APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ESBORRANY DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Ple de la Corporació va aprovar l’acta esborrany de la sessió ordinària realitzada el dia u de juny de dos
mil onze, que es converteix en acta a tots els efectes.
Es fa palès que aquesta sessió és la darrera del Consistori cessant del mandat 2007-2011, tenint en
compte les passades eleccions locals del dia 22 de maig de 2011.
Intervenint el Sr. Sixto Moreno, Alcalde, diu que obre un torn de paraules perquè tothom qui vulgui
pugui dir allò que més convingui envers el mandat 2007-2011.
Intervenint el Sr. Francesc Martínez, diu:
“Alcalde, Regidora, Regidors, Secretari/a i vilatans:
Avui finalitza la legislatura de quatre anys, per la que vaig estar escollit regidor d’ERC d’aquest
Ajuntament, una fita que ha estat possible gràcies als meus companys i companyes que em varen triar
per anar de número 2 a la candidatura, i m’han donat per segona vegada l’oportunitat de poder treballar
per Sant Pere de Riudebitlles des de l’Ajuntament.
Us haig de dir que estic content de la feina feta com a Regidor a l’oposició. He pogut gaudir de la
finalització pel govern de l’Escola Sant Jeroni, un projecte que vaig començar ara ja fa 10 anys, quan
era Regidor d’Ensenyament. A la Llar d'Infants també vaig posar-hi el meu granet de sorra incorporantli el menjador, i també he votat favorablement a les diferents iniciatives presentades pel govern i que
eren positives per la majoria del poble.
No puc dir el mateix com a representant d’ERC en l’Àrea d’Acció Territorial (Urbanisme). Aquesta feina
ha estat massa dura i feixuga dins del marc d’un Ajuntament democràtic, ja que el govern li ha mancat
la informació i la transparència necessària per fer complir la llei per tothom igual. Aquesta actitud m’ha
portat a fer diverses intervencions envers els diferents àmbits (POUM, LLICÈNCIES, PROJECTES...)
per aclarir actuacions urbanístiques de les que, casualment, ni l’Alcalde ni els Regidors en sabien res i
s’estaven fent fora de la legalitat vigent.
Durant aquests quatre anys el govern ha tirat endavant el POUM, una eina molt important pel poble, i
en la que he participat en la Comissió de Seguiment sempre que se’m convocava, ja que vàries
vegades no se m’informava de res, si no era ja en fets consumats. Aquesta actitud m’ha portat a
treballar fermament per buscar la informació necessària, i així poder-la donar a conèixer a tot el poble
de Sant Pere, com s’ha fet en diverses ocasions a través del meu grup d’ERC, el mes de maig la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha fet l’aprovació definitiva del POUM, fent
modificacions que ens donen la raó en diverses allegacions realitzades. Feina feta no té destorb.
El meu tarannà ha estat sempre de parlar clar i directe, preneu paciència, no sé fer-ho d’altra manera.
Durant aquest temps he treballat per Sant Pere amb honradesa, honestedat i humilitat, mai amb
mentides que puguin confrontar el meu poble, doncs tots hi hem de viure junts.
Vull agrair de tot cor, perquè la feina feta fins avui no seria una realitat sense el suport dels meus
companys d’ERC, dels vilatans de Sant Pere, del personal d’aquest Ajuntament, que descansaran de

les meves interminables preguntes, i sobretot a la meva família que sempre m’ha donat empenta i
ànims.
El meu reconeixement a tots que més bé o malament heu treballat per Sant Pere.
A partir d’avui comença una nova legislatura, el poble ja ha parlat, vull felicitar a tots els regidors
electes i especialment als d’ERC pels bons resultats obtinguts i ara que tothom aprengui la seva lliçó i
com diria el vell mariner “Bon vent i barca nova”, que el vent infli les veles i entre tots, feu un Sant Pere
més ferm i millor.
Moltes gràcies per tot a tothom.”
Intervenint el Sr. Jesús Salius, diu que ell tindrà quatre anys més per seguir parlant i, per tant, ara
només vol agrair la feina feta pel seu company de grup Sr. Francesc Martínez, que no té preu i que
espera poder seguir comptant amb el seu suport fora de l’Ajuntament i recorda que ell mateix ha
realitzat tasques de Conseller Comarcal de Benestar Social i President de la secció local d’ERC, a més
de Regidor d’aquest Ajuntament.
Intervenint el Sr. Carles Rovira, diu que vol agrair molt especialment la collaboració dels seus
companys que formen el PSC-GIR, un grup de persones que han treballat per fer possible el que la
comunitat necessitava i que tot i que durant aquest temps ha conegut molta gent i ha fet amistats
també s’ha guanyat algun que altre enemic, però està força satisfet de la feina feta, tot i que demana
disculpes si en alguna ocasió ha comès alguna falta.
També vol destacar el teixit associatiu que tenim en aquest poble i vol agrair la collaboració de totes
les entitats, que sense elles no s’haguessin pogut realitzar moltes de les coses que s’han fet, així com
també la Comissió de la Biennal d’Art i els treballadors de l’Ajuntament per la seva feina.
Intervenint el Sr. Isidre Bou, diu:
“En primer lloc, voldria agrair als meus companys i amics del PSC-GIR, la collaboració que he tingut
durant aquest set anys. Ha sigut un plaer treballar amb vosaltres. Joan, Joan Anton, Laura, Lluís,
Vicens, Carles, Marc, moltes gràcies per fer-ho tant fàcil. També vull agrair als companys de govern
d’aquests tres últims anys, Sixto, Montse, Teresa, Joan Carles, per la vostra collaboració i, com no,
també hi ha un racó pels companys d’ERC, Pere, Jesús, Sisco, Jordi, de vosaltres també he après
moltes coses. També un agraïment a totes que collaboren per la Festa Major i a totes les persones
que treballen per fer possible les festes de Nadal i Reis, Carnaval i Aplec del Pont Nou, moltes gràcies.
I, per últim, un agraïment molt sincer al personal d’aquesta casa pel seu treball i collaboració. Moltes
gràcies a tots i a totes.”
Intervenint el Sr. Vicens Olivé, diu que tot i que ell continuarà com a regidor vol agrair la feina feta pels
seus companys. El Marc, que avui no hi és, ha estat un Regidor d’Esports que ha tirat endavant la seva
feina perquè ha estat un bon gestor i sempre ha estat disposat a dialogar i allà on apareixia un
problema, ell sempre donava alternatives. El Carles, que tot i que el poble ha decidit que no continuï
com a Regidor, creu que si s’anés casa per casa a preguntar quina és la persona que voldrien que
estigués a l’Ajuntament, sens dubte, la majoria diria el Carles. També vol agrair molt especialment el
suport d’en Joan, que li ha ensenyat a ser un alcalde dialogant, a saber ser prudent i a veure les coses
amb perspectiva i sens dubte ha estat un alcalde que passarà a la història per les coses que ha fet per

Sant Pere. També diu que tot i que els resultats de les eleccions han estat els que han estat, ha perdut
motivació per no poder continuar amb tots els seus companys però tirarà endavant.
Intervenint el Sr. Sixto Moreno, diu que vol agrair la collaboració dels seus companys, així com també
fer un reconeixement a la feina feta pels regidors Sisco, Carles, Joan Carles, Marc i Isidre. El Sisco,
que tot i està a l’oposició en algunes coses tenia raó. El Carles per la seva dedicació i esforç. El Marc
perquè ha treballat molt la seva regidoria d’esports i és una persona molt dialogant i que si s’ho
proposa pot arribar a ser alcalde i tot. L’Isidre que ha portat molt bé una regidoria com és la de festes
que porta moltíssima feina i que tot i que a vegades no ha tingut la collaboració que esperava, ell
sempre ha tirat endavant.
També diu que els resultats de les eleccions han estat els que han estat i s’han d’assumir i que aquest
dissabte es farà la constitució del nou Ajuntament.

