A Rubí, a un quart d’una del migdia del dia catorze de juny de dos mil tres, es
reuneixen a la Sala Enric Vergés d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria, de
conformitat amb l’article 195 de la Llei Orgànica 7/1985, 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 per Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els regidors que el passat dia 30 de maig van ser
proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats
de les últimes eleccions locals convocades per Real Decret 374/2003 de 31 de març,
que a continuació es relacionen, i que constitueixen la totalitat dels regidors electes
d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de
constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la secretària de la Corporació, que dono
fe de l’acte, i per l’interventor.
Regidors electes assistents:
Carme Garcia Lores
Jordi Peiró Simón
Maria Mas Arrufat
Iván Moreno Vargas
Ana Maria Martínez Martínez
Joan Manel Fernández Barrios
Josep Manel Castro González
Josep Antoni Serra Guevara
Moisés Rodríguez Martínez
José Antonio Quesada Montilla
Núria Buenaventura Puig
Fernando Fernández Jiménez
Núria Oñoro Majoral
Pedro Jacas Massana
Mónica Querol Querol
Carlos Martí Profitós
Armando Querol Gasulla
Francesc Reinaldos Martínez
Juan Carlos Boronat Gómez
Arcadi Cañellas Pons
Pau Calsina Roca
Francesc Sutrias Grau
Mariona Checa Ventura
José Vicente Rabadán Perea
Rafael Bosch Janer

Secretària: M. Dolores Rider Alcaide
Interventor: Santiago Moreno Granado
Ambdós funcionaris, la secretària i l’interventor, assisteixen amb la
documentació a què es refereix l’article 36.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

Declarada oberta la sessió, la secretària crida els regidors electes de major i
menor edat a fi de constituir la Mesa d’edat que, de conformitat amb el que disposen
els articles 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, en la seva redacció actual, 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, senyor Armando Querol Gasulla, que actuarà com a president,
pel regidor electe de menor edat, senyor Iván Moreno Vargas i per la secretària de la
Corporació, que els convida a pujar a l’estrada i ocupin els llocs destinats a l’efecte,
amb la qual cosa queda constituïda la Mesa d’edat.
Per ordre del senyor president de la Mesa d’edat, la secretària llegeix les
disposicions aplicables a la constitució dels nous ajuntaments establertes als articles
195 i següents de la Llei orgànica del règim electoral general 5/1985, en la seva
redacció actual, en concordança amb l’article 37 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, la secretària llegeix el nom i cognoms de cadascun dels
regidors electes que assisteixen a la sessió els quals, d’un en un, es dirigeixen a la
Presidència i es comprova per part de la Mesa d’edat la credencial presentada i els
regidors exhibeixen el seu document nacional d’identitat per acreditar la seva
personalitat.
Seguidament, una vegada comprovat que tots els regidors electes han
formulat les declaracions a les quals es refereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el president de la Mesa d’edat
comunica als assistents que si hi ha un regidor que estigui afectat per alguna de les
causes d’incompatibilitat previstes per la Llei orgànica del règim electoral general o
altra legislació concordant ho manifesti en aquest moment. No s’efectua cap
declaració per part dels regidors amb la qual cosa s’entén que cap d’ells es troba
afectat per cap de les causes d’incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat a la
seva proclamació previstes als articles 202 i 203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny i
altra legislació aplicable.
Acte seguit el senyor president a la Mesa d’edat sol.licita que tots els regidors
es posin drets i que la secretària llegeixi la fórmula de jurament o promesa establerta
pel Real Decret 707/79 de 5 d’abril, el text literal del qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Rubí amb lleialtat al Rei i
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A continuació, la secretària nomena cadascun dels regidors, 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:
Carme Garcia Lores
Jordi Peiró Simón
Maria Mas Arrufat
Iván Moreno Vargas
Ana Maria Martínez Martínez

Ho prometo
Ho prometo
Ho prometo
Ho prometo
Ho prometo

Joan Manel Fernández Barrios
Josep Manel Castro González
Josep Antoni Serra Guevara
Moisés Rodríguez Martínez
José Antonio Quesada Montilla
Núria Buenaventura Puig
Fernando Fernández Jiménez
Núria Oñoro Majoral
Pedro Jacas Massana
Mónica Querol Querol
Carlos Martí Profitós
Armando Querol Gasulla
Francesc Reinaldos Martínez
Juan Carlos Boronat Gómez
Francesc Sutrias Grau
Mariona Checa Ventura
José Vicente Rabadán Perea
Rafael Bosch Janer
Arcadi Cañellas Pons
Pau Calsina Roca

Ho prometo
Ho prometo
Ho prometo
Ho juro
Per imperatiu legal, ho prometo
Ho prometo
Ho prometo
Ho prometo
Ho prometo
Ho juro
Ho juro
Ho juro
Ho prometo
Ho juro
Per imperatiu legal, ho prometo
Ho prometo
Per imperatiu legal, ho prometo
Per imperatiu legal, ho prometo
Ho juro
Per imperatiu legal, ho prometo

Seguidament el senyor president de la Mesa d’edat declara constituïda la
Corporació i fa el següent parlament:
Amigues i amics, regidores i regidors, avui és un gran dia, un dia important
per a nosaltres i important també per a la nostra ciutat, sens dubte comença una
nova etapa, una etapa circumscrita per calendari a data d’avui, i nova etapa també
per resultats, resultats electorals que trenquen la primacia dels que han tingut
majories absolutes o relatives durant 24 anys.
Uns comicis electorals dintre de la tot sovint encotillada lectura partidista
comporten alegria, tranquil·litat, fredor, desencís, adjectius tot ells, internament
compassats a la fira dels resultats, transitorietat passatgera no obstant, que fa que
les mires llargues tant dels Grups com dels elements que els componen, busquin
amb la brevetat assenyada, l’únic objectiu de ser, la millora en tots els àmbits de la
ciutat per a la qual han estat escollits, sense renúncia expressa i com a valors afegits
als àmbits supramunicipals i nacionals.
Pocs municipis de Catalunya tenen representades set formacions polítiques al
seu ajuntament, cal fer d’aquest fet una lectura positiva, la implicació de la societat
rubinenca amb la seva autogestió, és sens dubte una majoria d’edat participativa on
forces polítiques, històricament presents, compartiran voluntats amb altres de nova
presència.
I és aquí a les voluntats, on cal incidir. Propostes, posicionaments, punts de
mira divergents, enriqueixen el debat i són present realitat o embrió de futur, sempre
que vagin acompanyades de voluntats positives.
Mai la política municipal, la política de gestió, no ha de fer senyera ni esgrimir
la penyora de la demagògia i del popularisme, en política mai no val tot, ètica i
estètica cal que ens acompanyin a tots durant aquests quatre anys, aquest ha de ser
el nostre quadern de bitàcora, i el primer dels compromisos a complir, busquem el
consens fins el permissible ideològicament, la gestió, la bona gestió, tot sovint no
està renyida amb la ideologia.

Les exclusions mai no són bones en política, sigui el que sigui el proper
govern de la ciutat, que no miri de reüll a l’oposició, no és desgovern qui no està a
l’equip de govern, mai la vara de batlle o d’alcaldessa ha estat concebuda com a
element fustigador, més bé com punter indicador i harmoniós de batuta d’equip, fins i
tot amb veus i sostinguts diferenciats. Si fem això Rubí ens ho agrairà.
Lluitem plegats per mimar la ciutat, per escoltar-la, per sentir-la. Les fites de
nord a sud, d’est a oest, marquen els límits, no els colors ni les afinitats de fidelitats
comprades, el camí pla de la normalitat i de l’uniformisme és el que ens traurà del
difícil laberint.
No pequem tampoc de protagonismes unipersonals, ajuntament ve de reunirse, participem tots, no visquem d’esquenes a altres administracions, cal fer el camí
curt i recte, les tortuositats tot sovint no són clarificadores i perden el vianant, i arribat
a la fi unifiquem la demanda, l’únic color de la gestió és el de la feina feta.
El 17 de juny del 95 a aquesta Sala de Plens, i com a portaveu llavors del PP,
cridava des d’aquests seients a tots els catalans, a tots els rubinencs que confien en
les energies positives del seu país, que no es deixin portar pel pessimisme i que en
donar un pas endavant no mirin què pot fer el país per a ells, sinó, sobretot, per tot
allò que amb el seu compromís ells puguin aportar al servei de la nostra comunitat, i
això amb lletres de motlle cal que ho tinguem present els polítics.
Respectem plegats les voluntats dels ciutadans, no traïm els electors amb el
freqüent degoteig de defugida permanent, tan usual a aquesta sala, o en el que es
més greu amb transfuguismes interessats en primera persona, no usuals però també
emprats. Sapiguem agrair com a punt final als rubinencs i rubinenques l’augment de
participació a les urnes vers al 1999 i corresponguem amb l’exercici de
responsabilitat i de compromís que ciutadanes i ciutadans ens han marcat.
En acabar, assenyala que, tot seguit, es procedeixi a l’elecció d’alcalde de la
ciutat entre els membres de la Corporació que encapçalin les seves corresponents
llistes, i amb aquesta finalitat dóna la paraula a la secretària la qual explica que es
farà mitjançant el procediment de votació secreta, en què cada regidor electe
dipositarà el seu vot, respecte a les candidatures que es presenten, a l’urna
destinada per a aquesta finalitat, i serà elegit alcalde, de conformitat amb el que
disposa l’article 196, de la Llei orgànica 5/1986, de 19 de juny, del règim electoral
general, el candidat que obtingui la majoria absoluta de vots en la primera votació i,
si no, el candidat de la llista que hagi obtingut més vots en les eleccions.
Feta aquesta explicació, a requeriment de la Presidència de la Mesa d’edat es
presenten com a candidats a alcalde els regidors que seguidament s’indiquen, i que
encapçalen els seves corresponents llistes:
Candidats

Llista electoral

Carme Garcia Lores
Mónica Querol Querol
José Vicente Rabadan Perea

PP

PSC-PSOE
ACR

Acta seguit es fa la votació i els regidors electes dipositen el seu vot a l’urna
destinada a aquesta finalitat. Una vegada efectuada la votació, es fa l’escrutini, el
resultat del qual anuncia el president de la Mesa d’edat, que és el següent:

Candidats
Carme Garcia Lores
Mónica Querol Querol
José Vicente Rabadan Perea
Vots emesos:
Vots en blanc:
Vots nuls:

vots obtinguts
14
3
2
25
6
--

Una vegada efectuat l’escrutini i per haver obtingut la regidora Carme García
Lores, representant de la llista PSC-PSOE, la majoria absoluta de vots en la primera
votació, la Mesa d’edat la proclama alcaldessa, el president de la qual li pregunta si
accepta el càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí.
A continuació, acceptat el càrrec d’alcaldessa per la senyora Carme García
Lores, el president de la Mesa sol.licita que la secretària llegeixi la fórmula
d’acatament a la Constitució 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’alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí amb lleialtat al Rei i
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Seguidament l’alcaldessa electa, Carme García Lores, emet la seva promesa
de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la
manifestació següent:
“Sí, ho prometo”
Una vegada que l’alcaldessa pren possessió del càrrec, el president de la
Mesa d’edat, senyor Armando Querol Gasulla, la convida a ocupar la butaca
presidencial i, en conseqüència, queda dissolta la Mesa d’edat.
A continuació pren la paraula la senyora alcaldessa i, d’acord amb el protocol
establert per a la sessió, la cedeix als portaveus dels diferents grups municipals,
amb la finalitat que puguin efectuar, si així ho desitgen, una explicació del seu vot.
En primer lloc pren la paraula el representant del grup ACR, senyor Vicenç
Rabadán, i manifesta el següent:
Anem a explicar la nostra opció per aclarir, si n’hi ha, possibles dubtes sobre
el sentit del nostre vot. En principi, pot semblar una opció personalista, contrària i
fins i tot incoherent respecte a la nostra campanya electoral, que no s’ha basat en
criteris personalistes sinó col·lectius i grupals. Som conscients de l’aritmètica
institucional i que amb dos regidors dels vint-i-cinc totals del Ple no podíem aspirar a
l’Alcaldia, però la decisió de l’assemblea d’Alternativa Ciutadana de Rubí ha estat la
de votar el nostre candidat perquè no hi haguès cap dubte sobre la nostra postura i
maneras diferents de fer política: no creiem en els pactes estables, que acaben

lligant de mans, com hem pogut comprovar en el decurs de l’anterior mandat i,
d’altra banda, ens reafirmem en el codi ètic d’Alternativa Ciutadana, pel qual els seus
dos regidors trobem incoherent que les actes de regidor siguin personals quan
s’exerceix la representació a partir de llistes tancades de les diverses candidatures
electorals. Pensem que la pròpia llei electoral afavoreix els casos de tranfuguisme,
com els que hem tingut també a Rubí durant el passat mandat.
Dit això, volem felicitar i donar l’enhorabona al Partit dels Socialistes i a la
nova alcaldessa, Carme García. Ara teniu la responsabilitat de governar Rubí, i no
és una feina fàcil. Rubí és una ciutat amb pocs equipaments, amb poques zones
verdes, amb un deute municipal notable –que esperem que es confirmi que s’ha
reduit durant els últims temps-, amb sectors socials molt desvertebrats i amb una
crispació i uns rumors molt bruts que han proliferat durant l’últim any i que caldria
eliminar com més aviat millor. Rubí, però, també té potencial i és una ciutat amb
oportunitats; però per aprofitar aquestes oportunitats cal comptar amb l’opinió i la
participació de la ciutadania.
La ciutadania és plural, com s’ha demostrat en aquestes eleccions amb
l’augment de participació. Però cal no perdre de vista que a la força majoritària, al
Partit dels Socialistes, l’han votat només dos de cada deu persones amb dret a vot. I
del suport a les altres candidatures no cal ni concretar-ne les proporcions! Però a
més, no hem estat capaços d’engrescar a 43 de cada cent electors, la qual cosa no
és per estar gaire satisfets.Tanmateix, els electors no són els únics ciutadans de
Rubí. Cal tenir presents també els ciutadans i ciutadanes de Rubí provinents
d’Àfrica, d’Àsia i de Llatinoamèrica, que encara no tenen dret a vot i per als quals
també s’ha de governar.
Els regidors i regidores de l’Ajuntament no tenim un xec en blanc o una patent
de cors, és a dir de corsari o de pirata, per fer el que volem durant quatre anys sense
consultar ningú. La política, la gestió de la cosa pública, implica tothom, i el
protagonisme de la política hauria de ser sempre el de la ciutadania. Moltes gràcies.
Seguidament pren la paraula el representant del grup ERC, senyor Francesc
Sutrias, i diu el següent:
Alcaldessa, regidors, regidores,
Acabem de constituir l’Ajuntament de Rubí, colofó del ritual democràtic de les
eleccions del 25 de maig. Un Ajuntament renovat, amb nous companys que
s’incorporen i que tot just comença a caminar. Un Ajuntament que deixa d’estar en
funcions i amb una legitimitat renovada per desenvolupar el mandat que li han
atorgat els ciutadans.
Cada cicle polític és diferent pel context social de cada procés electoral i
també pels propis resultats, a banda dels nous regidors. El cicle d’avui, que s’inicia o
s’acaba, depèn de com es miri, té algunes singularitats que voldria destacar.
1. Caràcter històric
Els ciutadans de Rubí han votat per un canvi de força majoritària. Per tant,
l’acte d’avui, en certa manera, té caràcter constituent. El pacte IC -CiU-ERC també
ho va ser, però no és comparable a l’actual resultat.
2. Els resultats del desencís
Aquest Consistori, segur que no era imaginable per ningú fa uns mesos. I no
ho dic només pel resultat de les forces majoritàries. Els resultats de les eleccions és

un senyal inequívoc que quelcom no acabava d’anar bé a Rubí, situació que també
dóna la mida dels reptes de futur.
És una interpretació possible, evidentment subjectiva, que el cicle 1999-2003
hagi estat l’epíleg de la crispació i divorci entre part de la societat civil i la política
iniciat durant el mandat 1995-1999 (el mandat del centre de tractament de residus
per termòlisi, del rebuig ciutadà al pla general de 1997...). Per tant, el desencís
històric acumulat per la manca de dinamisme polític a Rubí i les dificultats d’assumir i
liderar el trànsit de poble a ciutat ha esclatat en aquestes eleccions. Els esforços
dels socis minoritaris per prendre aquelles decisions històricament ajornades per les
inèrcies de massa anys de govern han arribat tard. L’incompliment de molts
aspectes del darrer pacte de govern, denunciat reiteradament per ERC, és la mostra
fefaent del que estic dient.
Crec, modestament, que cal una profunda reflexió de les causes de tot plegat,
anàlisi d’una situació que hauria de suposar un toc d’atenció per als qui creiem en la
noblesa de la política. S’ha d’acceptar l’avís que no es poden prendre decisions
sense escoltar la gent.
3. La complexitat i pluralitat actual
La reflexió respecte la noblesa de la política ha de servir per trobar la manera
d’articular la complexitat i la pluralitat de Rubí i d’aquesta Sala de Plens, sent, però,
implacable en relació a foragitar de Rubí els projectes excloents i la demagògia fàcil.
Per a aquesta tasca, ja sigui al govern o a l’oposició, sempre podreu comptar
amb ERC.
Rubí necessita superar el clima de conflicte permanent dels darrers anys.
Les urnes acaben de parlar i ningú no es pot atribuir més legitimitat de la que
té.
S’ha d’acabar amb els rumors.
Defensar la política és defensar la complexitat de moltes decisions, lluny de
prometre coses impossibles encara que siguin simpàtiques.
Defensar la democràcia és arremangar-se i fer pedagogia sobre la
impossibilitat de seguir sent una mena de “reserva espiritual del Vallès” amb debats
superats a altres ciutats, sense que això sigui cap excusa per vendre
desenvolupament no sostenible. Fins que no resolguem això, els ciutadans
continuaran “emprenyats”, volent i dolent, uns, i anant a gastar el seu oci a Terrassa
o Sant Cugat, els altres. Rubí ha de fer el pas definitiu de poble a ciutat. Sinó,
globalment la ciutat continuarà perdent pistonada i desencisant tothom.
Aquestes eleccions han situat ERC a Catalunya i a Rubí en una posició de
gran centralitat política, més enllà del nombre de regidors perquè la nostra força és
superior al número de càrrecs electes, que ens obliga a administrar-la com segur
volen els que ens han votat: amb visió de futur i “tirant la pedra lluny”. Així ho
demostren els resultats globals d’ERC al país, que ens converteixen en la tercera
força política, amb 1.253 regidors, 858 més que IC i 905 més que el PP. Aquests
resultats són el reconeixement d’una aposta per un discurs nacional desacomplexat,
clar i català , integrador i democràtic, que no pregunta a ningú quina llengua parla a
casa, superador dels tòpics de “la gent de fora” o “puresa de sang” que altres en
campanya sí han utilitzat.
La penetració metropolitana del nostre projecte trenca definitivament el
bipartidisme i garanteix que gradualment l’esquerra sigui hegemònica al si del
catalanisme i que el sucursalisme tingui menys pes específic al si de l’esquerra
política catalana.

Quant a Rubí, l’any 2000, per primera vegada des de la República, ERC ha
participat del govern de Rubí amb un tarannà, estil i manera de fer diferent,
innovador i exigent, i trencant l’aïllament de Rubí. Amb aquesta actitud, que ha
agradat a molta gent, hem doblat els resultats, fins al punt d’aconseguir uns resultats
històrics. Diferent perquè hem intentat, d’acord amb la nostra força, modificar el
rumb de la ciutat, no sempre, però, amb èxit. Innovador i exigent en la gestió de les
nostres responsabilitats de govern i allà on hem intervingut i perquè hem complert tot
allò a què ens vam comprometre. Trencant l’aïllament de Rubí perquè hem obert la
ciutat al Parlament i contribuït decididament a projectes de ciutat com la cobertura de
la via del tren, el tercer CAP o la protecció de Can Ramoneda.
Aquests resultats, a Rubí ens fan manifestar la voluntat de ser presents,
sense complexos, en aquest nou cicle amb l’únic sostre que la força electoral que
ens atorguin en cada moment els nostres conciutadans. Evidentment, d’acord amb el
nostre ideari.
En aquest sentit s’explica el nostre vot. ERC s’ha fet gran, ha arribat a la
majoria d’edat, i renuncia al testimonialisme de presentar el seu candidat no havent
guanyat les eleccions i sense possibilitats d’assumir l’Alcaldia, i també per respecte a
la voluntat ciutadana. Això, però, no és suficient per justificar el vot afirmatiu. Hi ha
altres raons:
Ø Respecte a la voluntat democràtica. De manera inequívoca, els rubinencs i
rubinenques han donat l’Alcaldia al PSC.
Ø Gest públic i desacomplexat per a aquesta nova etapa. Posà de manifest la
predisposició per arribar acords i l’existència de converses que poden
fructificar en un futur govern municipal en interès de Rubí.
Ø ERC és útil per a Rubí. Els rubinencs han premiat la gestió d’ERC al govern
doblant la seva confiança al nostre partit. ERC ha estat l’únic partit de
l’anterior govern que, lluny de rebre el càstig dels electors, ha doblat resultats.
Es tracta d’un signe inequívoc de confiança perquè continuem gestionant la
ciutat.
Ara bé, que ningú interpreti aquest “sí” com un xec en blanc perquè
s’equivocarà. Rubí ha complert amb ERC i ara ens toca a nosaltres complir amb
Rubí.
Això vol dir complir els nostres compromisos i no renunciar a allò que sempre
ens ha caracteritzat: la coherència. Mantindrem el nostre tarannà, que és
compatibilitzar la necessitat de buscar acords i el compromís amb els nostres
principis; la crítica constructiva i un clar esperit de canvi des d’una òptica catalanista i
d’esquerres; gestionar amb ambició i modernitat mantenint alhora el tarannà
reivindicatiu. En definitiva, sent els mateixos al govern que a l’oposició.
Haver esdevingut el vot útil del catalanisme i receptors d’una clara voluntat de
canvi en la qual volem participar obliga a plantejar:
• Un govern on sigui ERC necessàriament haurà de ser catalanista i
d’esquerres. Si no, no hi serem.
• Qualsevol govern en què participi ERC ha de saber que l’agenda de la ciutat
serà aquella que garanteixi un Rubí amb més qualitat urbanística, cultural,
ambiental, democràtica i de prestació de serveis.
• Si ERC participa en un govern, la seva presència dependrà del compliment
dels terminis d’allò pactat. Si durant la precampanya i campanya ja vam avisar
que seríem més exigents en el futur, el resultat actual i la confiança que ens
han atorgat els rubinencs ens obliga a reafirmar-nos. No podem desaprofitar
com a ciutat l’oportunitat de posar el comptador a zero.

•

Si és imprescindible que el ciutadà confiï en la política, hem de començar per
complir els pactes i superar allò del qui dia passa any empeny. Per aquest
motiu, si ERC torna a governar Rubí cal:
§ Un nou pla general per fer de Rubí una ciutat més humana i habitable.
§ Fer realitat la reforma administrativa pendent.
§ Avançar en el sanejament de la hisenda local.
§ Disposar d’una vegada dels equipaments necessaris, com ara un
hospital
§ Descentralitzar la ciutat i dotar-nos d’un nou reglament de participació.
§ Posar en pràctica polítiques actives d’immigració.
§ Entendre la catalanitat com a un valor cultural comú de trobada.
§ Aplicar l’agenda 21...

En definitiva, resoldre el trànsit de poble a ciutat
Per acabar, dir que qualsevol govern en què participi ERC haurà de tenir un
tarannà constructiu, assumint el bo i millor d’algunes de les iniciatives i treball fet per
IC-CiU-ERC durant el mandat que acabem de tancar. Aquest treball deixa en molts
àmbits la ciutat més endreçada del que sembla en forma de molts projectes en
marxa, i això serà just reconèixer-ho quan sigui oportú.
Dit tot això, voldria acabar com ho vaig fer l’any 1999, i no és de cap altra
manera que dient que sigui quina sigui la nostra posició en aquest mandat, desitjo
els majors èxits possibles a l’alcaldessa, al Consistori i en definitiva a aquest mandat
que comença per tal que els encerts també ho siguin de Rubí.
Moltes gràcies.
A continuació pren la paraula el representant del grup UPR, senyor Arcadi
Cañellas, i diu el següent:
Espero ser més curt, en la meva intervenció, que el senyor Sutrias. Bé, en
l’assemblea que vàrem tenir el dimarts passat, vam decidir que donaríem el nostre
suport a la senyora Carme García, com a alcaldessa, en realitat és una petició que
feia el poble de Rubí, era el que havien donat les urnes de Rubí, la ciutat volia un
canvi radical, era un canvi total. Quan nosaltres ens vàrem presentar com a grup
independent tothom deia el que faríem o el que no faríem, que si sortia un altre grup
d’independents ja seria que el poble anava molt malament. N’hem sortit quatre de
grups al final; això vol dir que les coses no eren el que semblaven. Per aquest costat
hi ha molta feina a fer, esperem que si podem ajudar en tot el que podem ho farem
al costat de l’alcaldessa actual i crec que, almenys, no serà un xec en blanc, aquest
primer moment és un aval que donem i que després, Déu dirà, però de moment, la
nostra intenció és donar suport en tot el que puguem per al bé de la ciutat de Rubí i
per al bé que mereixen el rubinencs. Res més.
Acte seguit pren la paraula el representant del grup CiU, senyor Francesc X.
Reinaldos, i diu el següent:
Vull que les meves primeres paraules en aquesta nova legislatura siguin
d’agraïment a totes les ciutadanes i ciutadans que han votat CIU. Que han vist en
CIU una força de govern municipal i han confiat en les nostres propostes i idees, en
el tarannà i la forma de fer que ens defineix. De tot cor moltes gràcies.
Vull adreçar al conjunt de la ciutadania que des de CIU hem entès el missatge
del 25 de maig que en forma de vots i amb més participació que ara fa quatre anys

ens heu dit. Vàrem pensar que l’estabilitat en el si del govern municipal seria ben
valorada pels ciutadans de Rubí. I que fer possible que Rubí no perdés 2 anys i mig
més en un clima de crisis política rebria el suport del nostre electorat però també de
gent més enllà de CIU.
La realitat és que aquesta opció no ha estat revalidada, la gent de Rubí volia
un canvi i tampoc no ha entès aquells que, de forma fonamental per a la nostra
força, estàvem donant estabilitat al govern de la ciutat.
D’ara en endavant farem allò que la nostra gent realment espera d’una
formació política nacionalista i de govern a Catalunya amb el tarannà i la trajectòria
que arreu de Catalunya caracteritza Convergència i Unió. I ho farem amb el pòsit i la
tradició de més de 24 anys de presència en la política local, però també amb la força
i el dinamisme d’una nova etapa, amb noves idees i noves persones al servei de
Rubí i al servei de Catalunya.
És evident que vist el resultat del 25 de maig queda clar que la ciutat de Rubí
ha manifestat que volia un canvi de govern al capdavant de la nostra ciutat i ha dit
clarament que sigui el PSC, i en especial la Carme Garcia, qui encapçali aquest
canvi. Per tant, és clar que en aquests moments no té sentit de mantenir la nostra
candidatura, hem retirat la nostra candidatura i hem votat en blanc com un gest per
facilitar que la Carme i el PSC comencin a treballar, com un gest perquè la ciutat
tingui un govern, un govern que necessitarà de suports externs o de pactes estables
però, en definitiva, per sentit de ciutat i de responsabilitat ara toca que vosaltres
comenceu a treballar i per part de CIU us en volem facilitar aquesta tasca.
No trobareu en CIU una oposició dura, fàcil i demagògica. Trobareu en CIU
una opció constructiva, seriosa i capaç d’arribar a acords en tot allò que faci que
Rubí ava nci. Una opció capaç d’arribar a acords puntuals o a acords més amplis, tan
amplis com siguin possibles entre dues formacions que tenim discrepàncies
ideològiques i de model de ciutat, però que també podem ser capaços de cercar des
del respecte a la mútua discrepància punts d’acord en benefici de la ciutat.
N’estem segurs que tenim punts de vista semblants en molts i importants
temes. Estem segurs que si les ciutats del nostre entorn han avançat més que
nosaltres, nosaltres també ho podem fer i estem segurs que Rubí pot ser molt més.
Des del que representem a Rubí i a Catalunya manifestem avui la possibilitat
d’arribar a acords de ciutat per tirar endavant els següents aspectes:
1. El Pla General d’Ordenació Urbana que defineixi la protecció definitiva de les
zones forestals del terme municipal amb la creació de parcs, zones
d’equipaments, la comunicació àgil entre les diferents zones de la ciutat i
també amb Castellbisbal, definint també de forma definitiva quin és el
creixement possible de la ciutat..
2. Una autè ntica reforma administrativa de l’Ajuntament. Cal millorar moltes
coses des de dintre del propi Ajuntament, millorant les relacions amb els
ciutadans i la millora de les petites coses. CIU va fer en l’anterior legislatura
una aposta per desfer la dinàmica d’anys que impossibilitava aquesta finalitat,
però en poc temps no s’ha pogut trencar la inèrcia d’anys d’un mateix govern.
3. Una reforma en profunditat de l’estructura pressupostària de l’Ajuntament a
partir dels resultats de l’actual Pla de Sanejament i de la realitat de la nostra
ciutat a data d’avui. Cal generar aquella estructura equilibrada que permeti
l’òptima prestació de serveis amb l’increment de les inversions i el
manteniment de les infraestructures.

4. La implantació de mesures de millora urgent del trànsit i de tot el que afecta
la mobilitat volem aportar tot allò que nosaltres hem treballat a Rubí, però
també l’experiència de CIU en altres ciutats.
5. La creació de places d’escola bressol i la millora dels serveis socials a la
nostra ciutat.
6. La dinamització de la vida econòmica de la ciutat, amb la millora dels polígons
industrials, l’impuls a les diferents expressions del comerç local i afavorir el
sector serveis a la nostra ciutat.
7. En definitiva CIU no farà populisme ni oposició per oposició perquè el nostre
no és un projecte a curt termini ni l’expressió temporal d’un malestar.
Tot això és el que oferim a la ciutat i al seu govern perquè estem segurs que a
Rubí és l’hora d’anar bé, amb aquest eslògan ens hem presentat i volem ser fidels
perquè estem segurs que sintetitza tot allò que necessita Rubí per al seu futur.
Carme, en nom de CIU moltes felicitats i molta sort en el teu càrrec a partir
d’ara com a alcaldessa de tots nosaltres, des de la discrepància, però també des de
la coincidència esperem poder treballar en positiu en benefici de la nostra ciutat.
Interpreta el nostre vot com un vot positiu a l’espera de veure com comença la tasca
municipal per poder valorar no tan sols les intencions sinó també els objectius, la
estratègia i els reptes de futur.
Finalment espero i desitjo que aquest nou mandat aquesta nova legislatura,
sigui la legislatura de progrés, de transformació que impulsi la nostra ciutat de forma
qualitativa amb el treball seriós de tots nosaltres. Moltes gràcies a tothom.
A continuació pren la paraula la representant del grup PP, senyora Mónica
Querol Querol, i diu el següent:
Benvolguts companys. Alcaldessa, regidors, regidores, ciutadans.
Voldria, abans de res, si m’ho permeten, saludar i mostrar el nostre agraïment
a tots els rubinencs i rubinenques que han fet possible, no solament la continuada
presència del Partit Popular a l’Ajuntament de Rubí, sinó el fet que, per primera
vegada a la nostra ciutat, el Partit Popular passi a ser la tercera força política, el que
renova la legitimitat de la nostra tasca.
Fa quatre anys, per primera vegada, jurava l’acta de regidora en aquesta
mateixa Sala de Plens. La il·lusió per treballar per la meva ciutat, Rubí, des de
l’Ajuntament, m’omplia de joia, igual com ho continua fent avui.
És important, remarcar-ho. Il·lusió per treballar per Rubí.
I és per això que el Partit Popular no ha donat suport a la candidata socialista,
com tampoc no ho haguera fet amb d’altres candidats, per diverses qüestions.
En primer lloc, perquè, òbviament, no tenim confiança amb la formació política
a la qual representa.
En segon lloc, perquè estem convençuts que res no ha canviat, entenent que
molts dels desencerts del passat, proper o llunyà, pengen a l’actiu de la seva
formació, en tant que els desgavells de sis legislatures democràtiques que ha viscut
la nostra ciutat, tres han estat fruit del pacte entre Iniciativa i el Partit Socialista, i això
no és fàcil d’oblidar.
En tercer lloc, perquè la nostra voluntat és la de respectar els ciutadans, i les
urnes ho van deixar molt clar: minories. El que vol dir, traduït al llenguatge polític,
governar en minoria i buscar el consens i el diàleg amb la resta de formacions en els
diferents temes de ciutat.

En quart lloc, i últim, perquè creiem, fermament, que la nostra opció és la
millor, per això ens vam presentar a les eleccions. I per això avui també ho hem fet.
No patim complexes ni necessitem anar de la mà d’altri. Nosaltres ens vam
presentar a les eleccions municipals amb la voluntat de servir els rubinencs des de
les nostres propostes i el nostre programa. Alguns, pel que hem vist, van enganyar
la ciutadania, presentant-se sota unes sigles, però emparats per les del PSC. Avui
ha quedat palès. Algunes formacions, o potser els seus representants, han
demostrat la seva manca de personalitat, integritat, programa i coherència: es
presentaven a unes eleccions municipals sota unes sigles que no eren les seves, i
els seus complexos o la seva manca de voluntat cap a elles i els ciutadans, els han
traït i els han fet votar en l’elecció d’alcalde o alcaldessa, una altra formació, el PSC.
La pregunta final és ben clara: ¿els seus votants entendran la gratuïtat del suport a
la governabilitat, o no podem parlar de gratuïtat? Bé, aviat ho sabrem, si no en la
distribució del cartipàs, passat l’octubre, quan els pactes i el repartiment de
regidories i càrrecs de confiança ens atorgui coneixement de causa.
En tot cas, i respectant el més elemental principi d’elegància, de respecte i
d’educació, felicitar la nova alcaldessa, i reconèixer que la seva voluntat negociadora
a l’hora de consensuar i buscar suport per a la seva candidatura a l’Alcaldia, per a la
investidura, vull dir, supera en molt la del senyor Simancas.
No m’estendré més, perquè tot i que podria parlar de les voluntats del Partit
Popular per a la legislatura que encetem, el nostre programa i les nostres propostes
són del tot conegudes. Gràcies.
Seguidament pren la paraula el representant del grup IVC-EA-EPM, senyora
Núria Buenaventura Puig, i diu el següent:
Hola bon dia!, en primer lloc m’agradaria començar la meva intervenció
felicitant Carme García, l’alcaldessa de Rubí. Felicitar-la i donar-li molts ànims en
aquests quatre anys que vénen. Dir, també, que com a dona em sento orgullosa que
una altra dona em faci el relleu a l’Alcaldia de Rubí; les coses les anem canviant.
Dir-te, Carme, molt sincerament, per l’experiència bona, molt bona, com a
alcaldessa, a vegades no tan bona, el que vulguis i em necessitis aquí estic, al
mateix número.
El nostre vot ha estat un vo t en blanc. Nosaltres hem entès que el resultat
electoral ens deixava a l’oposició i tampoc no enteníem que a una força, que
nosaltres presentàvem un programa completament diferent al del Partit Socialista, us
poguessin votar. Nosaltres estarem a l’oposició, però serà una oposició lleial a la
institució. A nosaltres mai no ens veureu en contra de la institució i en contra de la
seva màxima representant ni nosaltres com a grup municipal ni els nostres militants,
tant d’Iniciativa com Esquerra Alternativa. Nosaltres buscarem que aquesta ciutat
torni a recuperar la normalitat democràtica que durant aquests últims anys s’ha
perdut. Que nosaltres estarem darrere de moviments ciutadans evidentment, però
sempre guardant les formes i sempre que hi hagi una reivindicació justa estarem al
darrere. També dir-vos que des d’Iniciativa per Catalunya, 24 anys de govern, 24
anys compartits alguns amb el Partit Socialista, 9, compartits també amb CiU i ERC,
dos anys i mig; compartits, per què no, encara que no en el govern amb el PP a
l’oposició, 24 anys de govern dels quals estem molt orgullosos, segur que tot es pot
millorar, però estem convençuts que hem estat uns governs honrats, nobles, lleials
als nostres principis i que hem aconseguit que aquesta ciutat, Rubí, en 24 anys hagi
fet un tomb. Un tomb en temes bàsics, de justícia social, un tomb per a nosaltres

importantíssim en temes de desenvolupament sostenible i finalment un referent en
temes participatius.
Dir-vos aquí també que nosaltres, com a Iniciativa, volem agrair evidentment
el primer alcalde democràtic, en Miquel Llugany, l’Eduard Pallejà, però també a tots
els regidors i regidores que han format part del nostre govern, però també a tots els
regidors i regidores que han estat en aquesta Sala de Plens, també a totes les
entitats i ciutadans i ciutadanes que ens han ajudat a construir el Rubí que tenim,
que com deia, nosaltres el considerem de primera, a millorar, segur, però de primera
per les persones que viuen a Rubí.
Oposició lleial, oposició constructiva., oposició també contundent perquè el
que nosaltres considerem que hi ha hagut deu anys de la nostra ciutat no es puguin
perdre; amb aquestes tres premisses: justícia social, desenvolupament sostenible i
participació.
I per altra banda, també, aquesta ciutat que ha avançat en aquests 24 anys,
en els pròxims mesos avançarà molt més, avançarà perquè es culminaran tot un
seguit de projectes que en aquests últims mesos han començat: cobriment de la via,
tercer CAP, pavelló de Cova Solera, Escola Bressol, desena escola de primària,
cinquè institut, tots aquests guanys també vetllarem perquè siguin una realitat.
Guanys que, com deia, s’han negociat en aquests últims temps.
També deia oposició constructiva, ens trobareu sempre, sempre, que hi hagi
algun tema que sigui per millorar la qualitat de vida de la nostra ciutat, no ens
trobareu si és el contrari.
Per últim agrair a tots els ciutadans i ciutadanes que al llarg d’aquests anys
ens han donat la seva confiança, que és evident que en aquestes eleccions hi ha
hagut menys confiança en nosaltres, però que també nosaltres podem
comprometre’ns a treballar de valent aquests pròxims quatre anys per recuperar la
confiança de la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Rubí. Res més i sort, Carme,
el que deia.
A continuació pren la paraula el representant del grup PSC-PSOE, senyor
Jordi Peiró Simón, i diu el següent:
Regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes, professionals dels mitjans de
comunicació:
En primer lloc, vull adreçar en nom del Grup Municipal Socialista una cordial
salutació a tothom, tant a les persones que ens acompanyen a la Sala, com a
aquells que no han tingut l’oportunitat ni el dret de participar amb la seva presència
en aquest Ple històric.
És obligat agrair l’actitud i el sentit del vot del conjunt de forces polítiques que
componen el nou Consistori i, per sobre de tot, el discurs emprat i per haver entès
clarament que els ciutadans volien un canvi. Uns pel suport explícit a la candidatura
de la nova alcaldessa, Carme García, d’altres, per haver-li donat un vot de
confiança. També a aquells que han votat els seus propis candidats, però amb els
quals existeixen punts de trobada en moltes qüestions.
Volem remarcar també la bona sintonia, i la predisposició al diàleg i a treballar
plegats per Rubí i per la seva gent. Voluntat manifestada per la immensa majoria de
grups municipals a la ronda de converses que ha mantingut, al llarg d’aquestes
setmanes, el Partit dels Socialistes de Catalunya.
El govern que encapçalarà Carme García, propiciat per aquesta investidura,
apostarà fermament per crear unes noves regles del joc en les relacions polítiques i
socials. Farà del diàleg, la transparència, l’austeritat i l’honestedat la seva bandera.

Estem convençuts que ara, aquests valors, es poden construir sobre una base ferma
a partir de la nova legitimitat democràtica i la clara voluntat manifestada pels
rubinencs.
Apostem per treballar plegats. Per recuperar la tranquil·litat social, per
propiciar el debat i compartir la diagnosi, per cercar conjuntament els objectius
prioritaris, i, per consensuar les solucions als problemes i els reptes de la manera
més àmplia.
Els socialistes entenem que això és un valor afegit quan la governabilitat que
la ciutat necessita ser garantida. Per tant, tenim la vocació d’arribar a acords
estables, sense presses, però amb tenacitat. Una estabilitat que serà compatible
amb acords sobre els grans temes de ciutat amb tothom i que tots tenim presents a
l’agenda política.
El PSC, com a partit al qual la ciutadania ha escollit per a liderar el canvi,
garantirà que aquest sigui un canvi tranquil, però profund i mantindrà una intensa
col·laboració amb qui parteixi d’aquesta premissa i d’aquesta anàlisi de la realitat.
Volem que el punt d’inflexió que va suposar el 25 de maig, suposi una
important empenta política, social i econòmica per a la nostra ciutat. Volem que les
expectatives que s’han generat ens facin reflexionar a tots com a representats dels
ciutadans i ciutadanes de Rubí, i mantinguem durant el mandat que ara s’inicia la
mateixa actitud positiva que avui hem posat de manifest en aquest Ple històric.
Moltes gràcies a tots i a totes
Finalment pren la paraula la senyora alcaldessa i diu:
Regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes de Rubí:
Comencem avui un nou mandat a la nostra ciutat. Iniciem una nova etapa en
la qual tota la ciutat ha de fer front a molts reptes; reptes que el consistori, el nou
govern municipal i jo mateixa, hem d'afrontar amb esforç i plena dedicació,
conscients que el canvi que s'ha produït al nostre Ajuntament ha de servir perquè
entre tots ens posem a treballar de valent per millorar la nostra ciutat des d'avui
mateix.
En primer lloc, i com a nova alcaldessa de Rubí, vull dirigir a la ciutadania un
missatge de confiança en el futur, que com he dit, està ple de desafiaments, però
també d'oportunitats. El primer serà aconseguir que tothom pugui identificar com a
seu aquest govern que avui comença a funcionar. Haurà de ser, doncs, un govern
que escolti totes les veus i opinions i que prengui les seves decisions mogut
únicament per l'interès de la col·lectivitat.
En aquest sentit, vull fer una crida a tots els ciutadans i ciutadanes, a les
forces polítiques, a les entitats i associacions, als comerciants, als empresaris i als
mitjans de comunicació. Els crido a la col·laboració, a la cooperació; els convoco
també al diàleg, al diàleg franc i obert i al treball conjunt, amb un únic i clar objectiu:
posar Rubí al lloc que es mereix i a l'alçada dels mateixos rubinencs.
Ho hem de fer per Rubí, ho hem de fer per la ciutat dels nostres fills, dels
nostres joves, de la nostra gent gran. Ho hem de fer pels homes i les dones que han
fet de Rubí la seva ciutat, la seva llar.
El Rubí que volem per al futur ens necessita a tots. No vull, i no ho faré,
tancar portes a ningú i desaprofitar el nou impuls ciutadà que s'ha fet palès després
d'aquestes eleccions municipals.

Aquesta manifestació de la voluntat ciutadana, silenciosa i impressionant, ens
ha demanat que posem Rubí en el mapa. Això vol dir que la nostra ciutat haurà de
comptar molt més, que no pas fins ara, amb totes les institucions. Que la nostra
ciutat haurà de tenir veu i vot en les preses de decisions que la impliquin, allà on es
prenguin. Haurà de ser així perquè hem de portar a Rubí serveis i recursos per
millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. A partir d'avui no podem
perdre cap tren. Ens juguem el nostre present i el nostre futur com a ciutat.
Per això, us garanteixo que aquells que componem el nou govern municipal
ens posarem a treballar de valent, i des d’avui mateix, en els primers objectius que
ens hem fixat per canviar la cara a la ciutat.
L’actuació d’emergència d’aquesta primera fase es dirigirà a alguns aspectes
que considerem cabdals, com ara la seguretat ciutadana i la via pública. Els
ciutadans i ciutadanes de Rubí perceben aquests aspectes com a molt importants. I
la major part consideren que l'Ajuntament ha de fer un gran esforç a fi, no només de
posar-se al dia, sinó també d’assolir uns estàndards de qualitat dels quals altres
poblacions del nostre entorn ja gaudeixen.
La millora dels carrers i places de la ciutat, la seva neteja i manteniment, la
recollida d'escombraries, o l'increment de la presència policial als nostres barris són
qüestions que, des d'ara mateix, seran considerades com a prioritàries.
No són, però, aquests els únics afers que han de ser objecte d’accions
urgents per part del nou equip de govern.
Tots sabem que el nostre Ajuntament té un deute molt important, i que això
constitueix un entrebanc insalvable perquè es puguin fer les inversions i les
actuacions que considerem necessàries per a la ciutat.
Poc podrem posar remei a aquest greu problema si no en coneixem amb
exactitud la gravetat i les causes. Per a aquesta malaltia, com per a totes, cal un
diagnòstic precís i expert abans de l’administració d’un tractament adient. Per tal
d’obtenir ambdues coses, anuncio que de forma immediata procedirem a una
auditoria dels comptes municipals que farem pública tan bon punt estigui enllestida.
En aquesta mena de situacions es fan servir amb certa freqüència símils
empresarials com: “cal superar la fallida” o “cal reflotar la marca”... No obstant això,
un Ajuntament no és tan sols un proveïdor de serveis, malgrat que aquesta tasca
sigui important i necessària, un Ajuntament és, també i sobretot, la institució que
assumeix la representació ciutadana, i cal fer tot l’esforç necessari per a dignificar-la.
D’entrada, això només serà possible si la labor del nou govern municipal està
presidida per un conjunt de valors que aplicarem a la nostra feina, fins al punt que
esdevinguin una constant i un tret d’identitat.
He parlat de diàleg, però també importa que recordi aquí l'austeritat, la
transparència, l’honestedat, la proximitat i el respecte a la legalitat.
No podrem demanar la cooperació dels nostres conciutadans si abans no ens
n’hem guanyat el respecte. Per això, aplicarem aquests valors en la nostra gestió
quotidiana, costi el que costi. I us garanteixo que es notarà des del primer moment.
Fins i tot, la dignificació de la institució municipal té també el seu vessant
material, que haurem de considerar ben aviat.
Només cal veure aquesta sala de plens on ens trobem, tots atapeïts i
incòmodes, i, el que és pitjor de tot, sense poder donar cabuda a tots aquells
ciutadans que, com era el seu dret, desitjaven presenciar un acte com aquest i
participar-hi.
Igual que els membres del consistori, els treballadors municipals necessiten
espais funcionals, eficients i prou confortables com perquè la seva feina sigui

productiva i un motiu d’orgull personal. Caldrà proporcionar-los aquests espais, a ells
i als regidors i regidores dels grups polítics aquí presents.
Amb vista a això i a cobrir tantes altres necessitats, ens posarem de seguida a
cercar els recursos necessaris i indispensables per poder fer les inversions que
necessitem per millorar la nostra ciutat. Anirem a les altres administracions, ja sigui
la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Estat o la Unió Europea, i
ens hauran d’atendre.
I, ja més a prop, treballarem per donar un nou impuls al comerç local i
establirem una permanent línia de diàleg amb el teixit econòmic de la ciutat. Diàleg
indispensable per garantir la creació de llocs de treball, per revitalitzar els nostres
comerços i empreses i per implicar el món empresarial en el desenvolupament i la
promoció de la nostra ciutat. Per implicar-los en el present i el futur de Rubí.
Al mateix temps, també considerem de la màxima importància garantir uns
serveis públics de qualitat en matèries com la sanitat, l’educació, la cultura o l'esport.
Parlo de tenir, d'una vegada, el tercer Centre d'Assistència Primària de tenir
un Hospital de referència proper per als rubinencs, de gaudir de més escoles bressol
i escoles de primària i de condicionar les que ja tenim, sense oblidar els centres de
secundària, d'educació especial, ni l'escola d'adults. De bastir d’una vegada un
museu a la ciutat i una nova biblioteca, o de construir un nou pavelló esportiu. I, per
descomptat, crear noves zones verdes, repartides per tots els barris de la nostra
ciutat. Parlo, en suma, d'equipaments que tots considerem imprescindibles i en els
quals ens posarem a treballar amb diligència.
En síntesi, volem fer de Rubí no una ciutat dormitori, sinó una ciutat per viurehi, on poder treballar, passejar, anar a comprar o divertir-se; una ciutat de la qual
sentir-nos orgullosos. Els nostres ciutadans s'ho mereixen.
Ara, forces polítiques, entitats, associacions i ciutadans, hem de treballar
plegats per fer realitat el que els rubinencs han expressat en les urnes: canviar l'estil
i les formes de governar, que l'Ajuntament s'acosti a la gent i que millorem
veritablement la ciutat. Nosaltres així ho farem, i estic segura que tots, sense
distinció de partits i d'ideologies, exercirem la nostra responsabilitat en aquest nou
Ajuntament que avui hem constituït.
Per la meva part, i com a nova alcaldessa de tots els rubinencs i rubinenques,
em comprometo a posar totes les meves energies, coneixements i voluntat al servei
de la ciutat. Espero no defraudar la confiança que han dipositat molts ciutadans i
ciutadanes en el projecte socialista que jo encapçalo. Estic convençuda que, al llarg
d’aquest mandat que ara s’obre, millorarà, millorarem, la nostra ciutat i el benestar
de tots, sense exclusions.
Moltes gràcies a tots i a totes.
I a les persones que ens heu acompanyat us demano perdó per les
incomoditats que heu patit i agraeixo especialment la vostra presència en un dia tan
especial per als nous regidors i regidores i, sobretot, tan i tan especial per a la nostra
ciutat.
Efectuades les anteriors intervencions, la senyora alcaldessa aixeca la sessió
a dos quarts de dues, de la qual s’estén aquesta acta, que jo, la secretària, certifico.

