Ajuntament de
Santa Bàrbara

Acta de la sessió extraordinària del Ple per constituir la corporació i elegir
l’alcalde
ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
REGIDORS ASSISTENTS:
El Sr. Alfred Blanch Farnós
La Sra. Montserrat Rodríguez Arasa
La Sra. Judit Lleixà Solà
El Sr. Antonio Ollés Molías
El Sr. Adrián Batiste Cuartero
La Sra. Laia Pla Coto
El Sr. Joan Abella Calduch
El Sr. Marc March Mayo
La Sra. Eva C. Franch Cases
El Sr. Manel Crespo Liñan
El Sr. Javier Boqué Piñol
La Sra. Isabel Verge Caballé, Secretària acctal. de la Corporació.
Ordre del dia:
1. Constitució de la mesa d’edat.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació.
4. Elecció de l’alcalde.
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu
càrrec
6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
7. Acte de cloenda de la sessió
Desenvolupament de la sessió i acords:
A la Casa Consistorial de Santa Bàrbara i essent les 12 hores del matí del dia tretze de
juny de dos mil quinze, van concórrer, de conformitat amb els articles 195 de la Llei
Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, els Regidors electes a les últimes eleccions locals
convocades pel Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, els quals al marge s’expressen, que
constitueixen la totalitat dels Regidors electes, ja que sent aquests onze n’han concorregut
onze, amb l’objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de
l’ajuntament.
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment de la Secretària de la Corporació, es constitueix 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. La
mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. Javier Boqué Piñol, que actuarà
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com a president, i el de menor edat, Sr. Adrián Batiste Cuartero, que actuarà com a
vocal. Com a secretària, hi actuarà la de la corporació, Sra. Isabel Verge Caballé.
Seguidament la infraescrita Secretària, per Ordre del Sr. President, dona lectura a les
disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les
contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, i l’acta de proclamació
dels Regidors i Regidores electes.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
Acte seguit es dona lectura per part de la Secretària dels noms i cognoms dels
Senyors Regidors electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels membres de
la Mesa d’Edat, a la comprovació de les credencials presentades:
El Sr. Alfred Blanch Farnós
La Sra. Montserrat Rodríguez Arasa
La Sra. Judit Lleixà Solà
El Sr. Antonio Ollés Molías
El Sr. Adrián Batiste Cuartero
La Sra. Laia Pla Coto
El Sr. Joan Abella Calduch
El Sr. Marc March Mayo
La Sra. Eva C. Franch Cases
El Sr. Manel Crespo Liñan
El Sr. Javier Boqué Piñol
A continuació el Sr. President indica que les credencials han estat lliurades per les
Regidores i Regidors electes, invitant als Regidors electes que expressin en aquest
acte si els afectava alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la
seva proclamació, tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177 i 178 de la Llei Orgànica
núm. 5/1985, de 19 de juny, els dos últims articles citats, segons redacció donada per
la Llei Orgànica 1/1997, de 30 de maig, als que dona lectura la Secretària acctal.,
després de la qual cosa i obtingut com a resultat que als reunits no els afecta cap
causa d’incompatibilitat sobrevinguda.

La Secretària informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa
l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han
formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral General, modificat per la Llei
Orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per tal
d’adquirir la plena condició del càrrec de Regidor, els candidats electes juren o
prometen acatament a la Constitució, formulant cadascun dels candidats electes el
següent:
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“Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de REGIDORA o REGIDOR, de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Bàrbara,
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”, procedint el Vocal de la Mesa d’edat a la
lectura dels noms dels Regidors i Regidores, seguint l’ordre alfabètic, saltant el
President i el Vocal que seran els darrers.
JOAN ABELLA CALDUC, ho juro
ALFRED BLANCH FARNÓS, ho prometo
MANEL CRESPO LIÑAN, ho prometo per imperatiu legal
EVA C. FRANCH CASES, ho prometo
JUDIT LLEIXÀ SOLÀ, ho prometo
MARC MARCH MAYO, ho prometo per imperatiu legal
ANTONIO OLLÉS MOLÍAS, ho prometo
LÀIA PLA COTO, ho prometo
MONTSE RODRÍGUEZ ARASA, ho prometo
Vocal Mesa: ADRIÁN BATISTE CUARTERO, ho prometo
President Mesa: JAVIER BOQUÉ PIÑOL, ho juro
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Realitzades les operacions anteriors, el President de la Mesa declara constituïda la
Corporació: Vistes les credencials de les eleccions locals celebrades el passat dia 24 de
maig de 2015, formulades les corresponents declaracions de patrimoni, causes de possible
incompatibilitat i activitats que proporcionen ingressos econòmics, comprovada la seva
personalitat i prestat jurament o promesa respecte el compliment de les obligacions del
càrrec declaro en possessió del càrrec de regidora o regidor de l'ajuntament de Santa
Bàrbara els 11 membres electes i en ser aquestos la totalitat dels escollits, i per tant
complint el quòrum d'assistència de la majoria absoluta, declaro constituïda la corporació,
en concórrer la majoria absoluta dels Regidors electes, en la forma següent:
Regidors que integren la Corporació
Nom i cognoms
Alfred Blanch Farnós
Montserrat Rodríguez Arasa
Judit Lleixà Solà
Antonio Ollés Molías
Adrián Batiste Caurtero
Laia Pla Coto
Joan Abella Calduch
Marc March Mayo
Eva C. Franch Cases
Manel Crespo Liñan
Javier Boqué Piñol

Llista electoral
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
EPEP-AM
EP-AM
PP
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4. Elecció de l’alcalde
Immediatament després de la constitució de la Corporació la Secretària que subscriu, per
ordre del Sr. President, dona lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, que estableix el procediment per a l’elecció d’Alcalde.
El president de la mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les
corresponents llistes quins es presenten com a candidats a l’Alcaldia.
Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regidors que seguidament s’indiquen,
que són els que encapçalen llurs corresponents Llistes, el PP, no presenta candidat
per a Alcalde.
CANDIDATS
Alfred Blanch Farnós
Marc March Mayo

LLISTA ELECTORAL
CiU
UP-AM

Vots obtinguts a les
eleccions
960
391

Efectuada la votació pels Regidors mitjançant paperetes secretes, i realitzat l’escrutini,
es van produir els resultats següents:
CANDIDATS
Alfred Blanch Farnós
Marc March Mayo
Tres vots en blanc

VOTS OBTINGUTS
En lletra
vuit
zero

VOTS OBTINGUTS
En números
8
0

Essent el nombre de vots dels regidors el d’onze.
El candidat Sr. Alfred Blanch Farnós, ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels
membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny.
A la vista del resultat de l’escrutini el President de la Mesa d’Edat requereix a l’Alcalde
electe, dient a la vista de l’escrutini i havent obtingut la majoria absoluta dels vots
emesos, Sr. Alfred Blanch Farnós accepta el nomenament d’Alcalde de Santa Bàrbara
i per tal que manifesti si accepta el nomenament d’Alcalde de Santa Bàrbara i
President del seu Ajuntament.
El Sr. Alfred Blanch Farnós, que encapçala la llista presentada per Convergència i
Unió, i queda proclamat Alcalde-President de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
5. Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, el president de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde electe la fórmula establerta
al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió
de càrrecs o funcions públiques, l’Alcalde electe el Sr. Alfred Blanch Farnós, promet el
càrrec amb la formula següent:
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“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d’Alcalde amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’autonomia de Catalunya”.
El President de la Mesa d’edat Javier Boqué Piñol, fa lliurament al Sr. Alfred Blanch
Farnós de la vara d’alcalde, tot i desitjant-li que la porti en dignitat i per al bé comú del
nostre poble.
La mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, i demana als Regidors i Regidores de la
legislatura 2015-2019, que ocupin el seu lloc, que seran els que ocuparan durant el
propers quatre anys.
6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels
valors dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la
corporació.
La secretària interventora de la corporació dona compte de l’estat de tresoreria amb la
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació
de saldos. També es dóna compte de l’Inventari de béns de la corporació.
7. Acte de cloenda de la sessió
El Sr. Alcalde dóna al Regidor del PP, el Sr. Javier Boqué Piñol.
El Sr. Boqué pren la paraula i diu: “En primer lloc vull felicitar al Sr. Alfred Blanch i als
nous regidors. Per primera vegada el cap de la llista més votada em va convocar a una
reunió, no havia passat mai, en la qual va expressar-me la seva intenció de
consensuar les grans obres, crec que no serà una legislatura de grans obres però,
valorem la seva iniciativa, per aquest motiu ell va donar el primer pas i jo avui he donat
el segon votant-lo a ell com alcalde, com l’hi vaig dir a la reunió ell té la paraula, soc
conscient que té la majoria però si vol consensuar estem disposats a dialogar, si estén
la mà trobarà la meva i podrem arribar a acords.
Per finalitzar, sigui l’Alcalde de tots, escolti els problemes dels planers fent-los seus
així els podrà entendre.
Sort i moltes gracies.”
Tot seguit el Sr. Alcalde el Sr. Alfred Blanch Farnós, dóna la paraula al Regidor d’EPAM el Sr. Marc March Mayo.
El Sr. March, pren la paraula i diu: “Primerament felicitar al nou Alcalde; el fet de que
ens hagi convocat abans de la investidura ens han sorprès gratament, el fet de poder
conversar i explicar quines són les línies de treball i la voluntat de buscar consensos
és bo.
Natros sempre hem dit que estem oberts a treballar pel poble, i en plan positiu, i per
això vàrem demanar una reunió amb l'alcaldable per poder donar suport a la
investidura; les condicions que van posar van ser 1. Que durant el període de festes
les piscines siguen gratuïtes, 2. Que durant els dissabtes de festes, quan s'acabe la
orquestra, es pugue continuar la festa amb musica de dj's, 3. Que a partir del setembre
personal de l'ajuntament tanquen temporalment amb tanques, una part del passeig de
les escoles durant l'entrada i sortida dels xiquets. D'aquestes peticions ens ha
contestat el Sr. Blanch que la tercera i la segona segurament es faran i la primera no
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ho té clar. Per això com a bona voluntat que té el nou equip de govern i que ens
congratula, hem votat en blanc en la investidura.
Tots els regidors els de govern i també els de la oposició tenim el mateix objectiu,
treballar per Santa Bàrbara i aconseguir un poble millor, amb diàleg ens tindreu al
costat, sense diàleg no.”
L’alcalde fa el discurs de cloenda de l’acte.
Tot seguit el Sr. Alcalde el Sr. Alfred Blanch Farnós, pren la paraula i diu:
“Companys i companyes de Consistori, secretària, planers i planeres que avui ens
acompanyeu, molt bon dia i sigueu benvinguts.
Primerament em permetreu que done les gràcies; gràcies a tots els que heu vingut;
vull donar les gràcies a la gent més propera que durant estos mesos han conviscut al
meu costat aguantant els meus mals humors i cabòries, la meva família, amics,
regidors/es, membres de la llista, .... però també avui vull retre un petit homenatge a
totes aquelles persones que avui ja no poden estar entre natros, i que d’una forma o
altra van influir en que jo avui estigue llegint-los aquest missatge com a recent
nomenat alcalde del meu poble. Segur que també estarien ocupant algun dels seients
preferents de la sala.
També vull agrair a tots/es aquelles persones que van dipositar la seva confiança en el
nostre grup per governar el poble durant els propers quatre anys.
En la història de Santa Bàrbara tanquem avui una etapa liderada per l’alcalde sortint i
amic, Jordi Boronat, caracteritzat per la seva honestedat, transparència, respecte,
seriositat i fidelitat plena al seu poble. Personalment, el considero el meu mestre
polític. Gràcies Jordi per la teva feina i entrega i pel teu suport incondicional al nou
projecte. Espero que ens pugues servir de conseller en moments complicats.
Tanquem una etapa de la història planera, i n’engeguem una altra.
No repetiré allò de que estem en moments difícils i complicats, ja que penso que ja tots
en som molt conscients i d’una manera o altra, ja ens estem acostumant a la nova
forma de gestió pública, tot i que sempre ens agradaria tenir més per al nostre poble.
Estic veient i observant pels darrers moviments polítics que es fan produint els darrers
dies, després de les eleccions, que encara que tothom (o la majoria) portem al darrera
nostre les sigles d’un partit polític a nivell nacional; a nivell local, cada poble té la seva
pròpia ideosincràcia que ens fa diferents.
En aquest nou camí un dels objectius bàsics serà el de poder liderar un equip de
regidors i regidores fort i cohesionat, disposat a treballar i a buscar el millor per al
nostre poble, tal i com requereix la conjectura actual. Podrem discrepar, podrem tenir
diferents punts de vista, però entre tots cal fer un front comú per arribar a grans
acords, grans consensos en allò que realment acabarà sent important per al nostre
poble, que en definitiva és el que tots volem. Volem una administració local al servei
de les persones, i no de les persones al servei de l’Administració. Això és el que ens
farà seguir endavant com a poble i com a país.
Assumeixo avui el repte i la responsabilitat que comporta el càrrec d’alcalde de Santa
Bàrbara, amb il·lusió i orgull; però conscient de les dificultats que ens trobarem pel
camí i per això la nostra línia de govern ha de ser ambiciosa però marcadament
austera i amb eficàcia i eficiència; i sobretot , .... governar en sentit comú i mirant
sempre el benefici de la comunitat per davant dels interessos particulars.
Segurament seria molt més fàcil està al front de l’ajuntament amb la caixa plena, però
és el moment que ens ha tocat i penso que els bons governants sorgeixen dels
moments difícils.
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Estenc la mà a tots els regidors/es, veïns/es a treballar conjuntament, ja que parlant la
gent s’entèn si al final tots tenim els mateixos objectius, que és el de tenir un poble
millor.
Ja em permetran tots vostès que acabe la meva intervenció amb un fragment del
poema “Assumiràs la veu d’un poble”, del poeta Vicent Andrés Estellés, del seu llibre
“Les Meravelles”, que avui més que mai agafa tot el seu sentit i que voldria una
especial atenció per part de tots els membres electes que aquí estem representats:
ASSUMIRÀS la veu d'un poble
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentre dormen les teues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.
No t'han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.
Ja no existiran les paraules,
sinó l'home assumint la pena
del seu poble, i és un silenci.
Deixaràs de comptar les síl·labes,
de ferte el nus de la corbata:
seràs un poble, caminant
entre una amarga polseguera,
vida amunt i nacions amunt,
una enaltida condició.
No tot serà, però, silenci.
Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d'antologia,
ja que la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en cap posteritat,
com no siga la del teu poble.
Potser et maten o potser
se'n riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s'és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.
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Visca Santa Bàrbara i Visca Catalunya!”
Per part del públic assistent a l’acte, es dona un efusiu aplaudiment.
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.
Finalment s’aixeca la sessió essent les dotze hores i cinquanta-cinc minuts, i de tot el
tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vistiplau
L’Alcalde

Isabel Verge Caballé
Secretària acctal.
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