SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, REALITZADA
EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.

A Vila-seca, quan són les dotze hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen a la
sala de plens d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria, de conformitat amb l’article
195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en
concordança amb l’article 37.1, del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2578/1986, de 28 de
novembre, els regidors que el passat dia 24 de maig van ser proclamats electes per
la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes
eleccions locals, convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, amb la
finalitat de realitzar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament
assistits pel secretari general de la Corporació, Sr. Adolf Barceló Barceló, que dóna
fe de l’acte, i per l’interventor, Sr. Carlos García Lucas.

Regidors electes assistents:

Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Roberto García Casado
Sra. Estela Martín Urbano
Sra. Manuela Moya Moya
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sra. María Mercedes Pastor Chico
Sr. Josep Poblet Tous
Sr. Josep Maria Pujals Vallvé
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Pere Segura Xatruch
Sr. Mario Téllez Molina
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Josep Toquero Pujals
Secretari General
Sr. Adolf Barceló i Barceló

Interventor
Sr. Carlos García Lucas

Ambdós funcionaris, el secretari general i l’interventor, assisteixen amb la
documentació que estableix l’article 36.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
En primer lloc pren la paraula el Secretari General per informar als presents que
l’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d’acord
amb el procediment establert per la legislació electoral, que 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 a l’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.
c) Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la formulada
legalment prevista d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la
plenitud de les seves funcions.
d)

Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.

Seguidament pel Sr. Secretari General es procedeix a cridar als regidors o
regidores electes de major i menor edat amb l’objecte de constituir la Mesa d’Edat,
la qual, de conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 18 de juny,
del Règim Electoral General i amb l’article 37.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, estarà constituïda pel
regidor electe de major edat, Sr. Josep Maria Pujals Vallvé, que actuarà com a
president, pel regidor electe de menys edat, Sr. Mario Téllez Molina, i pel Secretari
General de la Corporació, el qual els convida perquè pugin a l’estrada i ocupin els
llocs reservats amb aquesta finalitat, restant així constituïda la Mesa d’edat.

Per ordre del senyor President de la Mesa d’edat, després de declarar-se oberta la
sessió, es procedeix pel senyor Secretari General a la lectura del nom i cognom de
tots i cadascún dels regidors i regidores electes que assisteixen a la sessió, els
quals, en haver-se comprovat la seva credencial i acreditat la seva personalitat, es
dirigeixen, d’un a un, als seients que tenen reservats els membres de la
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Corporació.
Tot seguit, i una vegada comprovat que tots els regidors electes han presentat les
seves credencials i les declaracions a les quals es refereix l’article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, pel senyor president
de la Mesa d’edat se sol·licita que si existeix algun regidor afectat per alguna de les
causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General
i altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment. Pel fet de no declararse res sobre això per part dels regidors, s’entén que no es troben afectats per cap
de les causes d’incompatibilitat, sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació, previstes en els articles 202 i 203 de la Llei 5/1986, de 19 de juny, i
l’altra legislació aplicable.
Acte seguit el senyor president de la Mesa d’edat sol·licita que tots els regidors es
posin drets i que el senyor Secretari General procedeixi a la lectura de la fórmula
de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, el text literal
de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor i regidora de l’ Ajuntament de Vila-seca,
amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”
A continuació, pel Secretari General es procedeix a nomenar cadascun dels
regidors i regidores, els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera
següent:
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Roberto García Casado
Sra. Estela Martín Urbano
Sra. Manuela Moya Moya
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sra. María Mercedes Pastor Chico
Sr. Josep Poblet Tous
Sr. Josep Maria Pujals Vallvé
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio

Sí, ho juro
Sí, ho juro
Sí, ho prometo
Sí, ho prometo
Sí, ho juro
Sí, ho prometo
Sí, per imperatiu legal
Sí, ho prometo
Sí, ho prometo
Sí, ho prometo
Sí, ho prometo
Sí, ho juro
Sí, ho juro
Sí, ho prometo
Sí, ho juro
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Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla

Sí, ho prometo per imperatiu
legal
Sí, ho prometo fins que sigui la
ciutadania qui decideix el seu
canvi.

Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez

El Sr. Secretari general pregunta què cal entendre que ho promet per imperatiu
legal, a la qual cosa assenteix.
Sr. Pere Segura Xatruch
Sr. Mario Téllez Molina

Sí, ho prometo
Sí, per imperatiu legal ho
prometo fins que el poble
recuperi la sobirania i pugui
iniciar
nous
processos
constituents.

El Sr. Secretari general pregunta què cal entendre que ho promet per imperatiu
legal, a la qual cosa assenteix.
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Josep Toquero Pujals

Sí, ho prometo
Sí, ho juro

Seguidament, el senyor president de la Mesa d’Edat declara constituïda la
Corporació i assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció de l’alcalde entre els
membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes, i amb
aquesta finalitat dóna la paraula al senyor secretari general, el qual explica que es
realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta, de manera que cada
regidor electe dipositarà el seu vot a l’urna destinada per a aquesta finalitat, essent
elegit alcalde, de conformitat amb allò disposat per l’article 196 de la Llei Orgànica
5/1986, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el candidat que obtingui la
majoria absoluta en la primera votació i, si no n’hi ha, el candidat de la llista que
hagi obtingut més vots en les eleccions.
Seguidament es procedeix a realitzar la votació i els regidors i regidores electes
dipositen el seu vot a l’urna destinada amb aquesta finalitat. Una vegada efectuada
la votació, es procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual és anunciat pel
president de la mesa d’edat, i és el següent:

CANDIDATS

VOTS OBTINGUTS

4

Sr. Josep Poblet i Tous

11

Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio

3

Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez

2

Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren

2

Sr. Jordi Camarasa Moreso

1

Vots emesos :

21

Vots d’abstenció:

2

Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el regidor senyor Josep Poblet i Tous la
majoria absoluta de vot en la primera votació, és proclamat alcalde per la mesa
d’edat, el president de la qual li pregunta si accepta el càrrec d’alcalde de
l’Ajuntament de Vila-seca.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d’alcalde per part del Sr. Josep Poblet i
Tous, el senyor president de la Mesa sol·licita que el senyor Secretari General
procedeixi a la lectura de la fórmula d’acatament a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia legalment establerta, el text literal de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
A continuació l’alcalde electe, senyor Josep Poblet i Tous, emet el seu jurament de
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la
manifestació següent:

“Sí, ho juro”

Després d’això, el president de la Mesa d’edat convida el senyor alcalde a ocupar la
cadira presidencial i, en conseqüència, queda dissolta la mesa d’edat.
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Acte seguit pren la paraula el senyor alcalde, Josep Poblet i Tous i, d’acord amb el
protocol establert per a la sessió, la cedeix als portaveus dels diferents grups
municipals, amb la finalitat de fer, si així ho desitgen, una explicació del seu vot.
En primer lloc, pren la paraula el representant del Partit Popular que diu,
literalment, el que segueix:

“ Senyor Alcalde, senyors regidors, senyores i senyors,
Acabem de triar, el nou batlle que haurà de governar l'Ajuntament de Vila-seca els
propers 4 anys.Com a cap de llista del Partit Popular i portaveu del Grup Municipal
del Partit Popular , vagi per davant la meva més sincera felicitació al Sr. Josep
Poblet i al grup que li ha donat suport.
Tenen per davant quatre anys per demostrar que han entès el missatge del passat
24 de maig.
Han tornat a guanyar les eleccions, però la àmplia majoria absoluta de la qual han
anat gaudint en els darrers mandats minva, com minva el suport que els partits
tradicionals hem tingut històricament.
Així doncs, està clar que Vila-seca continua confiant en vostès, però ja no els
atorga el xec en blanc que han rebut en anteriors eleccions.
Avui el ple municipal s'apropa més a la realitat de Vila-seca que no pas fa quatre
anys.
Hi ha sis forces representades en aquest plenari i totes estem aquí amb la ferma
voluntat de millorar Vila-seca.
Des del nostre punt de vista, tenen dues formes d'encarar aquest mandat: poden
optar per com qui sent ploure i continuar tirant pel dret, o poden, amb una mica
d'humilitat, pensar que en aquest cantó del saló de plens també hi ha gent que
treballa pel bé de Vila-seca.
També queda una altra via, la tercera, que al nostre entendre seria un greu error,
que seria involucrar el nostre poble en l'anomenat procés sobiranista.
Segurament trobaran companys de viatge per a aquest trajecte, però recordin que
Vila-seca, ja els hi ha dit que no una vegada i els dirà que no les que calgui. Als
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companys de l’oposició, voldria dir-los que si la prioritat és Vila-seca, sempre
tindran l'ajuda d'aquest regidor.
A l'equip de govern, que si la prioritat són els nostres veïns i veïnes, poden comptar
amb l'humil suport d'aquest regidor.
El Grup Municipal del PP ha vist minvada la seva representació, hem perdut un
regidor, a qui voldria donar-li públicament les gràcies, i ens hem deixat més de 300
vots pel camí. Són 300 persones que en quatre anys han deixat de confiar en la
marca electoral que represento. Hem comès errors, hem pres decisions difícils i no
hem sabut estar a l'alçada de l esperança de molta gent, que s'ha vist afectada per
una crisi econòmica duríssima.
Les decisions preses a Madrid i a Barcelona, han castigat els municipis on es fa
política de veritat, on hi ha la primera mà a la que el veí recorre quan té dificultats,
els ajuntaments l’ administració local.
Nosaltres creiem que la nostra tasca feta a l’oposició mereixia, com a mínim, repetir
els mateixos resultats que fa quatre anys.
No ha estat així i ho acceptem amb humilitat .
Però avui sí que ens voldríem comprometre a continuar treballant i a continuar fent
oposició, prioritzant, com hem dit en la recent campanya electoral, els veïns de
Vila-seca, perquè no volem un municipi dormitori, perquè no volem grans
infraestructures que no aportin riquesa al poble, perquè els vila-secans exigeixen i
amb raó ser el centre de l’acció política d'aquest Ajuntament.
Moltes gràcies.”
A continuació pren la paraula el portaveu del partit Decidim Vila-seca Acord
Municipal i diu, literalment, el que segueix:
“ Bon dia a tothom,
Començaré la meva intervenció, com no pot ser d’altra manera, donant les gràcies:
En primer lloc, a totes les persones que han cregut en la nostra proposta i ens van
fer confiança el passat 24 de maig: els puc assegurar que, per part nostra, hi
posarem el màxim esforç i compromís.
En segon lloc, a totes les companyes i companys que participen activament per tirar
endavant aquesta proposta política: amb dos regidors o vint-i-un, som equip i estic
segur que farem una feina excel·lent durant tota la legislatura que avui comença.
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I finalment, i això ja és més personal, a la meva família i especialment a la Mònica,
la meva companya: sense el seu esforç i compromís, fent moltes estones de mare i
pare alhora, jo no podria ser avui aquí.
Dit això, després de més de vint anys d’acció de govern sota la mateixa visió
política a Vila-seca, el poble ha canviat molt; s’han fet moltes coses, i moltes
d’aquestes coses s’han fet bé, però també, pel simple fet de prioritzar sempre els
mateixos àmbits, fruit de la mateixa manera d’entendre la política local i el mateix
concepte de poble, s’han generat mancances, que, amb els anys, han esdevingut
rellevants. D'aquesta manera, s'ha fet necessari un canvi que han de protagonitzar
persones noves, amb una mirada nova, que aportin solucions i estratègies noves al
desenvolupament municipal.
Tot i això, el passat 24 de maig, els vila-secans i vila-secanes van expressar la
seva voluntat a les urnes i, en base a aquesta voluntat, des de Decidim Vila-seca,
després de valorar en equip quin havia de ser el nostre posicionament respecte a
l'elecció de l’alcalde, vam decidir abstenir-nos-en, bàsicament perquè els veïns i
veïnes de Vila-seca van decidir majoritàriament continuar confiant en l’actual equip
de govern i, com a demòcrates convençuts que som, creiem que aquesta és la
opció que ha de prevaldre.
Per altra banda, aquesta abstenció també vol mostrar quin serà el tarannà del
nostre grup durant la legislatura que avui comença: Nosaltres som aquí per fer
d’oposició, perquè així ho han volgut els nostres convilatans, i la nostra serà una
oposició constructiva, entesa com:
Una oposició que empeny i col·labora en aquelles propostes que creiem que són
positives per al poble.
Que matisa i esmena amb alternatives reals i aplicables totes aquelles iniciatives
que veiem incomplertes o esmenables.
I que es mostra implacable i contundent davant de totes aquelles propostes que no
impliquin solucions reals a les necessitats reals de la gent del poble.
Qui esperi de nosaltres “col·laboracionisme”, s’equivoca.
Qui esperi de nosaltres un NO per sistema, s’equivoca.
Qui esperi de nosaltres una actitud resignada o complaent, s’equivoca.
Qui esperi de nosaltres una “bronca” permanent, s’equivoca.
Nosaltres representem un programa, uns valors i uns principis als quals 765 vilasecans i vila-secanes van donar suport, i actuarem en conseqüència. Fa molts anys
que treballem per al nostre poble des de les associacions i el teixit social, i aquesta
és l'actitud que volem traslladar ara al consistori, treballant dur per construir una
Vila-seca millor per a TOTS els seus habitants.
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I aquest tracte amable però valent i ple de determini que oferim a la resta de grups
del consistori, és el que esperem trobar en totes aquelles iniciatives que farem
arribar a la casa de la vila durant la legislatura, i que podem resumir en tres grans
àmbits:
Incentivar la participació ciutadana, pilar fonamental de la regeneració democràtica:
Cal un Reglament de Participació Ciutadana municipal, on s’estableixi a través de
quins canals i en quines condicions els ciutadans poden participar en la vida política
municipal, sense dependre de la bona disposició del regidor delegat de torn, per
molt bona que aquesta sigui. Donar veu a les persones és l’únic camí per conèixer
les seves necessitats i buscar conjuntament la millor resposta.
I cal també una actitud proactiva per part de l’equip de govern, perquè el plenari
municipal sigui l’espai de debat i presa de decisions de referència al nostre
municipi, Segur que, amb l’esforç i el compromís de tots, podem crear un espai de
participació i debat més plural sense que això impliqui una pèrdua d’eficiència o
eficàcia en la gestió municipal.
Prioritzar l’acció social, entenent per acció social tots aquells àmbits que afecten
directament al desenvolupament de les persones, des de l’educació a la sanitat,
des del suport als més febles a l'acompanyament emocional, des del foment del
desenvolupament cultural personal i col·lectiu a l'acompanyament en la gestió dels
petits entrebancs del dia a dia. Aquesta i cap altra ha de ser la nostra principal
preocupació com a regidors i, si al final de la legislatura ens queden actuacions
pendents en aquests àmbits, per molt nets que estiguin els carrers, per molt bonic
que sigui el poble, per molts equipaments que tinguem, haurem fracassat en la
nostra tasca.
I finalment, creiem que el nostre país necessita un canvi: necessitem construir un
país al servei de les persones, un país més social on la dignitat de la seva gent i no
els interessos econòmics sigui la prioritat, i aquest canvi només pot arribar amb una
revolució que ens permeti disposar de les eines necessàries per fer-lo, i aquesta
revolució, aquesta oportunitat de canvi, es diu procés, es diu dret a decidir, es diu,
en definitiva, independència de Catalunya. Des de molts municipis de Catalunya ja
s’està treballant per recolzar i construir aquest canvi, i Vila-seca ni pot ni ha de ser
una excepció. Per això, els regidors de Decidim Vila-seca ens posem al servei del
Parlament de Catalunya resultant de les eleccions plebiscitàries del proper 27 de
setembre, treballant a nivell local per assolir els objectius de país que entre tots ens
fixem. Per aquest motiu, i tal com ens vam comprometre en campanya electoral
amb l’Assemblea, entrarem, al primer ple on ens sigui possible, una moció amb la
petició d’adhesió de Vila-seca a l’Associació de Municipis per la Independència.
Encarem aquests quatre anys amb molta il·lusió, amb el màxim compromís i amb el
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convenciment de poder fer una gran tasca en benefici del nostre poble.
Moltes gràcies!”

A continuació pren la paraula el portaveu del partit Candidatura de Progrés PSCCP, i diu, literalment, el que segueix:

“ Il·lustríssim Alcalde, Il·lustríssims regidors, vila-secans, vila-secanas.
Hoy hemos votado a favor del que les habla, porque los socialistas de Vila-seca
representamos un partido progresista, donde los valores sociales, la honestidad y la
transparencia en la gestión pública son los pilares en los que descansan nuestras
ideas. Ahora solo somos dos, pero no vamos desfallecer a la hora de demostrar a
los ciudadanos de que somos dignos de su confianza, y de trabajar para ampliar la
base de nuestro proyecto progresista.
Vila-seca para nosotros significa sobretodo cohesión social, pobreza y paro cero y
servicios Municipales de excelencia para ayudar a los ciudadanos que más están
acusando en carne propia, los efectos devastadores de la crisis económica. Vamos
a defender el derecho a tener un nivel de vida que nos garantice a todos el trabajo,
la salud, la educación, la alimentación, vestido, la vivienda…
Queremos fomentar el control de la ciudadanía sobre la acción política y potenciar
la participación de los Vila-secanos y Vila-secanas en aquello que es suyo, que es
vuestro: la gestión de Vila-seca. Somos un solo pueblo y cuando hablo de que
somos un solo pueblo, hablo también de los vecinos de los núcleos de la Pineda y
la Plana; los socialistas solo entendemos nuestro pueblo como un todo harmónico.
No vamos a menospreciar las ideas en positivo que puedan aportar el resto de
fuerzas políticas o cualquier entidad o asociación de nuestra ciudad.
Los ciudadanos han querido que estemos en la oposición; por tanto haremos una
oposición firme pero dialogante y a la vez responsable, sirviendo como siempre a
los intereses generales de los vecinos y vecinas de Vila-seca. Seremos fieles a
nuestros principios y lucharemos políticamente en el Ayuntamiento para profundizar
en la transparencia Municipal.
Por Vila-seca, la Pineda y la Plana más y mejor.
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Moltes gràcies”.
A continuació pren la paraula la portaveu del partit VSEC, i diu, literalment, el que
segueix:
“ Bon dia a tots i totes els que avui sou aquí presents.
En primer lloc he de dir que és un honor i una gran responsabilitat ser dipositària de
la confiança de prop d'un miler de persones que, amb el seu vot, han aconseguit
que Vila-seca en Comú sigui la tercera força més votada en aquestes municipals.
Des de Vila-seca en Comú agraïm la confiança dipositada per tantes persones. No
pensin que només som el vot de la indignació i la desafecció per la classe política.
Som el vot de la il·lusió, de l’esperança i del canvi que està per arribar.
Amb el vostre permís, us exposaré que la irrupció de la nostra formació política és
un fet sense precedents i que tot just fa uns anys difícilment hauria pogut ser
imaginat. Per primera vegada al nostre municipi un conjunt de veïns i veïnes ens
hem presentat a unes eleccions municipals sense fer-ho com a partit ni com a
coalició, sinó com a Agrupació d'Electors gràcies al suport de 758 veïns i veïnes
que, amb el seu aval, ho van fer possible. Gràcies de nou!
A més, he de manifestar amb satisfacció que som la primera i única formació que,
per confeccionar la llista, ha celebrat un procés de primàries obertes on tots els
veïns i veïnes de Vila-seca van tenir l'oportunitat de decidir en quina posició anirien
els candidats i candidates. Així com també hem pogut desenvolupar un programa
de govern obert en tot moment a la participació de la ciutadania.
També ens omple d’orgull poder dir que a Vila-seca en Comú som completament
assemblearis. Totes les decisions polítiques les prenem entre totes les persones
que participem tenint tots el mateix pes; una persona, un vot. Des de la nostra
Agrupació d’Electos defensem una democràcia més oberta, participativa i
transparent i pretenem demostrar-ho en tots i cadascun dels nostres actes.
Així mateix, anuncio que tota remuneració que pugui percebre per dur a terme la
meva tasca com a regidora, la donaré a l'Assemblea de Vila-seca a Comú. És una
decisió personal, responsable en tot moment i meditada. Treballo com a mestra en
una escola pública del nostre municipi. En el moment en què vaig decidir fer un pas
endavant en política és perquè tinc molt clar que la política és per servir a la gent i
perquè considero que les persones amb càrrecs polítics haurien de tenir sous més
d'acord a una majoria i no a l'inrevés. També crec que ha arribat el moment en què
totes les persones que tenim càrrecs al nostre ajuntament hem de donar exemple
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cap a un model nou que té molt a veure amb construir socialment la dignitat de les
persones .
Les persones que formem part de Vila-seca en Comú hem nascut des de baix i no
depenem de directrius o límits que es marquin a la cúpula de cap partit a
quilòmetres del nostre municipi. Som sobirans de nosaltres mateixos. Això no vol
dir que estiguem sols o desconnectats. La nostra candidatura està agermanada
amb altres 37 candidatures d'unitat popular de tot l'estat entre les quals destaca
Barcelona en Comú, que en aquestes eleccions ha escombrat a la CiU de Trias a
l'Ajuntament de Barcelona. També estem recolzats per moviments polítics i
plataformes ciutadanes que lluiten pels drets i la dignitat de les persones.
De la mateixa manera, hem demostrat que amb pocs recursos econòmics, però
amb molta creativitat, talent, esforç i treball en equip es poden fer campanyes
electorals molt més genuïnes i tant o més efectives que campanyes convencionals
al nostre parer excessivament opulentes. Lògicament, això no hauria estat possible
sense un equip humà format i organitzat per desenes de persones meravelloses
que han posat el seu temps al servei de la candidatura i que avui, el meu company,
Mario i jo representem.
I no, no som un partit polític. Ni vell ni nou. Som una candidatura d'unitat popular
d'àmbit exclusivament municipalista nascuda a la calor dels moviments socials i on
confluïm persones amb diferents interessos a nivell supramunicipal però amb molts
interessos en comú a nivell municipal. Som gent que sabem que una altra manera
de fer política és possible i al llarg d'aquesta legislatura ho demostrarem. No es pot
seguir fent política aplicant fórmules pròpies del segle XIX. Sabem que una manera
de fer política més directa, participativa, transparent i socialment compromesa és
possible.
Avui som aquí per donar peu a una nova legislatura on el Sr. Josep Poblet repeteix
de nou com a alcalde de Vila-seca. A partir d'avui, i per enèsima vegada, s’ha
convertit en l'alcalde de tots els vila-secans i vila-secanes. No obstant això, aquesta
vegada alguna cosa ha canviat. Per primera vegada en molts anys la majoria de
persones que han exercit el dret a vot han preferit votar a una altra opció política
abans que a CiU. Si bé CiU és justa vencedora i Josep Poblet té tota la legitimitat i
el dret de ser investit avui de nou alcalde del nostre municipi, és important destacar
que amb un sistema totalment proporcional, avui la seva formació s'hauria quedat
amb 9 regidors, nosaltres tindríem un regidor més i els companys d'ICV-EUA
haurien entrat.
Amb això vull dir-li que no s’emporti un engany. Tot i comptar amb majoria absoluta
amb motiu de l'aplicació del mètode d'hondt, no oblidi que la majoria de votants han
preferit votar altres opcions abans que a la seva. Opcions que, malgrat la seva
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diversitat, totes elles reclamen més transparència, accés a la informació i
participació ciutadana en la política municipal. Per tant, és a les seves mans
començar a tenir en compte a una majoria de la població descontenta amb la seva
gestió o fer cas omís i seguir treballant per al poble però sense el poble.
També volem insistir-li que el reguitzell d'imputacions que assoten la seva formació
i a la seva persona són una xacra per al nom de Vila-seca. Comença a ser habitual
veure en televisions i diaris d'abast estatal a Vila-seca, destacada pels casos de
corrupció. Això és una cosa que sens dubte no contribueix a millorar el nom de Vilaseca. Fa uns anys, quan es parlava a l'exterior del nostre municipi, la gent ens
coneixia pel Port Aventura, la proximitat amb Salou, la platja... Actualment la gent
comença a conèixer Vila-seca per ser un dels municipi amb més càrrecs al seu
ajuntament imputats de l'estat. Com comprendran això no és bo per a Vila-seca.
Per això en el nostre codi ètic s’impedeix que un pugui formar part de les nostres
llistes.
Per això, més enllà que siguin declarats o no culpables, per preservar d'ara
endavant el bon nom del nostre municipi, els demanem que considerin les mesures
que tenim al nostre programa en matèria de transparència, on també tenim
mesures anticorrupció, ja que, d'estar disponibles en el seu moment, hauria estat
impossible que, a dia d'avui, vostès estiguessin imputats per les causes i fets que
se'ls atribueix.
D'altra banda, volem demanar-li que no delegui les funcions que li són pròpies a la
Junta de Govern i que deixi el ple amb les competències que li pertoquen. Sàpiga
que la transparència i la coparticipació no estan renyides amb l’eficàcia, l'eficiència i
la bona gestió municipal. De fet pensem que amb una bona planificació són
matèries que van de la mà.
Com comprendrà, nosaltres no li hem donat el nostre suport a la sessió d'avui per
investir-lo com a alcalde, perquè la gent que ha confiat en nosaltres així ho ha
demandat. Nosaltres serem una oposició dura, crítica i contundent. Però també
constructiva pel bé comú. Considerem que les nostres propostes són beneficioses i
estem convençuts que la majoria de la població està d'acord amb aquestes, així
com també moltes persones que han votat el seu partit. Una Vila-seca més
participativa, transparent i on es garanteixin els drets socials fonamentals és una
cosa que les persones que defensem la democràcia hi estem totalment d’acord.
Així doncs, la nostra acció en aquesta legislatura anirà encaminada a ajudar a
millorar la transparència en la gestió municipal, a augmentar la participació dels
veïns i de les veïnes en la presa de decisions i a garantir el dret de la gent a tenir
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una vida digna. Per a tot el que vagi encaminat en aquesta direcció trobarà, sens
dubte, la nostra mà estesa per fer-ho.
Finalment, no vull concloure aquest discurs sense mostrar amb claredat el nostre
suport als treballadors i les treballadores del Port Aventura i rebutjar sense
miraments el nou conveni laboral que rebaixa dràsticament els drets dels
treballadors i treballadores del parc, fet que obre les portes a la consolidació de la
precarietat laboral de tots els treballadors del turisme i l'hosteleria a tota la zona.
Per tant, des d’ aquí anunciem que donarem suport a les seves mobilitzacions per
defensar els seus drets i lluitarem a les institucions per tal d’aconseguir que al
consistori es vetlli pels drets de la nostra gent.”
Seguidament pren la paraula el portaveu del partit polític Ciutadanos-Partido de la
Ciudadania que diu, literalment el que segueix:
“Vila-secans i vila-secanes; molt bon dia.
Avui, per primera vegada, l’agrupació de Ciutadans de Vila-seca es presenta a la
casa de la vila. És per a mi un orgull, una responsabilitat i un plaer representar la
veu de les 1.242 persones que el passat 24 de maig varen confiar en el nostre
projecte i en la nostra visió. Gràcies.
Pels que no em conegueu, sóc en Joan Anton Ramírez. Tinc 41 anys i tot i que sóc
nascut a Reus, sóc veí de Vila-seca des dels meus 16 anys. Em considero un vilasecà més. Sóc empresari, també des dels 18; allò que ara se’n diria “emprenedor”.
Entro ara a la política en un moment de regeneració, per deute ciutadà,
responsabilitat i desig, volem desenvolupar el nostre projecte i la nostra visió de
com millorar aquesta població que tant ha donat a la meva vida i la meva família.
En Ciutadans arribem a l’oposició conscients del canvi que està fent el nostre país.
Sabem que l’economia s’està transformant, les empreses s’estan reestructurant i la
forma en com els nostres fills i filles aprenen a les escoles està canviant. Sabem i
volem modernitzar Vila-seca. Volem una ciutat actual, internacional, amb igualtat
d’oportunitats i turística.
Aquesta és la nostra feina, la nostra proposta i la nostra lluita per als propers quatre
anys.
Amb la mateixa franquesa amb què us parlaré sempre us volem explicar quina serà
la nostra missió, visió i els valors que volem portar a l’Ajuntament de Vila-seca.
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La nostra missió, com a caps de l’oposició, és aportar a Vilaseca els projectes que
desgranem al nostre programa. Fer complir la llei a totes les persones i institucions
a la nostra població i ser un membre proactiu de l’espai polític i social d’aquest
municipi.
La nostra visió és una ciutat líder. Una ciutat sostenible i una ciutat europea. Per
això, durant els propers quatre anys acompanyarem al govern amb les nostres
propostes per sumar i aportar el que considerem que és bo per a Vila-seca, més
enllà de colors i pensaments.
Som conscients que tot i que pertanyem a un partit estès per tot el territori nacional,
la nostra lluita és Vila-seca. I per això treballarem i lluitarem.
Nuestros valores son la transparencia, la regeneración política, lealtad a la
constitución, la igualdad y la libertad (económica, democrática y de expresión).
Bajo estos valores, esta visión y esta misión queremos trabajar por la ciudad y para
todos los vilasecanos y todas las vilasecanas.
Y bajo estos valores reconocemos y felicitamos al equipo de CiU de Vilaseca por su
victoria en las urnas. El juego democrático y el pueblo de Vilaseca han querido que
la candidatura encabezada por el actual alcalde sea el "timón" que dirija el barco de
Vilaseca hasta el 2019. Y así lo reconocemos.
Sinembargo, no podemos aprobar el actual gobierno de la ciudad por tres motivos
innegociables, en primer lugar por la imputación con tramas de corrupción política
de seis miembros de la lista electa.
En segundo lugar no podemos permitir la votación de partidos que declaran
propuestas anticonstitucionales y secesionistas y tercero y último somos un partido
que aboga por la regeneración política, y que por tanto, no podemos aprobar la
investidura del actual alcalde que ha gobernado durante más de 20 años y no ha
regenerado ni al partido, ni los cargos ni la forma de hacer política.

Des de Ciutadans de Vila-seca volem fer saber que creiem en la presumpció
d’innocència i en l’estat jurídic i legislatiu espanyol. Per la qual cosa nosaltres no
jutgem als sis imputats en els casos oberts.
El que sí fem és demanar a l’agrupació municipal de Vila-seca que, si vol comptar
amb el reconeixement públic i democràtic de la nostra agrupació, canviï les
persones designades per representar els vila-secans i les vila-secanes. Ja que no
creiem que sigui bon exemple i pensem que és moralment reprovable mantenir
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l’exercici de càrrecs públics amb imputacions amb casos pendents de tancar per la
justícia.
Ho portem al nostre programa. La veu del poble ens demana que reclamem justícia
i és el nostre deure fer-ho.
Aquesta és la primera aportació que fem, amb deute, a la casa de la Vila de
Vilaseca. Cap al final de la legislatura celebrarem que la nostra població fa 850
anys i ho volem fer amb la consciència tranquil·la com ho hagués fet el nostre
fundador, Ramón d’Olzina.
A diferència de les ciutats. El nostre temps és limitat. No el malgastarem vivint la
vida que ens vulguin imposar ni fent el que no ens agrada. Com a éssers humans
que som sabem que tenim temps finit i oportunitats finites. I aprofitarem aquesta
que ens ha donat el poble, que és sobirà, per transformar
Vila-seca i dir orgullosos als nostres fills i als nostres néts que hem contribuït a
millorar casa seva.
Moltes gràcies”.

A continuació pren la paraula el portaveu de Convergència i Unió, i diu que en nom
del seu grup comença per felicitar a totes les persones que en aquest mandat
municipal han volgut participar del govern de la població presentant una
candidatura, i felicita especialment els que han obtingut un resultat positiu i que fa
que avui seguin en aquesta sala. És de lloar que els ciutadans es vulguin implicar
en el govern d’un municipi i és motiu de felicitació el que hagin obtingut el suport
suficient.
També voldria manifestar que el vot dels representants de Convergència i Unió no
fa més que traslladar a la sala de Plens allò que els ciutadans han fet a les urnes.
Com tots ja saben, el Sr. Josep Poblet encapçala una candidatura que obté la
sisena majoria absoluta consecutiva. Aquest no és un fet corrent, no és un fet
habitual tanta durada i tant de suport durant tant de temps. Cada un pot fer les
lectures que vulguin, però hi ha bastantes obvietats que no poden ser ignorades.
Una majoria tan gran i tan persistent, tant de temps i en un municipi tan canviant, ja
que tots poden recordar que des de la primera a l’actual la població de Vila-seca
s’ha duplicat, no pot deures a altra cosa que a l’eficàcia i a la correcció en l’exercici
del govern.
Els ciutadans renoven el suport a la candidatura de l’alcalde Poblet, perquè veuen
positivament la tasca que ha fet aquesta candidatura i aquests equips consecutius
16

de govern en els anys que han anat succeint. I això és fonamentalment mèrit d’en
Josep Poblet, i també de la gent que l’acompanya. Mèrit que es basa,
fonamentalment, en condicions personals, en la proximitat que Josep Poblet com a
alcalde ha demostrat sempre als veïns de Vila-seca i per això, la major part dels
veïns li han donat sempre el seu suport des de la convicció que és una persona
propera, empàtica, treballadora i que es preocupa des que s’aixeca fins que se’n va
a dormir pels problemes del municipi. Aquesta és la raó fonamental d’aquest tan
llarg i tan evident suport.
Hi ha més qüestions i més aspectes en el govern del municipi. Eficàcia, visualitzada
a través del compliment dels programes electorals. El programa electoral de
Convergència i Unió és un document seriós, des de la seva concepció fins a la
seva aplicació. S’elabora amb una àmplia participació ciutadana, més àmplia que
qualsevol altre comparable en aquest municipi. I diu això pel nombre de persones
que assisteixen a les sessions d’elaboració. I després s’aplica rigorosament, perquè
s’entén com un contracte amb la ciutadania. Ho han entès així en mandats passats
i ho segueixen entenent de la mateixa manera.
I en aquesta aplicació esperen trobar-hi el consens i el suport d’altres grups
municipals en tot allò que sigui possible, ja que la tradició és haver assolit sempre
per unanimitat les qüestions més importants que afecten al municipi. Amb això vol
manifestar que la seva voluntat és seguir buscant el consens en les grans
qüestions i el suport més ampli en totes les altres possibles. Per això ofereixen als
grups de l’oposició totes les portes obertes per trobar aquells punts de trobada en
tot allò que sigui possible.
També voldria manifestar, continua dient el Sr. Farriol, que no tenen cap rencança
a gestionar la dissidència, ja que no els preocupa en absolut. L’admeten perquè és
un element imprescindible del sistema, i lògicament la respecten. Respecten la
dissidència basada en les idees honestes dels qui volgudament cerquen la millora
del municipi. Així doncs, en aquest camí els trobaran. Però no defugien de cap
responsabilitat. Ja que finalment les decisions són del grup que té el govern, i
després d’escoltar, de parlar i de buscar l’entesa amb tots els que siguin possibles,
es prendran les decisions que pertoquin.
Per tant, mà oberta en tots els grups que hi vulguin participar. Oferta de diàleg amb
tothom. Però també sentit de la responsabilitat i fermesa en l’aplicació del seu
programa electoral, el qual, tal com ha dit abans, consideren com un contracte amb
la ciutadania.
Es parla de transparència i pot dir que Vila-seca és un municipi extremadament
transparent i que ho seguiran essent. La informació de caire municipal està des de
fa molts anys a disposició de qui la vulgui consultar sempre, la qual cosa no treu
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lògicament que canvis legislatius com la Llei de Transparència o l’aparició de noves
tecnologies o altres instruments de comunicació, no facin que en el futur s’utilitzin
altres mitjans que en el passat no existien. Però el fet és que totes les informacions
rellevants de qüestions que es tracten en aquest municipi, incloses les
econòmiques, estan sempre a disposició de qui ho vulgui conèixer. Això ha estat
sempre així, cap regidor d’aquest Ajuntament ha pogut dir mai que se li hagi negat
cap informació, ni cap ciutadà que ho hagi demanat s’ha trobat en aquesta situació.
I seguirà essent d’aquest manera.
El Sr. Farriol manifesta que hauria volgut finalitzar aquí la seva intervenció perquè
per la solemnitat del dia i del moment no tocaria parlar d’altres coses que no siguin
la voluntat de tirar tots endavant aquesta nau. Però s’han fet mencions a la
corrupció que, per la solemnitat del dia, no pot deixar de banda.
Entén que hi hagi persones que lògicament es sorprenguin per una imputació
judicial, però també vol dir que aquells que seuen en aquesta taula com a regidors,
si estan interessats en aquest tema, haurien pogut mínimament aproximar-se a la
documentació, la qual els recorda està a la seva disposició de fa molt mesos, i com
a mínim informar-se. Si ho haguessin fet, i com els pressuposa la netedat
d’intencions, probablement estarien més preocupats per l’estat de la justícia
espanyola que per la seva honestedat, perquè els membres imputats d’aquest
govern no han fet altra cosa que votar, amb tots els informes i garanties
necessàries legals establertes una acció positiva per a aquest municipi. No han fet
altra cosa que això i les acusacions que se’n fan no són genèriques de corrupció,
són al seu entendre, fora de lloc, sense cap base, desmentides massivament per la
documentació disponible i fetes per un jutge que ha estat declarat incompetent. I
reitera l’última frase : fetes per un jutge que ha estat declarat per la instància
superior incompetent. Aquesta és l’única resolució judicial ferma, l’única resolució
judicial que s’ha produït en aquest tema.
Ja es veurà com avancen les situacions, però no tenen cap dubte del seu final.
Saben que el que es va fer era el correcte. No només no es va fer res mal fet sinó
que el que es va fer és va fer molt bé i en benefici d’aquest municipi. Per tant, estan
segurs de quin serà el final, tot i lamentant lògicament haver hagut de passat
aquest tràngol.
Tornant al tema central, vol dir que afronten aquest mandat amb il·lusió, com han
fet en tots els anteriors. El que ara acaben ha tingut com a característica
fonamental la crua crisi econòmica, cosa que els ha portat a focalitzar en el suport
a les persones necessitades, les persones en situació de debilitat, la major part
dels seus esforços. En els darrers anys s’ha fet un esforç de molta consideració en
la formació, en l’ocupació professional, en la cerca de treball i en el suport als més
necessitats. La seva voluntat és continuar per aquest camí, i incrementar-ho si es
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pot. Però s’ha de recordar en aquest punt que els recursos municipals són limitats
comparats amb els d’altres administracions, i encara que certament es poden fer
moltes coses i sempre es pot millorar el que es fa, i tot suggeriment de millora serà
benvingut, cal tenir en compte que la capacitat que es té és limitada. Però la
posaran a disposició d’aquells que ho necessitin, encara que hi pugui haver alguna
tímida millora de la situació econòmica. Aquesta és la voluntat del seu grup.
El Sr. Farriol finalitza dient que desitja que tots plegats puguin portar fins al seu
final aquest mandat que ara comença en benefici de tots els vila-secans i vilasecanes.
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde i diu, textualment, el que segueix:
“ Molt bon dia a tothom!
Senyores Regidores i senyors Regidors, senyor Secretari General, senyor
Interventor, exregidors, ciutadania de Vila-seca, sigueu benvinguts tots a l'acte més
solemne que celebra una Corporació Municipal: la presa de possessió dels nous
regidors i l'elecció del seu president, l'alcalde. Tot, segons el mandat dels
ciutadans, que amb la seva confiança, expressada lliurement a través de les
votacions del passat dia 24 de maig, van decidir la composició d'aquest plenari que
ara assumeix la seva responsabilitat.
Vull, abans de prosseguir, i per tal d'enllaçar adequadament les baules de la
cadena de la història local, tenir unes paraules d'agraïment pels regidors i regidores
que, fins fa uns instants, ostentaven aquesta condició. Són dotze companys i
companyes, de tres grups polítics, que amb el seu compromís, des del govern uns,
i des de l’oposició uns altres, han contribuït a fer possible, al costat de tota la
població, la Vila-seca que avui tenim, que no és poc. Quatre, vuit o dotze anys,
segons el trajecte de cadascú, no es poden resumir en uns instants, però si que és
possible deixar constància, ni que tan sols sigui per a coneixement dels presents i
per a quedar inscrit en l'acta de la sessió d'avui, que són mereixedors de l'elogi i la
gratitud de qui els parla, que, si més no, té com a mínim un bon coneixement de
causa. Naturalment que no sempre hem coincidit en tots els objectius, diagnòstics o
propostes, però el que queda és el seu bon servei democràtic a les persones i al
nostre municipi durant un temps important de les seves vides: gràcies a tots i a
totes.
I ara si, en termes de present, felicito a tots els regidors i regidores electes, ja
siguin nous o reelegits i als membres de la mesa d’edat, que amb la seva
presidència han donat inici a aquest nou mandat democràtic a casa nostra. Així
mateix, agraeixo al grup polític que en aquesta sessió d’investidura ha volgut obrir
portes a possibles marcs d’entesa encara per explorar. Els puc assegurar que les
trobaran obertes de bat a bat per part nostra. I els demés grups, que han fixat
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clarament el seu futur rol d’estricta oposició, també ens trobaran amb voluntat
d’entesa, sempre que sigui possible, independentment del sentit desfavorable del
seu vot. La nostra ma sempre estarà estesa a la col·laboració amb tots els grups
polítics municipals.
Voldria fer ara unes consideracions en relació als projectes polítics i a les persones
que els defensem. No tots som iguals, ni procedim de la mateixa manera. Hi ha
projectes possibles, projectes impossibles, projectes inexistents, projectes
inversemblants i també hi ha còpies distorsionades de bons projectes. Hi ha doncs
de tot.
Però els ciutadans han triat i ho han fet de manera clara i en dos sentits que, al
meu entendre són complementaris.
El primer sentit: han deixat clar quin model de ciutat volen i les persones triades per
a conduir-la. Ens han atorgat per vuitena ocasió consecutiva la majoria absoluta de
les seves preferències per la nostra federació, pel nostre programa i per les
persones que el garantim. Ens han tingut confiança i ens la mantenen, volen que
aquest projecte continuï i segueixi fent possible avançar de la Vila-seca que tenim,
a la que volem. Només hi ha mitja dotzena de majories absolutes en tot Catalunya
en ciutats de més de vint mil habitants, dues són a la nostra demarcació i una és
Vila-seca. I si el comportament electoral és aquest, és per què identifiquen que
nosaltres tenim un projecte per Vila-seca de progrés i de benestar que val la pena
assegurar. El vam començar resolent les deficiències i dotant-nos de serveis
bàsics, per a després impulsar poderosos instruments d'enfortiment socioeconòmic
i de lideratge, diversificant el nostre model productiu, cohesionant els barris, dotantnos de modernes infraestructures, incorporant equipaments, impulsant el
coneixement com a prioritat en totes les edats, amb formació reglada de qualitat,
formació continuada, ensenyaments musicals, estudis superiors, recerca...,
convertint Vila-seca en la única ciutat de tot Catalunya que sense ser capital de
província, ni de comarca, és ciutat universitària, fent del coneixement una prioritat
de govern i el motor de la nostra societat.
I si vam cohesionar els barris, ara toca cohesionar els tres nuclis de població,
objectiu que per a molts semblava impossible, fins que ve algú i ho fa, com deia
Nelson Mandela.
Avui Vila-seca és una ciutat i un municipi de referència, precisament perquè és el
resultat d'una bona planificació, d'una audaç execució d'allò que es va planificar i
d'una gestió ambiciosa i excel·lent que la ciutadania ha anat validant
progressivament al carrer i a les urnes, a tot arreu. I això, almenys cada quatre
anys, s'ha de reivindicar i s'ha de posar en el seu just valor.
El segon sentit: la nostra ciutadania ha volgut incrementat el nombre d'accents que
seran presents en aquest Ple. Ha expressat que són temps diferents i que les
diferències s'han de tenir molt presents. Així ho hem d'entendre, així ho hem entès i
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així ho entenc, com a servidors seus que som.
La nostra societat vol seguir amb el projecte que ens ha fet forts, que ens ha fet
com som, i, alhora, vol escoltar noves veus que dibuixen percepcions, aspiracions i
voluntats que cal incorporar, des d'ara mateix, al diàleg i al debat necessaris per a
donar resposta adequada al mandat obtingut.
Senyores regidores i senyors regidors, l'ajuntament és la casa de tots, on
s'administren els recursos de tots per tal de fer funcionar la ciutat i defensar el
benestar, la cohesió social i la convivència. Per això les eleccions municipals són
un moment màgic en el qual tots i cadascun dels ciutadans opinen en relació a la
feina feta i, sobretot, a la que queda per fer. A l'ajuntament hi és representada tota
la ciutadania a partir del vot de cadascú i independentment del vot de cadascú.
Aquesta és la grandesa i el gran valor de la democràcia.
Pel que fa al nostre Programa de Govern, les nostres cinquanta propostes
estratègiques que amb el nom de Vila-seca, el valor del que tenim, ha obtingut la
confiança dels nostres veïns, és ja hores d'ara l'instrument que es posa en marxa
per a servir els interessos de tots. Un programa que s'ha fet escoltant a tothom,
amb la participació de molts, amb debat, i prestant atenció barri per barri, nucli per
nucli, atenent suggeriments a la porta de cada casa, de cada pis, de cada família...,
aquest programa ara és la garantia perquè les Persones, el nostre Territori i les
Activitats socioeconòmiques que fem, tinguin l'impuls necessari per a seguir
progressant i fent créixer un benestar que el 96% de la nostra població afirma que
és bo o molt bo, però sobretot, per a sortir definitivament de la crisi, arribar als més
alts nivells d'ocupació i assolir més fortaleses que mai. Aquest és des d'avui mateix
el nostre propòsit i la millor garantia per a tothom.
La meva feina com alcalde, la tasca de l'equip de govern, la funció de tots i
cadascun dels regidors i regidores electes, és ser portaveus de les persones per a
fer avançar Vila-seca. I per això cal tocar de peus a terra, cal ser molt receptius al
pols de la ciutat, al dia a dia de les il·lusions i de les preocupacions ciutadanes. La
bona feina política, el bon govern, no són un estat de les coses, són el resultat de
l'actitud de les persones. És el bon funcionament continuat de la ciutat i els grans
objectius que la fan avançar, és la bona gestió. És el valor de la proximitat i la
transparència.
Els vull fer una afirmació que els pot sorprendre: no és fàcil representar Vila-seca.
No és gens fàcil representar l'ànima de Vila-seca, que és el conjunt de les voluntats
de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes. I entenguin ànima com l’entenien els
grecs clàssics: tot allò que ens protegeix, l’ànim col·lectiu, la identitat compartida...
La nostra diversitat ens defineix i és precisament la nostra força. Però és un
projecte comú allò que ens uneix, un municipi que hem heretat dels nostres avis i
pares, i que, juntament amb els nouvinguts, passarem als nostres fills i nets. És el
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valor de la pluralitat i de la cohesió social.
Per això avui, en aquest acte, posem la primera pedra d'un nou mandat que és
continuïtat d'un somni col·lectiu que anem fent realitat, però que també presenta
noves dimensions que l'enriqueixen i li donen un nou impuls. Sempre les eleccions
municipals són un punt de reflexió, un punt d'inflexió per repensar les prioritats, per
escoltar totes les sensibilitats. Si sumem les aspiracions d'una Vila-seca millor que
són a l'ideari de tots i cadascun dels grups polítics representats, segur que ens
aproximem molt més a la realitat de la nostre ciutat. I això farem. Vull recordar que
la meva concepció de la política com a servei, fa molt fàcil el meu compromís amb
qualsevol aportació que tingui com a objectiu Vila-seca. Escoltaré, com ja he
començat a fer dies abans d’aquest plenari, a tots els grups polítics municipals. I
seguirem treballant per un ajuntament obert a les persones, a les entitats i al món
de l’empresa i del treball.
Per acabar, voldria resumir les quatre dimensions que guiaran el nostre govern
municipal, amb el compromís de les portes obertes, la màxima transparència, com
sempre, la permeabilitat a noves propostes i a la crítica en el nostre dia a dia de
govern:
•

Ens fonamentarem en els ideals col·lectius, en els principis ètics de la bona
gestió, al servei de les persones, amb valors i amb sentit crític.

•

Una gestió centrada en Vila-seca: audaç i pragmàtica, austera i realista,
unint el perfil gestor, amb la sensibilitat cap als problemes quotidians,
atenent les demandes socials i les necessitats dels que més pateixen en la
nostra societat, es a dir, seguirem sent la ciutat de la formació, l’ocupació i
la protecció, més que cap altre, amb més recursos econòmics destinats que
cap altre, seguirem ajudant i protegint als més febles, als que més ho
necessiten, fins que calgui.

•

Mantindrem una estratègia a llarg termini que impulsi el nostre lideratge
territorial, que ens faci més forts per a continuar encapçalant la recuperació
econòmica i la lluita contra l'atur, d’acord amb el que ja som, una ciutat que,
entre les deu primeres de la nostra demarcació i en relació al nombre
d’habitants, és la més inversora per càpita, la més generadora de formació,
ocupabilitat i treball, la que paga més puntualment, la que té menys costos
per deute i la que no imposa contribucions especials als seus veïns. La
primera de la Costa Daurada en nombre de places hoteleres de gran
qualitat i pel que fa a ingrés mig per habitació disponible i ocupació. I la
22

•

segona d’Espanya en el rànquing d’ocupació laboral de tots els destins de
vacances, per posar uns quants exemples.
Però, sobretot, amb un relat potent sobre Vila-seca, amb un discurs de futur
enfocat al municipi que deixarem als nostres fills.

Benvolguts regidors, l'ajuntament és l'administració pública més propera a les
persones. I des de la meva experiència i en aquest acte democràtic tan important,
de punt i seguit de la vida d'aquest "parlament municipal" que avui constituïm, vull
recordar una consideració a l'acció pública que va formular fa molts anys l’alcalde
Tierno Galvan: "la política no es pot oblidar dels ideals per a convertir-se en una
política únicament de programes” i alguna veu crítica actual, que també
comparteixo, afegeix, "programes, que massa vegades s'incompleixen!". Nosaltres,
que venim de complir el programa anterior i els anteriors a l’anterior, volem
remarcar que la política municipal és compromís amb uns ideals, amb uns principis,
amb uns valors, i també amb un programa de govern.
I jo avui, aquí, en aquest acte de constitució del nostre ajuntament, els ofereixo i els
demano de treballar plegats. Des d'una Vila-seca que ha treballat sempre des dels
ideals i els valors, i que tanmateix ha anat fent realitat objectius ambiciosos de
ciutat partint del contracte amb la ciutadania que s'expressa en un programa de
govern, que sorgeix de l'experiència i del diàleg, però sobretot, que és obert a totes
les aportacions i a totes les sensibilitats. Avui comencem a caminar junts, a escriure
el demà, a donar una altra passa del futur de Vila-seca. I estiguin segurs que la
millor manera de fer-ho possible, de fer-ho realitat, és la nostra feina de cada dia, al
costat de la nostra gent.
Gràcies per la seva atenció”.
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió a les
tretze trenta minuts.

El secretari,

Vist i plau
L'alcalde president,

Adolf Barceló i Barceló

Josep Poblet i Tous.
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