Acta del Ple

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1C4B70AEE7624A6C8BE5D1FE9234D4BC i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:10:08

Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 03/03/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Manel Crespo Liñan
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 3 de març de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:20
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Laia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ana Maria Panisello Arasa (JUNTS)
Sra. Maria Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)
Sr. Joaquim Martí Llombart (PP)
Sra. Maria Àngels Bayerri Muria (PP)
Sra. Maria Isabel Garcia León (MAP - MTE - ECG)
Sr. Adrián García Mármol (MAP - MTE - ECG)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)

Excusen la seva assistència:
Sr. Alfred Blanch Farnós (JUNTS)

ACORDS
SECRETARIA
1. DONAR COMPTE DE LA RENUNCIA DEL SR. ALFRED BLANCH FARNÓS ALS CÀRRECS
D’ALCALDE I REGIDOR.
2. PRESA DE RAÓ DE RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE I DE LA CONDICIÓ DE
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
Assabentats.
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Fets
Vist l’escrit presentat pel senyor Alfred Blanch Farnós, Regidor electe i Alcalde d’aquest
Ajuntament, i que pertany al Grup Municipal de JUNTS PER SANTA BÀRBARA, a resultes de
les eleccions locals de 2019, manifestant la voluntat de renunciar al càrrec de Alcalde i Regidor
d’aquesta corporació.
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Fonaments de dret
Article 40.4 i 40.5 del Reglament d’Organització, Funcionament y Règim Jurídic de las
Entitats Locals, aprovat por Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Articles 196 a 198 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
del règim electoral general.
Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Alfred Blanch Farnós, al càrrec
d’ Alcalde i a la condició de Regidor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Declarar la vacant del lloc i que es procedeixi d’acord amb el que es disposa a l’article
40.4 i 40.5 del Reglament d’Organització, Funcionament y Règim Jurídic de las Entitats Locals,
aprovat por Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i 196 a 198 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, del règim electoral general i en la Instrucció de 10 de
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals.

INTERVENCIONS
3. INTERVENCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
El Sr. Alcalde acctal., dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, no ens deixa de sorprendre la notícia
però el que també ens sorprèn és que el Sr. Alcalde no estigui aquí, ho ha comunicat per escrit,
respectem la seva decisió, però de cara la resta de regidors i de cara al poble, pensem que
hauria d’estar aquí.
El Sr. Alcalde acctal., l’hi he donat la paraula no per atacar la persona.
La Sra. Garcia, no és un atac, estic fent una valoració, la seva decisió la respecto igual que el
meu grup, som polítics però també som persones amb una idiosincràsia personal, però penso
que hauria estat un detall que el Sr. Alcalde ens hagués fet una explicació, sempre en el ben
entès que respectem la seva decisió.
El Sr. Alcalde acctal., dóna la paraula a la Sra. Franch.
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La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en la mateixa línia de la companya
del MAP, voldria afegir que em sap greu la situació, i de la manera que s’ha produït, no estic
contenta, respecto la decisió de l’Alcalde, però m’hagués agradat que fos aquí, com a respecte
no només de cara el poble sinó de cara els companys que hem estat amb ell els últims cinc
anys. Em sap greu però si ha de ser el millor per a ell l’hi desitjo el millor i també per al poble,
de manera que si és millor un relleu benvingut sigui.
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El Sr. Alcalde acctal., dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, em sumo al que han dit les representants
dels grups del MAP i del PSC, el nostre grup creu que hauria d’haver estat aquí i que les
formes no són les correctes. No obstant, el nostre grup vol mostrar respecte a la decisió presa
per l’exregidor i exalcalde, Alfred Blanch, abans de prendre la decisió segur que s’ho ha pensat
molt. Per altra banda, ell va dir que no estava a gust i ens preguntem per què?, en el càrrec?.
El Sr. Alcalde acctal., l’hi dic el mateix que l’hi he dit a la representant del grup del MAP, la
persona no està aquí per respondre, és una decisió personal que s’ha de respectar, té tot el
dret de fer-ho i ja no és un càrrec públic.
El Sr. Martí, el que vaig a explicar és bo per al poble de Santa Bàrbara i si no ho explico aquí,
ho faré després als micròfons de la Plana ràdio, si em deixa continuar acabaré la meva
intervenció.
No sabem sinó estava a gust amb el càrrec, amb els seus companys de llista o amb els
companys del partit en qui ha pactat; i per a nosaltres això és preocupant, perquè si no estava
a gust voldrà dir que alguna cosa no funciona i que el menys beneficiat és el poble. El poble,
penso que per als onze regidors és prioritari, nosaltres avui hi som i potser d’aquí a quatre anys
no, per això crec que és el moment de fer una proposta que ja l’ha vam fer, proposar fer un
govern de tots i totes, un govern fort, deixant-nos estar d’egos, de personalismes i pensar en el
poble d’una vegada, si hi ha voluntat es pot fer, el poble no ens perdonarà que no ho
haguéssim intentat, tenim uns dies per treballar-hi i el nostre grup els hi fa aquesta proposta, la
unió fa la força i el poble per a nosaltres és una prioritat.
El Sr. Crespo, no com a Alcalde accidental, sinó com representant del grup municipal d’ERC,
voldria dir unes paraules, el nostre grup entén que el Sr. Blanch ha pres una decisió personal,
que s’ha de respectar i que al ser companys de l’equip de govern sabem com han anat les
coses, per això l’hi donem el nostre suport i l’hi agraïm tota la feina que ha fet poble.
El Sr. Alcalde acctal., dóna la paraula al Sr. Ollés.
El Sr. Ollés, representant del grup municipal de Junts per Santa Bàrbara, en primer lloc voldria
agrair-los les paraules que han dirigit, com s’ha llegit al document de renúncia per part de la
Sra. Secretària, la renúncia és únicament per motius personals, per tant, no és deu a la vostra
tasca, ni al dia a dia de l’ajuntament, és una persona que ha estat tretze any a l’ajuntament, vuit
com a regidor i quatre anys i vuit mesos d’Alcalde, no és per la feina, no és per temes
personals entre companys de l’equip de govern ni representants polítics, és deu a temes
personals seus i crec que no hi hem d’entrar, prou difícil deu ser arribar a aquesta decisió, els
que hem estat al seu costat hem anat veient un procés realment difícil fins arribar a una decisió
molt costosa de prendre, per tant, respectem-la, ja està presa, girem pàgina i encarem el futur.
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Avui crec Sr. Martí, que no és el moment de plantejar propostes del que s’ha de fer, els proper
dies correcte, parlem a veure que es pot fer, imagino per on van les seves paraules, però ara
tenim uns dies fins que la Junta Electoral Central no ens enviï la credencial del nou regidor, el
Ple per escollir nou Alcalde probablement ens anirem a la setmana vinent, per tant, tenim uns
dies que si s’ha de parlar ja parlarem amb tranquil·litat.
Jo personalment a Alfred Blanch, no se si ens estarà escoltant, l’hi vull donar les gràcies per tot
el que he aprés al seu costat durant quatre anys de regidor i quatre com a Alcalde, i els mesos
que portem d’aquesta legislatura, sempre l’hi estaré agraït, sempre s’aprenen coses i l’hi desitjo
tot la sort en el seu futur, i en l’àmbit personal, i que es pugui recuperar i viure feliç que al final
és el més important.
El Sr. Alcalde acctal., em sumo a les paraules del Sr. Ollés, no crec que sigui el moment de
demanar la presencia del Sr. Blanch, per donar explicacions quan ho cregui convenient ja ho
farà si ho vol fer, ja no és una persona pública i crec que ara no era el moment d’entrar en
personalismes, ja parlarem a partit de demà.
Per finalitzar agrair al Sr. Blanch tot el que ha fet com a Alcalde, aquests últims mesos en
format equip de govern, també l’he patit com a oposició vaig aprendre d’ell, em va aconsellar i
també em va discutir, i els vuit mesos que portem treballant junts ho hem fet molt bé.
L’hi desitgem el millor de part de tot el Consistori i de part de tots els treballadors de l’
Ajuntament.

Secretari acctal.

1r. Tinent d'Alcalde

Isabel Verge Caballé

Manel Crespo Liñan
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