa d’edat crida a cada membre
electe, i cadascun procedeix davant seu a formular la promesa, segons la fórmula legal
següent:
“Juro o prometo per la meva 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 guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya“
amb les addicions que s’indiquen a continuació:
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El Sr. Joan Alfons Albó i Albertí, Sra. Dolors Ligero i Ruiz, Sr. Tomàs Pla i Pon,
Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler, i Sr. Emili Vilert i Pibernat, afegeixen a la promesa el
següent: «...per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.»
El Sr. Carles Motas i López afegeix a la promesa el següent: «...per imperatiu legal, i
resto a disposició en tot allò que decideixi el Parlament de Catalunya i el Govern de la
Generalitat.»
El Sr. Josep Saballs i Balmaña afegeix a la promesa el següent: «...per imperatiu legal, i
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin
de les eleccions del 27 de setembre de 2015.»
La Sra. Sílvia Romero i Quesada, Sra. Josefina Cosp i Iglesias, i Sra. Laura Aiguaviva
Carreras, afegeixen a la promesa el següent: «...per imperatiu legal, i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,
del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.»
El Sr. David Oliveras i Sala afegeix a la promesa el següent: «...per imperatiu legal, i
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin
de les eleccions del 27 de setembre de 2015.»
El Sr. Jordi Vilà i Vilà i el Sr. Josep Ramon Llobet i Poal afegeixen a la promesa el
següent: «...per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. Visca Catalunya lliure.»
El Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats, Sr. Salvador Calabuig i Serra, i Sra. Laura Serrano
i Gálvez no afegeixen res a la fórmula legal.
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El Sr. Jordi Lloveras i Avellí afegeix el següent a la promesa: «...en espera d’arribar un
dia d’iniciar un procés constituent des de baix que neixi del poble i que ens porti a un
estat català lliure i socialment més just, més igualitari, i més solidari.»
Sr. Pere Albó i Marlés afegeix el següent a la promesa: «... en el marc de la legitimitat
que em reconegui el poble de Catalunya en exercici de la seva llibertat.»
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós afegeix el següent a la promesa: «... i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,
del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. Visca
Catalunya lliure.»
Els membres de la Mesa d’Edat, que varen prendre possessió del càrrec al final, varen
afegir el següent a la promesa:
El Sr. Francisco Cárdenas i Toscano va afegir: «...per imperatiu legal, i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,
del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.»
La Sra. Georgina Linares i Albertí va afegir: «...per imperatiu legal, i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,
del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. Visca
Catalunya lliure.»
El President de la Mesa d’Edat informa que queda constituït el nou Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
A continuació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde de la Ciutat, per la qual cosa el
Secretari explica el procediment d'elecció d'aquest: L'elecció del nou Alcalde es farà de
conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, i mitjançant el sistema de votació secreta amb paperetes que cada
Regidor i Regidora dipositarà en una 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.
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Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves
corresponents llistes.
D’acord amb el manifestat pels diferents caps de llista, es presenten i queden proclamats
els següents candidats a l’Alcaldia:
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Per CONVERGENCIA I UNIÓ: El Sr. Joan Alfons Albó i Albertí.
Per TOTS PER SANT FELIU: El Sr. Carles Motas i López.
Per GUIXOLS DES DEL CARRER – ENTESA: El Sr. Jordi Lloveras i Avellí.
Per AVANCEM-MÉS, MOVIMENT D’ESQUERRES: El Sr. Pere Albó i Marlés.
Seguidament té lloc la votació, dipositant els Regidors i Regidores el seu vot a la urna.
Realitzada la votació i després de l’escrutini de les paperetes per la Mesa d’Edat, pren la
paraula el seu President i anuncia el resultat següent:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí: 6 vots
Sr. Carles Motas i López: 12 vots
Sr. Jordi Lloveras i Avellí: 1vot
Sr. Pere Albó i Marlés: 1 vot
- Abstencions: Cap
- Vots en blanc: Cap
- Vots nuls: el la CUP, en manifestar la seva regidora el següent: el 24M s’ha negat el
vot molts immigrants que viuen fa molts anys a Sant Feliu i per això donem el nostre
vot a Abdul Haoumdan, membre de la CUP Guíxols, al qual l’Estat espanyol va negar el
vot i ésser candidat. Votarem Abdul per les llibertats catalanes i contra qualsevol tipus
d’apartheid.
Per tant, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Regidor
Sr. Carles Motas i López, del Grup Municipal de Tots per Sant Feliu.
El Sr. Carles Motas i López es dirigeix a la presidència del Ple i davant la Mesa d’Edat
pren possessió de l’Alcaldia pronunciant la següent fórmula:
«Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i resto

*
a disposició en tot allò que decideixi el Parlament de Catalunya i el Govern de la
Generalitat.»
El President de la Mesa d’Edat convida a l’Alcalde a ocupar la Presidència. Es dissol la
Mesa d’Edat, i el Sr. Carles Motas passa a presidir la sessió des d’aquest moment.
INTERVENCIÓ DELS PORTAVEUS I DE L’ALCALDE
El Sr. Alcalde dóna la paraula als portaveus dels diferents Grups polítics municipals, per
ordre de menor a major nombre de vots obtinguts a les eleccions municipals.
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós: Felicitats per l’Alcaldia. Volem explicar dos o
tres punts. Els veïns i veïnes de Sant Feliu des de les nostres assembles ens han dit ben
clar que ens posicionem a l’oposició. Hem defensat i defensem un programa amb
ruptura del règim del 78, un programa d’alliberament nacional i social, amb modèstia
però amb convenciment, volem deixar clar que totes les lluites, les associacions, els
moviment socials del poble tenen una regidora i una eina política com és la CUP al seu
servei. Avui volem ressaltar per aquest motiu la lluita dels companys de telefònica
contra la precarietat laboral i recordar als companys i companyes d’esquerres que
governen, el compromís que els obliga a respectar els drets laborals als contractes
municipals. Com a CUP Guíxols venim a l’Ajuntament amb objectius ben clars. Venim
a posar llum i taquígrafs. Els pobles demanen transparència, la fi d’espais opacs de
contractes i subcontractes de concessions administratives fora del control democràtic.
Ho vam fer a Reus o a Tarragona o a Sabadell o al Parlament... si trobem catifes, les
aixecarem. Venim a impulsar mesures d’emergència social per garantir l’alimentació,
l’habitatge, i la sanitat a totes les persones del municipi. Venim a recuperar la memòria
història de la nostra ciutat, començant per la figura de l’Alcalde guixolenc republicà i
revolucionari Pere Caimó, el franquisme i la farsa de la transició, han amagat la història
d’un poble lluitador i rebel a Sant Feliu. Des d’en Pere Caimó, alcalde però sobretot
revolucionari, que no té ni una placa a la casa seva del carrer Sant Domènech on va
viure, passant pels mítings anarquistes i comunistes de la transició, volem recuperar la
memòria, perquè si bé la CUP fa poc que estem a St. Feliu, ens reconeixem hereves, de
nou amb modèstia, d’aquells que van defensar un món més lliure abans que nosaltres.
Venim a radicalitzar la democràcia i impulsar la participació del veïnat. Des de la CUP
defensem la democràcia, és molt més que votar cada 4 anys i que els vots no són xecs
en blanc. Hem vist com 6.708 persones, es a dir, un 44,94% dels veïns amb dret a vot
s’han abstingut, el triple que el partit més votat. Per això calen processos participatius
vinculants per decidir les coses que condicionen el poble i la nostra forma de vida.
Venim a impulsar un canvi de model de ciutat. Sant Feliu s’ha gestionat com una ciutat
dormitori per a turistes de cap de setmana. Aquest model s’ha de canviar per un poble
actiu tot l’any per les persones que vivim aquí. I per acabar, venim a ajudar, des del
municipalisme perquè el poble català pugui exigir la independència. Com a CUP
defensem la llibertat del poble català d’esdevenir independent. Farem tot el possible per
aconseguir la independència però no tant sols una independència administrativa per que
tot continuï igual. Volem una independència per a canviar-ho tot, per obrir un procés
constituent des de la base i sentar les bases d’un estat nou millor i més just per a tothom.
Estem convençuts que això s’ha de fer col·lectivament, comptant amb totes aquelles
persones que viuen a Catalunya. Els països catalans, la seva gent i la seva cultura són
fruit de les migracions que han anat enriquint el patrimoni col·lectiu de la nació
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catalana. Vam veure el 9N com moltes de les persones emigrants a les que se les nega el
dret a vot es van mobilitzar pel SÍ-SÍ. El 24N no han pogut votar i el 27S em sembla
que tampoc. Si volem esdevenir un país lliure ho hem de fer, estem convençudes que
per guanyar la independència i una vida millor, totes hem de ser protagonistes, no
podem tenir una societat on persones que porten molts anys vivint aquí, que tenen fills i
filles nascudes se’ls negui el dret a vot. Per aquest motiu, perquè volem la
independència i defensem una democràcia més profunda i millor, hem votat abans a
l’Abdul, membre de la CUP i que l’Estat li ha negat ser candidat i poder participar en
aquestes eleccions. I amb això concloc.
Pere Albó i Marlés: Vull començar aquestes paraules assenyalant la importància d’un
dia com el d’avui, cada quatre anys es constitueix un nou ajuntament, cada 4 anys els
veïns són cridats a exercir la seva sobirania i hi són cridats a fer-ho en molts sentits,
avaluant els governs que ho han estat els darrers anys, avaluant si les alternatives que es
proposen generen suport i il·lusió, avaluant equips, en aquest sentit fins i tot se’ns ha
cridat a valorar si aquestes eleccions municipals resultaven ser primàries d’algunes
altres i si volíem un nou país o un país nou. Cada 4 anys els polítics i especialment els
que exercim la política municipal passem aquest rigorós examen. I el que surt de la
voluntat popular és inapel·lable i fonamenta les legitimitats dels següents 4 anys, per
tant, no és exagerat dir que avui comença el futur de la ciutat i comença un futur i
comença amb uns altres aires i comença una etapa nova. No és exagerat dir això. Crec
que tothom coincidirà. En definitiva, totes les lectures que es facin són pertinents,
perquè cadascun dels electors ha format la seva convicció més íntima del perquè ha
exercit la seva llibertat i per tant cadascun dels electors tindrà la seva raó i ens correspon
a nosaltres gestionar aquesta força, aquests anhels, gestionar aquesta legitimitat, amb la
honradesa del polític municipal que mira als ulls d’aquells que l’han assegut aquí i que
coneix les seves esperances de futur. Hem de celebrar que en aquestes eleccions han
anat a votar ha anat més gent que a les darreres eleccions municipals, per bé que
comparteixo el diagnòstic també de l’altra cara de la moneda que ha fet la representant
de la CUP, però això també crec que és important que ho diguem i crec que és important
que ho diguem perquè estic convençut que això es deu a que aquestes eleccions
municipals hauran estat unes de les eleccions més plurals que s’hauran celebrat en els
darrers temps. I això és un actiu, i s’ha de reivindicar. I ho volem fer perquè durant tota
la campanya s’ha generat com un fals debat sobre la preocupació que provocava
l’aparició de molts partits polítics o que aquest cop n’hi havia més que mai. Per a
nosaltres aquest és un debat absolutament fals, és una falsa polèmica provocada per
aquells que buscaven allò que s’anomena “vot útil” que és una expressió per nosaltres
nefasta, ja que dona per entès que existirien vots que serien inútils i per tant no podem
estar menys d’acord amb aquesta derivada de demanar el vot útil. També s’ha comentat
que això podria anar en detriment de governs sòlids, estables, solvents, monolítics fins i
tot. A nosaltres ens sembla que això sol tenir sempre els mateixos objectius, un,
perjudicar l’esquerra local, que s’haurà vist perjudicada per aquest fenomen, haurà
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augmentat en regidors, augmentat indubtablement en vots, en pluralitat en aquest
consistori de representació, però no ha aconseguit prou suports per aconseguir una
alternativa real que pugui encapçalar aquest ajuntament i això és quelcom que des de
l’esquerra entenem que hem de fer una esmena. Jo ho lamento molt i a la gent de
progrés d’aquesta ciutat, des del moviment d’esquerres, li volem dir que continuarem
treballant perquè això torni a ser possible en un futur.
I arrel del que deia, crec ja que convé assenyalar com d’imprescindible i urgent és la
reforma del sistema electoral que d’alguna manera ens porta a tots avui aquí. I és que el
bipartidisme fa molts anys que s’ha acabat i especialment a la nostra ciutat, malgrat que
alguns han necessitat arribar a aquest 24M per adonar-se’n. Des del municipalisme hem
d’exigir una millora del nostre sistema i l’aprofundiment de les nostres democràcies
locals. S’han escrit rius de tinta aquests dies parlant de com es podria aprofundir la
democràcia municipal i sembla que han entrat per quedar-se en el debat públic no tant
sols la reivindicació tradicional de les llistes obertes sinó també la necessitat d’una
segona volta a les eleccions municipals. També estic d’acord amb la representant de la
CUP d’obrir processos participatius més profunds, però si arribéssim aquí seria un bon
començament llistes obertes, segones voltes. Potser així deixaríem d’atacar que hi hagi
molts partits i que hi hagi pluralitat i no veuríem això com una anomalia i no es
traslladaria això i seria quelcom normal, signe de salut política. L’alcalde Sr. Motas i el
representant de la llita més votada Sr. Joan Alfons Albó, tots dos es mereixien tenir una
segona volta. Però sobretot els nostres ciutadans, es mereixien haver fet els pactes que
avui s’han produït, i això és una mancança de la nostra democràcia local que entre tots
hem de ser capaços d’exigir als òrgans que en tenen responsabilitat, i mentre això no
passi, hem d’afrontar amb aquest mecanismes vells i obsolets les realitats del dia a dia
que van venint i aquells partits que han estat cridats a exercir la seva responsabilitat
havien de donar resposta. Així ho han fet, han anomenat alcalde, no s’han inhibit
d’aquesta tasca i entendran per qui els parla que durant tants anys ha exercit aquest
paper abnegat de garantir la governabilitat d’aquesta ciutat, que el pacte que avui se’ns
presenta es visqui com un regal del destí o de la divina providència.
Avui, senyors pactants, podria aplicar-los a vostès i d’altres que els han ajudat en
aquesta tasca, tots els prejudicis i apriorismes que van traslladar del pacte de govern
sortint del mandat 2011-2015, tots i cadascun sense excepcions. Per què quina de les
coses d’aquell pacte que tan els ha fet parlar no es pot traslladar automàticament al seu?
Es podria fer corregit i augmentat, perquè si fossin certs els principis que en algun
moment defensaven per atacar aquell acord avui el Ple hauria anat d’una altra manera,
però augmentat, perquè a més a més és cert que si alguns de vostès complissin els
compromisos que es van signar amb entitats molt significatives del país, avui aquest
pacte no s’hauria produït i em refereixo al compromís que van signar alguns de vostès
en referència a propiciar ajuntaments sobiranistes en aquesta sala. O l’acord entre
diferents partits d’àmbit nacional que els mateixos dirigents s’estan encarregant aquests
dies d’explicar que s’estan incomplint arreu. Augmentat també, perquè en aquesta
ocasió no serà la llista més votada la que tindrà l’alcaldia, fet que per a mi és una opció
sempre preferent davant la manca de sistema de segones voltes de què us parlava
anteriorment. Excepcions evidentment n’hi ha d’haver, sempre que hagi quedat molt
clar en una campanya que hi ha un bloc contra, a Badalona està passant prioritzar una
unió en contra de l’alcalde sortint i així s’havia explicitat i fins i tot signat, com ha
passat també a València. En definitiva, puc entendre que vostès els pactants ens diguin
en aquest punt que ho fan per responsabilitat, que volen provocar un canvi, que s’ha de
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garantir la governabilitat, que volen governar i que ha de governar qui té més suports en
el Ple, que potser no és tant important la llista més votada, puc entendre que ho diguin
però no puc deixar d’assenyalar que fins el 24 de maig cap allà a les 11 de la nit deien
una cosa i avui en fan una altra. Si el pacte de 2011 el van tractar d’antinatural, com
hem de qualificar el pacte que fan vostès ara? No es pot qualificar com a estrictament
sobiranista, ni tampoc com a pacta estrictament de progrés. I aquests, que eren els
nostres compromisos davant d’un escenari com el d’avui, dins de les possibilitats que
oferia l’aritmètica, hem de dir que són els acords que hem proposat els altres grups, però
que malauradament no han estat possibles. Com deia el gran Joan Tardà, “ho sento però
algú ho havia de dir”.
Molt sincerament, Sr. Alcalde, el felicito, felicito també a tots els regidors entrants i que
tindran l’honor de treballar per servir la nostra ciutat. També, molt especialment, els
partits nous, Guíxols des del Carrer, la CUP, perquè aquesta expressió de pluralitat de la
nostra ciutat que sempre ha existit avui es patentitza d’una manera molt clara, vull tenir
un record i un agraïment als regidors que fins al moment de la constitució d’aquest
ajuntament ho eren i en aquest sentit vull donar una abraçada a Joan Vicente, Júlia
Vendrell, Verònica Lahoya, Juanjo García, i també un record per en Pau Casals, Pilar
Giró, Quimet Clarà, Óscar Álvarez, Joan Prat i la Remei Martín, que fins que nosaltres
hem pres l’acta han estat regidors d’aquesta ciutat i han exercit honradament el seu
càrrec. En aquest marc haig de dir que per a mi és un verdader honor dirigir-me a
vostès com al primer regidor de Moviment d’Esquerres. No toca aquí entrar en detall de
què és Moviment d’Esquerres, hem tingut temps durant la campanya, però sí que és un
honor tenir aquesta responsabilitat en aquest moments i en quant a la nostra tasca aquí
no cal dir que defensarem els valors socials, els valors de progrés, el dret a decidir del
poble de Catalunya, que exercirem la nostra tasca d’oposició amb immens respecte, amb
sentit de ciutat. Hi ha una cosa que tots 21 regidors tenim en comú i és que volem l’èxit
de la nostra ciutat, el seu progrés, la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans
i per tant en el marc d’aquestes qüestions elementals que tenim en comú segur que ens
entendrem, i en aquest sentit estem per ajudar-lo Sr. Alcalde, insisteixo en felicitar-lo a
vostè i la seva gent i que per molts anys puguem treballar per la nostra ciutat.
Jordi Lloveras i Avellí: Alcalde, regidors, regidores, ciutadans, ciutadanes, permeteu
que en primer lloc us faci arribar una fraternal salutació de la plataforma Guíxols des
del Carrer i de les organitzacions que en formen part, Procés Constituent, Iniciativa
Esquerra Unida i Alternativa. Dir-los que nosaltres estem doblement satisfets pel
regidor obtingut. Més encara perquè GdC es presentava com un projecte nou que
d’entrada plantejava una qüestió que no és gens fàcil, la confluència de l’esquerra
transformadora, que és aquella que no es conforma en gestionar només allò que de tant
en tant li deixen gestionar, sinó que el que vol és canviar la societat per fer-la més
solidària, igualitària i més justa. Un projecte doblement difícil perquè volíem fer-ho
fugint de les velles maneres de fer política, fugint del “pacti qui pugui” i confluir
inèrcies cap a una nova realitat que sigui capaç de sumar capacitats i eines per
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organitzar de manera col·lectiva la ciutadania perquè sigui aquesta la que prengui les
decisions a la seva ciutat, perquè en definitiva la ciutat és de tots i totes i la política
municipal no és més que gestionar col·lectivament allò que és de tots i totes. Deia que
estem doblement satisfets, per això, per haver obtingut un regidor per aquest projecte, i
perquè per primera vegada en aquest municipi les candidatures d’unitat popular estan
presents en aquest ajuntament. Elles com poques defensen el municipalisme constituent
com un canvi de model social que nosaltres també volem defensar, GdC hem treballat
no fa gaire amb les CUP i espero que pel bé de la ciutat puguem treballar plegats també
en el futur. Avui és un dia important, en moltes ciutats, aquesta tarda també passarà a la
capital del nostre país Catalunya, comença una revolta, pacífica, democràtica, social,
popular, que ens ha de permetre a la majoria de la ciutadania, a la gent normal,
recuperar bona part de les eines, de les ciutats, de les seves institucions. A Sant Feliu de
moment trigarem una mica més, aquest apoderament de la ciutadania vers les
institucions locals trigarà una mica més a tenir-lo. A diferència d’altres municipis on
avui sí que de manera pacífica i democràtica comença aquesta revolta. La ciutat tornarà
a tenir un equip de govern al qual desitjo tot l’encert del món però que respon més a
aquelles velles inèrcies que volíem canviar, que no pas a la necessitat de canvi. Estic
convençut que arribarà un dia que el municipalisme constituent serà la senyera del
nostre ajuntament. En aquest escenari, GdC estem a gust treballant des de l’oposició
perquè des de l’oposició també es fa ciutat. La nostra no serà una oposició frontal,
sistemàtica, de negar-ho tot per negar-ho tot. Serà una oposició que treballarà a partir
d’articular dos elements: els programes i les persones. I on hi hagi coincidència de
programes, allà si vol l’equip de govern ens trobarà al seu costat i passarà el mateix amb
les persones. On hi hagi una defensa eficaç i eficient de les persones i famílies més
desfavorides, on la igualtat d’oportunitats sigui un clam, allà l’equip de govern, si vol,
ens trobarà treballant al seu costat. I quan no coincidim en programes ni en persones ens
trobarà a davant. D’una manera ferma, crítica, frontal i amb la voluntat de transparentarho tot, els acords i els desacords. En aquesta voluntat de transparentar-ho tot, encara que
sigui amb un regidor, GdC farà propostes i aportarà el seu programa perquè sigui
debatut en els plens. I en aquestes propostes una de les primeres serà portar endavant la
proposta del seu codi ètic, una proposta articulada a partir dels valors de la participació
democràtica i de la transparència en la gestió. Un dels nostres propòsits serà també
generar debat que té a veure amb la participació i que és necessari per fer avançar la
ciutat. Deia John Locke que les noves opinions sempre són posades a judici,
qüestionades, troben oposició, generalment sense cap altre raó de ser que simplement
“perquè són noves”. Esperem que l’equip de govern posi en evidència les paraules de
John Locke. Moltes gràcies.
Josep Melcior Muñoz i Ayats: Bon dia, Sr. Alcalde, regidors, regidores, el PSC ha fet
la investidura del Sr. Carles Motas com a Alcalde de la ciutat per una raó molt senzilla.
Perquè hi ha hagut un acord per treballar conjuntament les tres forces TxSF, ERC i
PSC. A partir d’aquí hi ha una entesa que anirem desenvolupant amb molta fermesa per
portar Sant Feliu on creiem que ha d’estar i que segur compartim amb la resta de forces
que es troben en aquest Ple. Deixeu-me que en nom del PSC de Sant Feliu posi de
manifest que aquest és un mandat decisiu i històric, perquè arribarem d’aquí a quatre
anys als 40 anys de democràcia. Tots aquells que ens hem omplert la boca de parlar de
40 anys de dictadura, ara hem rumiar fermament que han passat 40 anys de democràcia i
fer reflexions a fons com alguna de les candidatures que m’ha precedit. Això ho hem de
tenir present i mirar cap al futur. Venim amb ganes de recosir aquesta ciutat, que ha
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patit una crisi molt profunda, i venim a defensar al màxim la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats, aquesta és la voluntat del PSC de Sant Feliu. I ho fem pensant en tots els
veïns i veïnes que viuen en els nostres barris a la nostra ciutat, des de St. Pol, Tueda, el
Puig, el Sot del Canyers, el Casc Antic, Vilartagues, Poble nou, venim a treballar per a
totes aquestes persones, i des d’aquest concepte urbà venim a treballar pels infants,
joves, adults i la gent gran per aconseguir que totes aquelles persones que tenen
residència a la nostra ciutat tinguin un millor futur que passa per garantir la igualtat
d’oportunitats. Aquest és el pensament i l’oferta que hem fet els socialistes guixolencs i
que insistirem a treballar en el govern amb les forces que ens uneixen, amb qui tenim
molt en comú en aquest treball a fer. Dir que voldríem fer un reconeixement a tots els
alcaldes democràtics de la nostra història perquè la figura de l’alcalde ha de ser
respectada i honorada atès que ens representa a tots i per això volem fer-ho públic.
Deixeu-me que defensant la igualtat de gènere, digui que Sant Feliu té un altre repte,
que és que no sé si serà el 2019, però sí que s’ha de rumiar ja que a Sant Feliu li convé
una alcaldessa per assegurar que s’han canviat les coses en aquest 40 anys de
democràcia que seran al 2019. També fer esment que hi hagi el màxim de respecte pels
mestres i les mestres, i perdoneu, també en quant als alcaldes de la nostra ciutat, un
reconeixement públic a Josep Irla, president de la nostra Generalitat a l’exili, i també a
títol personal a Francesc Campà que va ser afusellat quan va ser alcalde d’aquesta
ciutat, i que avui seria el besavi dels meus fills. Recuperar aquesta estima pels mestres i
per la família perquè realment, el que ens aporta alguna cosa a aquesta vida és allò que
ens donen la nostra família i els nostres mestres i creiem que hem d’insistir en aquest
reconeixement d’aquells que ens han ensenyat. I com a mestres meus en l’àmbit de la
política a Josep Vicente, Pere Pujol i al company Josep López de Lerma, als qui
agraeixo tot el que m’han ensenyat. També venim a defensar el càrrec públic com a tal,
com a servidors públics, sabent que s’està parlant molt que hi ha ús i abús d’aquests
càrrecs, però nosaltres venim “ligeros de equipaje” però molt preparats per ajudar a
transforma la ciutat, així com la joventut que aporta la nostra companya que integra
aquest grup. Realment la ciutat té molts reptes. El de l’autoestima, del creixement, de la
cohesió social i de la igualtat d’oportunitats. I nosaltres estem aquí sobretot per això i
aquí, tots aquells que vulguin treballar en aquesta línea, poden comptar amb els
socialistes guixolencs, amb el PSC. Moltes gràcies.
Jordi Vilà i Vilà: En primer lloc felicitar els set grups polítics que tenen representació
consistorial en aquest municipi. Set grups de nou, Déu ni do l’embranzida democràtica
que té la nostra ciutat, sempre es pot millorar amb segones voltes o amb el que es
convingui dret a llei, però la pluralitat el dinamisme i la diversitat ideològica em sembla
que està més que representada. Felicitar l’electorat en general per haver exclòs el PP de
representació en el consistori. Sempre és una bona notícia democràtica perquè
intoxiquen el catalanisme, intoxiquen la democràcia i més enllà de la consideració
personal que s’ha de tenir per tothom, la seva aportació política al país és francament
negativa i de regressió. Però no hem vingut a fer retrets, venim a complementar les
paraules dels quatre grups que ens han precedit, moltes les compartim, algunes no, però
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moltes sí. Però en síntesi i per fer-ho breu, ERC pretén dues coses. Una, aixecar la ciutat
econòmicament, emocionalment, anímicament, socialment. I l’altra, acompanyar el
municipi a l’entrada a la llibertat nacional de Catalunya que aquesta legislatura viurem
amb tota certesa. La Georgina Linares, Josep Ramon Llobet i jo mateix farem el mateix
que hem fet des del carrer aquí dins perquè això sigui possible. Molta gent diu que el
pacte de governança de la ciutat contradiu aquesta pretensió. No és així, també hi
col·labora tot el consistori i l’electorat ha dit que 18 dels 21 regidors que som aquí,
sense menystenir res ni ningú, hagin fet el jurament fent menció del procés nacional de
llibertat nacional català que viurem el 27-S. Aquesta és realment la voluntat sobirana
popular que ens acompanya aquesta legislatura i que acompanya al govern i que
demano que es mantingui, sostingui, i es multipliqui fins la victòria final. També se’ns
ha fet el retret que som signants d’un document de l’ANC que no hem complert. També
és literalment fals. El document de l’ANC diu que investirem alcalde un regidor o
regidora que hagi signat aquest document, i així ha estat. El document diu que farem el
possible perquè hi hagi majoria de signants en el govern, i així ha estat. 9 dels 12
regidors d’aquest govern ha signat aquest document. Evidentment no és el govern
independentista que voldríem, perquè a canvi de 3 regidors en voldríem 33. Però tenim
la virtut democràtica de demanar permís i el poble de Sant Feliu ens n’ha donat 3, 4, 3,
al final han estat 3, benvinguts. Per tant, la democràcia passa davant de tothom i també
hi ha de passar en el moment d’exigir la sobirania de Catalunya, i si el poble ho vol així
serà. Exactament això és el que posa el document d’investidura d’aquest govern. Visca
la democràcia, visca la lliberta nacional de Catalunya. Moltes gràcies
Joan Alfons Albó i Albertí: Bon dia i salutacions cordials al senyor Alcalde, als
diferents membres del govern i als que ara estem al que s’anomena oposició i, com no, a
les persones del públic. El comú denominador de tots nosaltres és que som de Sant
Feliu. Encapçalo el grup que ha tingut el suport més ampli però, alhora, clarament
insuficient. I és totalment de rebut que un alcalde sorgeixi d’entre aquelles persones que
aconsegueixin un suport més nombrós de regidors i regidores. Per això diré ara i al final
de la meva intervenció que els desitjo coratge i encert. És evident que encara estem en
un entorn difícil però tampoc cal traslladar angoixes innecessàries. L’any 2014 va
haver-hi el tan esperat punt d’inflexió on tot plegat ha començat a tenir un ressorgir,
lent, però hi és. El 2014 es van crear a Sant Feliu més empreses que no pas se’n van
destruir, concretament 79 van començar en front de 29 que es van tancar. L’atur el mes
d’abril s’ubicava entre el que té Palafrugell i Palamós, amb menys aturats que el 2010.
També és inapel·lable el ressorgiment hoteler a casa nostra, la qual cosa establirà
sinèrgies importants amb altres establiments. Evidentment, ens preocupa i molt aquelles
persones que no disposen de feina, per això la nostra finalitat última és aquesta,
aconseguir que més persones tinguin una feina digna i a partir d’aquí, tots coincidirem
que la vida és una mica més senzilla. Estem convençuts que el gran actiu de Sant Feliu
és la seva estructura i imatge de petita ciutat mediterrània. La tipologia del seu comerç,
del seu urbanisme, la façana de mar, les diferents activitats que empenyen diferents
associacions i entitats, en fi, tot aquest garbuix que ens defineix. La nostra ciutat i els
seus ciutadans poden ser ambiciosos. La ciutat pot aspirar, ha d’aspirar a molt. Les
dimensions del terme i la seva orografia són alhora un factor limitant i determinant de
on hem arribat i cap on podem anar. Tot plegat ens ha portat a una ciutat on el principal
motor és el turisme de tot tipus, però sense renunciar a res. Considerem que l’increment
de la zona industrial de Sant Feliu ha d’aconseguir-se a partir de la col·laboració amb la
Cambra de Comerç i el municipi veí de Llagostera, feina ja entomada. I aquí, a casa
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nostra, cal incidir en la gestió fina del que tenim, una gestió de precisió de l’entorn que
dibuixa el paisatge de Sant Feliu. Persones més saberudes ens diuen que no hem de
parlar d’urbanisme, sinó justament de gestió del paisatge, concepte més ample que
inclou l’ urbanisme clàssic, l’entorn urbà i periurbà, la natura pròpiament dita, l’activitat
econòmica i tots aquells elements que fan néixer en nosaltres el sentit de pertinença,
sens dubte la gestió del paisatge és la principal expressió espaial de la política a casa
nostra.
En definitiva, hi ha accions en què ens trobaran per col·laborar, com són per exemple,
dotar de més aparcaments i disposar-los de manera més equilibrada a la ciutat, crear un
viver d’empreses industrials, incrementar els ajuts als autònoms. Val a dir que la darrera
legislatura, l’Ajuntament va col·laborar de manera directa en la creació de 205
empreses. Establir ajuts per a la rehabilitació d’establiments fetes per industrials de la
ciutat, impulsar la zona del port i Calasanç amb nous equipaments i infraestructures.
Elaborar una nova ordenació de terrasses que embelleixin la ciutat i alhora permetin el
passeig dels vianants, dissenyar un nou pla d’activació del comerç, reformular les
condicions de les parades del mercat cobert amb l’objectiu d’obtenir la plena ocupació,
crear el patronat de turisme local, àmbit comú entre iniciatives dels empresaris i
l’ajuntament, reduir l’IBI, el 2016 la llei permetrà fer-ho, aplicar una reducció de taxes
als locals comercials amb activitat per incentivar el lloguer dels locals buits. Elaborar un
nou contracte de neteja que ens permeti presumir d’una ciutat neta i endreçada, i
sobretot no prorrogar el que ara hi ha. Impulsar l’obtenció de la denominació de ciutat
sostenible per als serveis i edificis municipals, construir una pista polivalent a tocar del
Gaziel per a la pràctica de l’esport i del lleure. Cobrir les grades del camp de futbol de
Vilartagues i ampliar els seus vestuaris així com els serveis del camp de futbol del
Guíxols. Construir un rocòdrom, fer una pista de voleibol en el parc de les dunes de
Sant Pol, crear un festival concurs de música per a joves, crear un nou espai musical a
Can Rosselló i que ho gestionin les entitats locals de manera que s’hi puguin traslladar
part de les actuacions que es fan a l’edifici de l’escorxador, i fer compatible el descans
dels veïns amb el gaudir de la música. Celebrar una fira d’entitats per posar en valor la
tasca que realitzen, reestructurar la carretera de Girona perquè esdevingui un bulevard,
ordenar la plaça del Monestir on els vianants han de passar a ser els actors principals,
fer que Sant Pol sigui pels vehicles de sentit únic, de manera que establiments i vianants
guanyin espai davant dels vehicles, revisar la normativa d’incivisme, urbanitzar, equipar
i gestionar directament la zona d’autocaravanes, reorganitzar la policia local, contribuir
al finançament d’un nou institut per a la ciutat, establir una nova càtedra vinculada amb
la Universitat de Girona relacionada amb patrimoni cultural i natural, convertir l’Escola
de Música en conservatori, aconseguir la denominació de turisme esportiu, ampliar les
exposicions del Thyssen com a element per arribar al turisme tot l’any, desenvolupar un
pla director de l’edifici de l’hospital municipal, promoure un alberg juvenil de titularitat
municipal, incidir en la formació de paquets turístics, posar en valor les activitats de la
confraria de pescadors i contribuir a que s’evitin les inundacions que pateix, fer més
grans els jardins de Juli Garreta, cobrir el que manca de la riera de Tueda, perquè aquest

*
sigui l’accés natural al port i el carrer Colom pugui esdevenir la prolongació del passeig,
ordenar la zona que hi ha sobre el camp de futbol de Vilartagues, refer amb urgència els
carrers Sant Martirià, Maragall, Girona i Plaça del nord, actuar sobre el barraquisme i el
deteriorament de l’entorn periurbà, ampliar els habitatges municipals per ajudar a les
persones amb necessitats especials, incrementar l’ajut als IBIs pels aturats i jubilats. En
fi, tot un seguit de detalls que algunes de les formacions els hem fet arribar i que crec
que hi ha una àmplia coincidència.
A banda d’aquest punts que he exposat, els quals formen part del compromís que tenim
amb la ciutat i els ciutadans a qui representem, tenim clar que el govern de la ciutat i els
regidors de l’Ajuntament han de ser permeables a les bones idees, de manera que
sempre per part nostre seran benvingudes i tindran el nostre suport entusiasta. Per un
altre costat, els regidors aquí presents, en bona mesura som diferents i pensem diferent, i
també serem diferents com a grup fora del govern. De moment, no acceptem la
qualificació d’oposició, desitgem que aquest no hagi de ser el nostre paper habitual i
que en aquest plenari arribin bons projectes per a la ciutat. Si parlem de bones idees i
repassem els altres programes, n’hi ha moltes que es complementen i que entenem que
no hi ha d’haver cap problema per poder dur-les a terme. Aquests darrers 4 anys
objectivament s’ha fet feina, tot i l’entorn econòmic ferotge, però hi ha molt per fer i a
mi i la gent que m’acompanya ens agrada mirar endavant, com els deia al principi els
desitjo a tots vostès coratge i encert. Hi ha qui parla de la incertesa del futur. Per a
nosaltres el futur és esperança per a la ciutat i els seus ciutadans. Visca Sant Feliu i
visca Catalunya lliure.
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde, Carles Motas i López: No voldria
acabar aquesta sessió sense dirigir-me a tots vostès. Avui és un dia d’aquells on
comencem a marcar-nos els objectius de cap on ha d’anar la ciutat, i jo estic convençut
que anirà cap on els ciutadans i ciutadanes vulguin i és des d’aquesta responsabilitat que
hem contret els regidors/es que el nostre objectiu és fer d’aquesta ciutat una ciutat
pròspera i millor, perquè la ciutat la fem tots els ciutadans/es i tots els regidors/es, tots
som importants. I quan dic que hem d’aconseguir una ciutat pròspera per a tothom, vull
dir que no ens podem deixar a ningú pel camí, no aconseguirem aquesta prosperitat si
no arribem a totes les famílies, tots som necessaris. Els que hem nascut aquí com els que
han nascut a qualsevol altra part del món i el nostre país és una terra d’oportunitat i
d’acolliment. La nostra ciutat ha estat i és solidària i integradora, som una ciutat gran,
gran en esperit, i encara més gran en humanitat. Som una ciutat plena d’històries
personals i de reptes, una ciutat que lluita per anar endavant, una ciutat que acull als que
venen d’arreu, com una noieta que a principis dels anys 60 va decidir deixar la seva
ciutat natal a Castelldeferro, província de Granada, i va decidir venir a Catalunya tota
sola, buscant una vida millor i va triar Sant Feliu. Aquella noieta callada i petita
d’alçada física però d’un cor enorme, va conèixer un empordanès nascut a la falda del
castell de Montgrí, a Bellcaire, que un dia es va enfilar sobre una carreta que passava
per Albons i no es va aturar fins a la nostra ciutat, a Sant Feliu. Aquell noiet que
començava a treballar de “botones” a l’hotel Bon Repòs, i que després fa fer de cambrer
a diversos hotels, aquell noiet no va parar de treballar per aconseguir anar sempre
endavant i transmetre als seus fills l’esperit de servei, l’orgull de la professió i el
respecte als demés. I és fruit d’aquell trobament entre els que venien de lluny i els que
venien de prop, els que venien de Granada i els que venien de l’Empordà, va néixer algú
que avui té l’honor de ser Alcalde de la ciutat que els va rebre que els va acollir i on van
establir les seves arrels. Per això, quan les coses es posen difícils, quan les coses
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semblen inabastables, jo us miro a vosaltres, pare i mare, i sé que ens en sortirem de tot
allò que ens proposem, perquè heu sabut transmetre els valors d’esforç, treball i
honestedat. Per això us estic agraït. Amb aquesta petita història familiar vull transmetre
un missatge d’esperança a totes aquelles persones que viuen a la nostra ciutat i que estan
passant dificultats. La duresa de la crisis no fa distincions en l’origen de les persones ni
en l’edat, ni la llengua que parlen. Cap distinció, tots som ganxons/es, catalans/es i és la
nostra obligació ajudar-nos els uns als altres sent solidaris, us prometo que tots 21
treballarem fort per no deixar ningú enrere. Només així serem un gran país i una gran
ciutat. Aquest ha de ser el més gran dels reptes, l’objectiu més ambiciós i quan
l’aconseguim, així de gran ha de ser la nostra joia. Però hem de ser capaços d’arribar a
tothom, hem d’ajudar als nostres infants a tenir unes bones condicions educatives, ells
és el futur de la nostra ciutat, hem de vetllar per la gent gran i el seu envelliment actiu,
ciutadans i ciutadanes que després d’anys de treball han de poder gaudir d’una bona
jubilació en les millors condicions. Aquest també és un dels reptes a complir. Les
nostres empreses, els nostres comerços, han de ser els motors de l’economia local i
generadors d’ocupació. Hem de vetllar perquè així sigui i treballant conjuntament ho
aconseguirem. Hem d’estar tots plegats més al carrer i menys al despatx.
El camí a recórrer no serà fàcil, segur que serà sinuós i de vegades costerut, però l’hem
d’afrontar, no és moment d’arronsar-se davant l’adversitat, és el moment de caminar
junts. La ciutat ens necessita a tots i jo com a Alcalde, també us necessito a tots. És per
això que dic que buscaré el consens i el diàleg amb tothom. Els que em coneixeu sabeu
que ho faré, també aquest és el meu compromís. I no voldria acabar aquestes paraules
sense donar les gràcies a les persones que han fet que avui jo personalment sigui aquí.
En l’àmbit polític vull començar amb el primer culpable, el Sr. Carles Xargai, regidor
honorífic d’aquest Ajuntament, president fundador de Tots per Sant Feliu, per pensar en
mi l’any 99. Amb tu, Carles, vaig començar aquest trajecte i tot això és gràcies a tu. Hi
ha persones di qui he après la política local, com en Joaquim Valls, cap de llista de Tots
per Sant Feliu el 2003 i el 2007, gràcies Quim. També he après molt d’aquells amb qui
vaig començar a tenir una relació política de la qual ha sorgit una gran amistat com és el
cas de l’alcalde Lobato, que encara que estàs físicament lluny estàs molt present avui.
Gràcies a tu també Miquel. Gràcies al Sr. López de Lerma pels seus ànims quan les
forces flaquejaven i també als regidors que m’han acompanyat aquesta darrera
legislatura que han hagut de treballar de valent com són la Remei Martí, Fina Cosp,
David Oliveras, Josep Morató, Laura Aiguaviva i, especialment, en Josep Saballs,
treballador incansable i la persona que he trobat que potser és més tossuda que jo
mateix. Al grup de persones de TxSF, pel vostre treball, la vostra companyia i lleialtat
en els moments difícils i els bons moments, sempre heu estat allà. Al grup d’ERC i al
grup socialista per demostrar-me que no estava equivocat, que la política pot ser clara,
honesta i lleial. Només cal trobar interlocutors amb valors morals i ètics. Gràcies una
vegada més. Finalment, donar les gràcies també als més de vuit mil ganxons i ganxones
que van anar a les urnes el passat 24 de maig i van votar alguna de les opcions
polítiques que es presentaven. També vull recordar-me d’aquells que per un motiu o
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altre no van anar-hi, hem de lluitar perquè s’incorporin al procés democràtic. No vull
acabar sense tenir unes paraules per aquells que han viscut de prop la meva tossuderia i
el meu compromís, aquells que pateixen quan jo pateixo, que em cuiden quan els
necessito, que riuen quan estic content i que m’acompanyen cada dia amb aquest
trajecte vital. Gràcies Isabel, Adrià i Alba, gràcies per ser-hi sempre. Deixeu-me que
acabi amb un visca Sant Feliu de Guíxols i visca Catalunya!
Em comenten que abans de finalitzar l’acte s’ha de fer entrega de les distincions de
l’Ajuntament i que haurien de passar els regidors que sou aquí presents, i als demés,
farem un refrigeri a la sala, gràcies per assistir, donem la sessió per acabada.
El President dóna per finalitzada la sessió, de la qual cosa, com a Secretari, dono fe i
estenc la present acta.

el secretari

Vist i plau
L'alcalde
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