
SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DEL  DIA  1  DE
DESEMBRE DE 2018 AMB MOTIU DE L'ELECCIÓ D'ALCALDE

ASSISTENTS  :  

REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller
Eugenia Montalvo Marín

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu

       Ref.  PLE  10/18

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les tretze hores
del migdia del dia u de desembre de l’any dos
mil  divuit,  es  reuneixen  els  regidors  que
s'esmenten al marge, amb assistència de la
secretària  de  la  Corporació,  Sra.  Carmen
Alcoverro  Beltrán,  per  a  celebrar  la  sessió
plenària  extraordinària  convocada  amb
l’objecte de procedir a l’elecció de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Riudoms, de conformitat amb
allò que disposa l’article 40.5 del Reial Decret
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual
s’aprova  el  Reglament  d'organització,
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats
locals. 

El desenvolupament de la sessió seguirà l'ordre del dia fixat que és el següent:

• Constitució de la Mesa d'Edat.
• Comprovació de credencials i presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra.
    Eugenia Montalvo Marín.
• Elecció de l'Alcalde.
• Presa de possessió de l'Alcalde.
• Torn de paraules.

Comença la sessió amb la intervenció de la Secretària:
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«Bon dia i benvinguts a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudoms,
convocat per avui a les 13,00h. amb motiu de l'elecció del nou Alcalde per renúncia de
l’anterior.

El  Sr.  Josep M. Cruset  Domènech,  va presentar  la  renúncia al  càrrec d’Alcalde,  i
també de regidor de l’Ajuntament de Riudoms el dia 16 de novembre de 2018, i el Ple
de l’Ajuntament, el  dia 21 del mateix mes, va prendre coneixement de la renúncia
presentada.

L’alcalde en funcions, el dia 28 de novembre de 2018, va convocar per avui, sessió
extraordinària  del  Ple  per  donar  compliment  a  l’article  40.5  del  Reial  Decret
2568/1986,  de  28  de  novembre  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que diu: 

“Vacant l’Alcaldia per renúncia del seu titular, la sessió extraordinària per a l’elecció
del nou Alcalde es celebrarà amb els requisits establerts per la legislació electoral,
dins dels 10 dies següents a l’acceptació de la renúncia pel Ple.”

Així procedeix conforme estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG), que regulen la constitució de la
Corporació desprès d’un procés electoral.

Es procedeix a la formació de la Mesa d’Edat.

1/. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.

Continua la secretària amb la sessió indicant que:

«En primer lloc,  i  tal  com estableix  el  primer punt  de l’ordre del  dia,  procedeix la
constitució de la mesa d’edat d’acord amb el  que disposen els art.  37.2 del  Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general. 

A la vista de la data de naixement dels regidors que integren la Corporació i  que
assisteixen a aquest Ple, la mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. Jordi
Domingo Ferré, que actuarà com a president, i el de menor edat, Sr. Xavier Gallego
Seuba, que actuarà com a vocal. 
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Com a secretari/ària, hi actua la de la Corporació Carmen Alcoverro Beltrán. 
 
Així, el Sr. Jordi Domingo passa a presidir la Mesa d’Edat per a l'elecció d’Alcalde, i
juntament amb ell, el Sr. Xavi Gallego com a vocal.

La secretària declara constituïda la Mesa d’Edat i dirigeix la sessió a partir d’aquest
moment el President de la Mesa d’Edat el Sr. Jordi Domingo Ferré.

2/. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC
DE REGIDORA DE LA SRA. EUGENIA MONTALVO MARÍN.

Presentada  la  renúncia  al  càrrec  d’alcalde  i  també de  regidor  de  l'Ajuntament  de
Riudoms, del Sr.  Josep M. Cruset Domènech, es va sol·licitar  a la Junta Electoral
Central,  que  expedís  la  credencial  del  regidor/ora  de  la  candidatura  a  la  qual
s’integrava el Sr. Cruset, i que l’hauria de substituir.

El President de la Junta Electoral Central el dia 26 de novembre de 2018, va lliurar la
Credencial  de Regidora de l’Ajuntament de Riudoms de la  Sra.  Eugenia Montalvo
Marín, a qui li ha estat notificat el nomenament i se l’ha convocat a la sessió d’avui per
a la presa de possessió del seu càrrec.

El Sr. Jordi Domingo efectua crida a la Sra. Eugenia Montalvo Marín, per tal que la
Secretària comprovi la seva identitat.

Així doncs, a continuació, un cop comprovat per la Secretària la seva identitat i havent
presentat la declaració dels seus béns patrimonials i activitats professionals, es passa
per part de la candidata electa a prestar jurament:

«Jo,  Eugenia  Montalvo  Marin,  prometo,  per  la  meva  consciència  i  honor  complir
fidelment les obligacions del  càrrec de regidora de l’Ajuntament de Riudoms, amb
lleialtat al President de la Generalitat i respectar i fer respectar l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya. I, per imperatiu legal, al Rei i respectar i fer respectar la Constitució».

El Sr. Jordi Domingo, President de la Mesa, diu que acabat el segon punt de l’ordre
del dia de presa de possessió de la regidora Sra. Eugenia Montalvo Marín, es passa al
tercer punt de l’ordre del dia.
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3/. ELECCIÓ DE L’ALCALDE.

El  Sr.  Jordi  Domingo  Ferré  demana  a  la  secretària  perquè  doni  compte  del
procediment d’elecció de l’Alcaldia.

Pren la paraula la Secretaria:

“De conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, en la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a
l'elecció d'Alcalde, d'acord amb el següent procediment:

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les llistes corresponents. 
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta de vots dels regidors, serà proclamat

Alcalde.
c) Si cap d'ells obté la majoria absoluta serà proclamat Alcalde el  regidor que

encapçali la llista més votada. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.»

D’acord amb l’anterior, el dia 29 de novembre de 2018, el grup municipal del Partit
Demòcrata PDeCAT, va presentar un escrit de renuncia a encapçalar la llista com a
candidats a l’Alcaldia dels electes Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi
Domingo,  Carles  Garcia,  Montserrat  Corts  i  Mireia  Massó,  i  va  proposar  com  a
candidat a l’Alcaldia, el Sr. Sergi Pedret Llauradó.

A continuació, El President de la Mesa demana a la resta de formacions polítiques
amb  representació  en  aquest  Ple  que  vulguin  ser  candidats  a  l’Alcaldia,  han  de
manifestar-ho en aquest moment. 

Diu el President, que segons han manifestat els grups municipals, resulta que només
es presenta el següent candidat a l’Alcaldia: 

➢ El Sr. Sergi Pedret Llauradó, com a candidat a Alcalde del Partit Demòcrata
( PDeCAT).

Diu el Sr. Jordi Domingo, que per a l’elecció d’alcalde, s'utilitzarà el sistema de votació
secreta,  ja  que aquest  és el  que s'utilitza per  a  l'elecció  o destitució  de persones
d’acord amb la legislació vigent.

Si  una papereta no conté cap senyal,  s'entendrà que és un vot  en blanc.  Si  una
papereta conté més d’un senyal, es considerarà un vot nul.
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Seguidament la Presidència crida als regidors i regidores per ordre alfabètic i aquests
dipositen a l’urna un sobre tancat amb el seu vot. El vocal i  el president seran els
últims en votar.

Pere Campíñez Salas
Montserrat Corts Vilaltella
Maria Cros Torrents 
Carles Garcia Jardí
Marcel·lí Garriga Masdeu
Mireia Massó Ametller
Eugenia Montalvo Marín
Jordi Ortiz Boria
Sergi Pedret Llauradó
Verònica Torres Ferrant
Roser Torres Sanz 
Xavier Gallego Seuba
Jordi Domingo Ferré

Finalitzada la votació, el president de la Mesa d'Edat efectua l'escrutini, que dóna el
següent resultat:

· Sergi Pedret Llauradó    __9__  vots
· Vots en blanc __4__  vots

Pren la paraula el Sr. Jordi Domingo Ferré i diu que:

«Vist  el  resultat  de la  votació,  el  senyor Sergi  Pedret  Llauradó,  candidat  del
Partit Demòcrata PDeCAT, ha obtingut la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple i es proclama Alcalde de Riudoms.».

(Aplaudiments)

4/. PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE.

El Sr. Jordi Domingo Ferré indica que:

“Per tal de poder prendre possessió i adquirir la plena condició del càrrec, l'Alcalde
elegit haurà de jurar o prometre el càrrec davant l'Ajuntament d'acord amb la fórmula
general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics conforme l’article
108.8 LOREG.
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Prego que el Sr. Sergi Pedret Llauradó es dirigeixi a la Mesa.

Accepta vostè el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Riudoms?”.

El Sr. Sergi Pedret Llauradó contesta: “Si, accepto”.

El Sr. Jordi Domingo indica: “Prego doncs que procedeixi a fer el jurament o promesa”.

El Sr. Sergi Pedret Llauradó promet el càrrec:

“Jo, Sergi Pedret Llauradó, Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les  obligacions  del  càrrec  d’alcalde  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  amb  lleialtat  al
President  de  la  Generalitat  i  respectar  i  fer  respectar  l’Estatut  d’Autonomia  de
Catalunya. I, per imperatiu legal, al Rei i respectar i fer respectar la Constitució”.

El Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta:

“Vol expressar alguna cosa més?”

Pren la paraula novament el Sr. Sergi Pedret Llauradó:

“Si, com Alcalde manifesto que, per l’expressió democràtica expressada reiteradament
per la ciutadana, resto a disposició del Parlament de Catalunya i del Govern de la
Generalitat de Catalunya per treballar per l’alliberament dels presos polítics, el retorn
dels exiliats, i per exercir l’autodeterminació del nostre poble”.

El  Sr.  Jordi  Domingo  anuncia  que  amb  el  jurament  fet,  pot  ocupar  doncs  la
Presidència d’aquest Ple.

El  Sr.  Jordi  Domingo  dona  la  «vara  de  mando»  al  Sr.  Sergi  Pedret  Llauradó,
posicionant-se del seu càrrec i passant a presidir la sessió.

6



5/. TORN DE PARAULES

Finalitzat l'acte d'elecció d'Alcalde, pren seient a la cadira de presidència del Saló de
Plens l’Alcalde Sr. Sergi Pedret Llauradó, i pren la paraula:

“Bé tot seguit passarem la paraula als portaveus dels grups municipals per tal que
expressin el sentit del seu vot o tot allò que vulguin manifestar. Per tant el primer en
intervenir serà el Sr. Jordi Ortiz Boria, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-
AM”.

Pren la paraula el Sr. Jordi Ortiz Boria,:

“Bon dia a totes i a tots.

Avui hem vingut aquí a triar un nou alcalde de Riudoms… i l’escollit ha estat el regidor
Sergi Pedret… ja que els seus companys de partit així ho han volgut.

Però l’elecció d’un alcalde no s’hauria de fer així.  La manera òptima de fer-ho és
passar  per  les  urnes  i  aconseguir  la  confiança  dels  ciutadans.  Així  és  com  es
garanteixen uns nivells de qualitat democràtica ben alts… que és el que el volem per a
la República que estem construint.

En canvi, el que avui ha succeït aquí és una operació que té un objectiu ben clar:
posar en marxa la candidatura del Senyor Pedret de cara a les properes eleccions
municipals… que es faran només d’aquí a sis mesos.

En realitat... però… avui a Riudoms també ha passat una altra cosa: hem tancat una
etapa i hem entrat en una situació d’interinatge… en què, durant els propers mesos,
viurem de manera provisional.

Per què diem això?

Molt senzill... amb la seva renúncia, l’anterior alcalde -Josep Maria Cruset- ha tancat
una etapa de la història de Riudoms que ha estat marcada per un fet central: haver
portat al nostre municipi un seguit de serveis i infraestructures destacades: el CAP,
l’Institut, la recuperació del Casal, el pavelló o l’Escola Cavaller Arnau.

És una etapa que va començar l’alcalde Vallès i que l’alcalde Cruset va continuar… i
que ara, amb la seva marxa, podem donar per tancada.
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Per tant, l’alcalde Pedret és un suplent que ve a jugar els minuts de descompte d’un
partit que és a punt d’acabar-se.

De fet, és el suplent que fa ben poc temps NINGÚ s’esperava que acabaria saltant al
terreny de joc.

I  ningú se  l’esperava  perquè  NO ha  estat  al  centre  de  la  presa de decisions  de
l’Ajuntament. Tres exemples sobre això:

• PRIMER: fins fa 15 dies -quan es va fer un decret a corre cuita- el regidor Pedret no
ocupava cap de les quatre tinències d’alcaldia existents a l’Ajuntament de Riudoms,
que són els càrrecs de més responsabilitat després del d’alcalde.

•  SEGON:  durant  aquest  mandat,  el  regidor  Pedret  no  ha  format  part  del  que
s’anomena Junta de Govern, que és l’organisme que de manera quinzenal pren les
decisions executives de l’Ajuntament.

•  TERCER:  en  el  darrer  Ple  de  l’Ajuntament,  el  govern  va  presentar  el  pla  de
dinamització del  nucli  antic… un dels seus projectes estrella del  mandat.  Tal  com
consta en el pla...  en la seva elaboració hi  han participat 6 regidors de l’equip de
govern. Entre ells no hi ha el senyor Pedret.

Davant de tot això… és més que comprensible que la seva elecció com a alcalde
generi dubtes i incerteses.

Recordem, a més, que el senyor Pedret ocupava la posició número 8 de la llista de
Convergència i  Unió a les darreres eleccions municipals.  En altres paraules… els
riudomencs no podien imaginar-se que pogués acabar sent l’alcalde del seu poble.

Per  tot  plegat… és evident  que avui  el  grup d’Esquerra Republicana-Avancem no
podia votar a favor del senyor Pedret per ser escollit alcalde.

El que hem fet ha estat molt clar: NO proposar cap candidat per ser escollit alcalde…
ni tan sols proposar un regidor nostre.

I per què? Doncs molt senzill: com deia abans… a Riudoms hem tancat una etapa
política.

Per tant… ara no és l’hora de posar cap nom sobre la taula… ara és l’hora d’anar a
les urnes... i que els riudomencs acabin amb aquesta situació d’interinatge.
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Considerem que aquesta és la millor manera d’actuar amb sentit institucional i d’evitar
el joc tacticista.

Malgrat tot això… malgrat totes les mancances que observem… volem desitjar sort i
encerts al nou alcalde.

I ho volem fer perquè la seva sort i els seus encerts seran els de Riudoms.

Per descomptat… també els millors desitjos a la regidora Eugenia Montalvo.

Per  acabar,  volem explicar com afrontem des d’Esquerra Republicana els propers
mesos.

El  mandat  actual  està  exhaurit… estem en  una  situació  provisional.  Per  això  les
decisions importants les ha de prendre el següent Ajuntament… que sortirà de les
votacions del maig que ve.

Que ningú esperi que fem seguidisme d’un govern que està en temps de descompte.

Des d’Esquerra treballarem en positiu fins al final de mandat. Això vol dir que no ens
cansarem de fer propostes i que, quan calgui, serem crítics amb l’actuació del govern
municipal.

La nostra voluntat és… entre TOTS... fer un Riudoms millor.

Just  aquí  havia  d’acabar  el  discurs  que  havíem  preparat...  però  deixeu-me  que
m’allargui una mica més arran del que ha succeït les darreres hores a Catalunya.

Ahir a la nit  es va fer pública la primera foto de tots els presos polítics que són a
Lledoners.... segur que molts ja l’heu vist.

Hi falten la Carme Forcadell i la Dolors Bassa... però hi sobra dignitat.

Es veu a tots els nostres companys amb un somriure als llavis. Tanta misèria i tanta
injustícia NO ens destruiran.

Una immensa abraçada per tots ells!

I aquest matí hem tingut una altra notícia: en Jordi Sánchez i en Jordi Turull inicien
una vaga de fam.
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És una mesura que han consensuat amb la resta de presos de Lledoners.

Perquè fan una vaga de fam?

Molt senzill: una vaga de fam és una acció amarada de NO-VIOLÈNCIA... una de les
poques protestes legítimes que els presos poden fer des de dins de la presó.

La vaga de  fam no  es  fa  contra  ningú...  sinó  a  favor  de  remoure  consciències  i
voluntats per acabar amb una situació INDECENT... amb una injustícia absoluta.

Ara sí... acabo:

Visca Riudoms!

Visca Catalunya!

... i davant de fets com aquests... visca la democràcia!» 

A continuació, l’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Pere Campíñez Salas, portaveu del
grup municipal de la CUP, que, literalment, diu:

«Bon dia a tothom.
 
En primer lloc volen manifestar que tenim l’esperança que amb el canvi d’alcalde, la
forma d’actuar de l’equip de govern vers l’oposició canviés. De moment això no ha
estat així, i expliquem els motius:

- En un dels plens anteriors vam demanar que se’ns indiqués amb màxima antelació
possible, quan es realitzaria el Ple d’avui. Fins i tot, ja vam deixar caure els rumors
que havíem sentit que el Ple se celebraria avui, i ningú ens va confirmar ni desmentir. 

- Tot i que van tenir la deferència d’enviar un mail als portaveus poca estona abans de
la convocatòria oficial, ens assabentem d’aquest Ple el dia 28 de novembre.

- Malgrat la importància d’aquest Ple extraordinari, recordem que no es va consensuar
amb nosaltres ni la data ni l’hora. Així doncs, sembla que a l’equip de govern li importa
ben poc l’organització personal i familiar de la resta de regidors del plenari.

Finalment, i relacionat amb els tres punts anteriors; des de l’Alcaldia ja se sabia que
aquest Ple s’havia de celebrar amb un màxim de deu dies, respecte del Ple del dia 21.
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Si  el  motiu  d’aquesta  dilació  era  la  recepció  de  la  credencial  de  la  Sra.  Eugenia
Montalvo, ens ho podien haver dit clarament des del principi, que haguéssim entès la
situació  d’excepcionalitat,  per  evitar  celebrar  un  Ple  extraordinari,  i  podríem haver
mantingut  contacte  permanent  amb  els  diversos  grups  d’aquest  plenari,  per  tal
d’organitzar-nos de la manera que ens anés millor a tots els regidors. Això no ha estat
així; han preferit mantenir silenci absolut fins el dia 28.

Dit això, esperem que el Sr. Pedret tingui més respecte institucional que el Sr. Cruset,
respecte els grups d’ERC-Avancem-AM i de la CUP. Aquests gestos no són altres que
els que hem denunciat just abans: una millor informació, comunicació i transparència
amb els grups de l’oposició, així com tenir-nos més en compte per les decisions que
afecten al municipi, ja siguin decisions importants o d’altres més modestes. 

Demanem també respecte institucional perquè cal recordar que els grups de l’oposició
també representem els ciutadans de Riudoms. Per tant, des del grup de la CUP a
l’Ajuntament, defensem una manera d’entendre Riudoms diferent, i això també aporta
pluralitat  a  aquest  Ple.  La  nostra  visió  no  és  ni  millor  ni  pitjor,  és  diferent.  De la
mateixa  manera  com  fan  els  companys  d’ERC,  i  també  del  PdeCAT,  realitzem
propostes amb la intenció de millorar el municipi, tots els que estem en aquest plenari.

I sí, és cert, que també qüestionem decisions que prenen des de l’equip de govern,
però ho fem amb la intenció de millorar el funcionament del nostre poble. Malgrat que,
sovint l’equip de govern s’ho prengui com un atac. Esperem que aquesta percepció
també canviï amb l’entrada del nou alcalde, per part del Sr. Pedret.

Li demanem al nou Alcalde que sigui conscient del càrrec que ocupa a partir d’ara, i
que per tant, sigui respectuós i tracti de la mateixa manera a tots els veïns i veïnes;
pensin com pensin, i vinguin d’on vinguin, i creguin el que creguin, i sobretot, votin a
qui votin.

Esperem també que el nou Alcalde comenci a fer canvis, i a recuperar accions que
permetin la participació dels partits i del poble, com podria ser el fet de recuperar les
preguntes al ple per part de la ciutadania. Confiem que amb això el nou Alcalde sigui
més obert.

I finalment, Sr. Pedret, li desitgem sort i encerts en el nou càrrec, i igualment, a la
regidora, Sra. Montalvo».

Pren la paraula novament l’Alcalde Sr. Sergi Pedret Llauradó, per manifestar:
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«Regidors i regidores del plenari del nostre poble,
Veïns, veïnes,
Cristina, Juliette, Lua,
Pares, família,
amics, amigues,
moltes gràcies a tots per ser aquí
i moltes gràcies per acompanyar-me en un dia com el d’avui.

En aquest moments, em passen moltes coses pel cap, amb els sentiments a flor de
pell:

• Estic emocionat, pels reptes que tinc al davant.

• Però  al  mateix  temps,  estic tremendament  il·lusionat, amb l’oportunitat  de  ser
l’alcalde, de tots els riudomencs i riudomenques, i així encarar aquests reptes...

• ... i també us confesso que vinc ple de força, per fer front al futur que es plantegi el
nostre poble.

Tots aquests sentiments em són de gran ajuda en aquest pas de regidor a alcalde:

• La il·lusió, m’ajuda a esvair, qualsevol dubte a l’hora de dedicar-me en cos i ànima,
a una de les coses que més m’estimo: el meu poble.

• L’energia, em  dóna  l’empenta  que  necessito  i  que  necessitaré  per  resoldre  el
problemes, de tots els riudomencs i riudomenques, sense distinció.

• I l’emoció, d’aquest moment, m’omple d’esperança i de confiança en què tot el que
ens proposem.

- si sabem treballar junts -
sabrem portar-ho a bon port.

En aquest moment tan especial,  em venen molts records al cap, molts records de
persones que són i que han estat importants a la meva vida, i que m’han ajudat a ser
com sóc.

Suposo que, quan t’enfrontes a un repte com aquest, el que més t’ajuda, el que més
t’inspira,  són  les  persones  que  t’envolten  i  els  seus  valors, i  així  mantenir  una
conducta humil, justa i solidària d’on se’n derivin accions humils, justes i solidàries.
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Només així,  i  ho crec amb tota sinceritat,  s’aconsegueix que el món sigui un món
millor, que el nostre país, Catalunya, sigui un país millor i que un poble com Riudoms
sigui un poble molt millor.

Permeteu-me que, modestament, comparteixi amb vosaltres aquest records que ara
m’acompanyen, i que us expliqui com d’inspiradora és la gent que m’estimo.

El primer pensament és per a la Cristina, la Juliette i la Lua.
Sou el millor que m’ha passat a la vida.
I us agraeixo molt tot l’amor, la comprensió i tot el suport, que m’esteu donant aquest
dies.

Les segones persones que m’acompanyen avui en el record, són els meus avis, la
meva Padrina Conxita, el meu avi Josep, la meva avia Lluïsa i el meu avi Heribert.

Ells em van ensenyar el valor de la perseverança i de la tenacitat.

Dels meus pares, Joan i Magda,
D’ells també he après moltes coses, que crec que m’ajudaran per fer d’alcalde.

D’ells, que durant tota la vida ens han fet costat a mi i a la meva germana, n’he après
els valors del treball incansable, de la paciència i de la generositat.

També us vull parlar dels meus companys de Govern, i del Josep Maria Cruset, dels
quals he après i segueixo aprenent cada dia, el valor del treballar en equip, el valor de
l’amistat i el valor de compartir reptes i superar-los junts.

Sense vosaltres, jo avui no seria aquí...

(...)

Podria seguir parlant-vos de persones estimades que són un exemple per a mi.

No acabaria mai...

Perquè  crec  sincerament,  que  totes  les  persones  són  úniques,  i  que  totes  les
persones que passen per la nostra vida, ens aporten coses positives. 

Jo sempre penso, que si som capaços de sumar totes aquestes coses positives que
ens fan ser millors persones, si som capaços de treballar junts, a partir d’allò que ens
fa ser bones persones, tot és possible, i res ens pot aturar com a país i com a poble.
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(...)

Com a poble...

Riudoms és un poble bonic i agradable per viure-hi.

 Un poble que ha esdevingut un referent a la comarca i al nostre territori.
 Un poble que ha sabut trobar el ritme necessari en el dia a dia, per fer que els

veïns i veïnes ens hi sentim bé.
(...)

 Un poble amb...

• les places plenes de vida, 
• amb carrers on s’hi mouen petits i grans, 
• amb equipaments que bullen d’activitats,
• amb inquietuds culturals,
• amb activitats lúdiques que ens treuen de casa en massa,
• amb grans empreses que s’hi han implantat recentment

i d’altres que fa anys que hi són, lluitant per fer camí.
• amb un comerç que aixeca la persiana cada dia per seguir atenent la seva

gent. 
• amb uns productes agrícoles de primera qualitat,
• un poble, amb un dels índex d’entitats i associacions més gran del territori...
• ...i així podria fer una enorme llista, dels actius que tenim.

I tot això ho hem assolit junts.

 Junts hem encarat els reptes.
 Junts hem superat les dificultats.
 Junts hem assolit, allò que ens havíem fixat fins convertir-nos, en el referent

que abans us deia.

Un  poble,  també  deixeu-me  dir-ho,  que  li  queden  objectius  a  assolir  i  actius  a
consolidar.

Un poble, per tant, on hi queda feina per fer.

Per  què  ens  queda  feina  per  fer  i  això  em  motiva,  i  ens  motiva  a  l’Equip  de
Govern...per a aixecar-nos cada dia, per seguir treballant en benefici del nostre poble.
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Per tant, un poble on junts continuem transformant les mancances en oportunitats.

I  per  fer  aquesta  feina  de  transformació,  crec  que  hem de  ser  generosos,  saber
escoltar i arribar a acords, buscar el millor de cadascú,  per poder construir, sobre la
base més sòlida possible, de la lleialtat i el consens.

Tant els que estem aquí reunits, com els que no.

Fem que  el  bé  comú  estigui  per  damunt  dels  interessos  personals,  que  l’interès
general estigui per davant de les ambicions personals, i que el benestar i la qualitat de
vida dels riudomencs i riudomenques siguin la primera de les preocupacions dels qui
en tenim la responsabilitat.

Així,  amb  aquest  objectiu, junts  farem arribar  el  nostre  poble  tant  lluny  com ens
proposem.

Aquest és el nostre compromís. Aquest és el meu compromís.

Moltes gràcies a tots».

Finalment,  el  president de la Mesa felicita el  nou Alcalde, agraeix la presència del
públic assistent i dóna per finalitzada la sessió.

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les tretze hores i trenta-cinc
minuts del migdia, de la qual s'estén aquesta acta, que signa l'alcalde, amb mi, la
secretària, que certifico.

   L'alcalde,             La secretària,

   Sergi Pedret Llauradó             Carmen Alcoverro Beltrán
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