Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 17/03/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Manel Crespo Liñan
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 17 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)
Sra. Maria Isabel Garcia León (MAP - MTE - ECG)
Sr. Adrián García Mármol (MAP - MTE - ECG)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)
Sr. Agustí Espuny Fluixà (JUNTS)

Excusen la seva assistència:
Sr. Joaquim Martí Llombart (PP)
Sra. Maria Àngels Bayerri Muria (PP)

ACORDS
ALCALDIA
1. INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE ACCTAL.
Bona nit a tothom, en primer lloc dir-los que em sap greu fer el Ple en aquestes circumstàncies,
però la Llei Electoral General ens obliga a respectar uns terminis legals, des de la renuncia del
Sr. regidor i Alcalde i fins al nomenament i presa de possessió del nou regidor i elecció del nou
Alcalde, hem estat vivint moments difícils, la salut de moltes persones està en risc i aquest és
el motiu de fer aquest Ple a porta tancada i amb unes mesures de seguretat excepcionals,
distancia entre persones d’entre 1,50 a 2,00 metres.
És un Ple radiat i gràcies a les noves tecnologies qui ho desitgi el pot veure per internet.
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Malauradament, alguns regidors d’aquest Consistori no han pogut assistir al Ple, la regidora
Sra. Àngels Bayerri, per motius laborals i el regidor Sr. Joaquim Martí, per motius personals,
tots dos del grup municipal del Partit Popular.
Des d’aquí fer una crida a la tranquil·litat, a la calma i dir-los que l’equip de govern ha estat
treballant colze a colze amb els comandaments de Protecció Civil i els membres del
departament de Salut de les Terres de l’Ebre; la situació és complicada però sota control,
demanem a la població paciència i col·laboració.
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SECRETARIA
2. PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR - AGUSTÍ ESPUNY FLUIXÀ
El Regidor Sr. Agustí Espuny Fluixà, pren possessió d'acord amb la fórmula legalment
establerta, manifestant que ho promet, afegint per imperatiu legal.

Fets
Formalitzada pel senyor Alfred Blanch Farnós la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, i integrat en el Grup Municipal de JUNTS PER SANTA BÀRBARA, com a
resultat de les eleccions municipals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019 i, la presa de
raó d’aquesta per part de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 182 i 208 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general y en la Instrucció de 10 de juliol
de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatiu locals.
Tramesa per la Junta Electoral Central la credencial del membre suplent, senyor Agustí Espuny
Fluixà, inclòs a la llista de candidats presentada per JUNTS PER SANTA BÀRBARA (JUNTS),
d’acord amb el que disposa l’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
art.195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, cal formalitzar
la presa de possessió del nou regidor.

Fonaments de dret
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG).
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
S'ha comprovat la credencial pel Sr. Alcalde acctal., i es preguntà al Sr. Agustí Espuny Flixà si
accepta el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Convidar al Sr. Agustí Espuny Fluixà de Junts per Santa Bàrbara, per la presa de
possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
SEGON. Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques.
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Ho prometo per imperatiu legal.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

3. ELECCIÓ DEL TITULAR DE L'ALCALDIA
El Regidor Sr. Antonio Ollés Molías, accepta el nomenament d'Alcalde de Santa Bàrbara i
President del seu Ajuntament, d'acord amb la formula legalment establerta, manifestant que ho
promet.

Fets
El Sr. Alfred Blanch Farnós va resultar elegit Alcalde en Sessió Extraordinària d’aquest
Ajuntament de data 15 de juny de 2019, trobant-se en l’exercici del càrrec.
1. S’ha rebut
Renúncia al seu càrrec d’Alcalde i de la condició de Regidor d’aquest Ajuntament.

2. El Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta aterme el passat dia 03 de març de
2020 va prendre raó d'aquesta renúncia.

2. Per la Secretaria s’ha emès informe jurídic.
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3. D’acord amb l’Acta de proclamació poden ser candidats els electes:
Antonio Ollés Molías – JUNTS
Manel Crespo Liñan – ERC
Joaquim Martí Llombart – PP
Ma Isabel Garcia León – MAP
Eva Cinta Franch Cases - PSC
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Fonaments de dret
1. La condició de Regidor/a és pressupost d’elecció pel càrrec d’Alcalde/ssa, de forma que
la pèrdua d’aquella per defunció o incapacitació declarada per decisió judicial ferma ha
de determinar necessàriament la correlativa finalització del mandat d’aquest/a, d’acord
amb el que disposen els articles 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
Règim Electoral General, i 9.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
es va aprovar el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídica de les Entitats
locals.

2. Conforme el apartat 5 de l’article 40 de l’esmentat Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, vacant l’Alcaldia per defunció o inhabilitació per sentència ferma, l’elecció de
nou Alcalde/ssa haurà de tenir lloc en Sessió Extraordinària del Ple a celebrar dins els
deu dies següents al moment de la defunció o a la notificació de la sentència, segons
sigui el cas.

3. Als efectes d’aquesta elecció, aquest mateix apartat 5 fa remissió expressa a la
legislació electoral, constituïda per l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
de Règim electoral general, el qual disposa que, en els Municipis de més de 250
habitats, poden ser candidats tots els/les Regidors/res que encapçalin les respectives
llistes, resultant elegit/da qui obtingui la majoria absoluta dels vots del Regidors, i
supletòriament, cas que ningun/a l’obtingui, el/la Regidor/a que encapçala la llista més
votada en les eleccions de les quals va sortir la Corporació, resolent-se finalment per
sorteig en cas d’empat.

4. És criteri de la Junta Electoral Central, en Acord de 28 de gener de 2010 (Exp. 353
/143), que, en el cas de vacant de l’Alcaldia per defunció, s’ha considerar que encapçala
la llista en la qual figurava l’Alcalde/ssa el/la candidat/a següent, llevat que renunciï a la
candidatura.
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5. No és preceptiva la constitució i actuació de Mesa d’edat en aquesta elecció, ja que s’
exigeix únicament per a la Sessió constitutiva de la Corporació arran la celebracions d’
eleccions locals, segons té declarat la Junta Electoral Central en acords de 21 de
setembre de 2000, 19 de setembre de 2001, 24 d’abril de 2002 i 4 d’octubre de 2004.

6. Els Tinents d’Alcalde substitueixen, per l’ordre del seu nomenament, a l’Alcalde/ssa en la
totalitat de les seves funcions en els casos de vacant, absència o malaltia, conforme als
articles 23.3 i 55 de les Lleis esmentades, i 47.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats locals, el qual a més a més concreta aquesta substitució de l’
Alcaldia pels casos de vacant en el sentit de fer-la extensiva fins a la presa de possessió
del nou Alcalde/ssa.

7. La Junta Electoral també té reiteradament informat (acords 21 de setembre de 2000, 19
de setembre de 2001, 24 d’abril de 2002 i 4 d’octubre de 2004) que la Sessió
Extraordinària per a l’elecció de nou Alcalde/ssa haurà de ser presidida pel/per la primer
/a Tinent d’Alcalde i, cas de ser aquest/a candidat/a a l’Alcaldia, pel/per la segon/a
Tinent d’Alcalde, i, en el seu defecte, pel/per la Regidor/a de més edat.

D’acord amb l’informe de Secretaria, i en ús de les facultats conferides per la vigent legislació
de Règim local, i, en concret, pels articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
règim local, i 53.1.c) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, aquesta Alcaldia.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Proclamar els membres que presenten candidatura, que són els següents:
Antonio Ollés Molías - JUNTS
SEGON. Escollir a l’alcalde de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, al Sr. Antonio Ollés Molías, per
majoria absoluta, amb els vots favorables dels quatre membres de Junts per Santa Bàrbara,
dos d'ERC, dues abstencions del MAP i una abstenció del PSC.
TERCER . Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor/a de l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Ho prometo.
QUART. Donar possessió del càrrec de l’Alcaldia, assumint la presidència de la sessió.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

INTERVENCIONS
4. INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA SRA. M. ISABEL GARCIA LEÓN DEL GRUP
MUNICIPAL DEL MAP
La Sra. Garcia, com a representant del grup municipal del MAP, donar-li l’enhorabona, penso
que donades les circumstàncies crec que tots hem fet un acte de voluntat d’assistir al Ple i per
part nostra tota la disponibilitat per a que puguem treballar junts per Santa Bàrbara i pels
planers. Reitero l’enhorabona.
5. INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA SRA. EVA FRANCH CASES DEL GRUP MUNICIPAL
DEL PSC.
La Sra. Franch, com a represenant del grup municipal del PSC, donar-li també l’enhorabona i
demanar que hi hagi la màxima col·laboració i cooperació entre natros, que ara més que mai
és necessària.
Dir-li a la població que estiguin el màxim tranquils que puguin, que entre tots ens en sortirem.
6. INTERVENCIÓ DEL REGIDOR SR. CRESPO DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC.
El Sr. Crespo, com a representant del grup municipal d’ERC, reeditem el pacte de govern amb
el mateix esperit de quan el vam signar el passat mes de juny de 2019, aquesta vegada amb el
Sr. Ollés com a cap del grup municipal de Junts per Santa Bàrbara, però per la nostra part no
canvia la finalitat, que és fer el millor pel poble i la seva gent. La nostra intenció és continuar
treballant com fins ara, colze a colze amb la resta de regidors dels grup de Junts per Santa
Bàrbara.
Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara, ho donarà tot per la nostra gent.
Proximitat, transparència, treball i sinceritat és la nostra senya d’identitat.
Aquest pacte que hem signat, ho torno a dir, no és un xec en blanc, sorgiran diferències, com
és lògic, però estic segur que ho resoldrem i per la nostra part farem tot el possible pel bé del
nostre poble.
Visca Santa Bàrbara i visca Catalunya. I enhorabona.
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7. INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE-PRESIDENT SR. ANTONIO OLLÉS MOLÍAS
"Regidors, secretaria, bona tarda a tothom. Avui les salutacions s’acaben ràpid perquè estem
aquí tot sols i confinats. Intentaré ser breu per tal de reduir al mínim el temps que haguem d’
estar a aquest saló de plens tots plegats.
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És aquesta una presa de possessió totalment fora del comú, primer perquè es tracta d’un relleu
motivat per la renuncia de l’alcalde anterior, fet totalment inèdit en la recent història planera, i
segon per les circumstàncies totalment extraordinàries que estem vivint a causa de la
pandèmia del coronavirus.
Accepto el càrrec d’alcalde de Santa Bàrbara amb molt d’honor, però a la vegada amb una
sensació agredolç per cóm hem arribat a aquest punt. No és aquest un escenari desitjat per mi,
però de vegades la vida te porta a situacions complexes, en les que has d’assumir la
responsabilitat, i tirar endavant de la millor manera possible.
Com ja vaig dir als mitjans de comunicació després de la renuncia d’Alfred Blanch, i com també
he fet saber als portaveus dels partits polítics, des del primer moment la meva intenció ha estat
la de continuar amb el pacte de govern que vam signar a principis de legislatura les dos forces
més votades a les eleccions del maig passat, JUNTS per Santa Bàrbara i Esquerra
Republicana, i és així per coherència, ja que el que era vàlid fa nou mesos, considero que
continua sent vàlid ara. Durant aquest temps hem treballat junts els regidors d’ambdós partits,
de manera cohesionada, amb moltes ganes i amb il·lusió, com diu sovint la companya Elen.
No han estat uns mesos fàcils, la veritat, ja que en aquest període hem hagut de fer front a l’
ensorrament de unes cases al carrer Major, una ventada a la Fira de l’Oli, una tempesta
devastadora amb barrancada inclosa, una onada de robatoris, una explosió a una empresa del
polígon, la renuncia d’un alcalde i per completar el ventall de catàstrofes, ara estem ficats de
ple en aquesta pandèmia de coronavirus que ens té a tots amb el cor encongit. Jo soc una
persona que sempre miro la part positiva de les coses, i penso que totes aquestes
circumstancies adverses ens serviran a tots per fer-nos millors polítics i millors persones. Hi ha
una frase que m’agrada molt que diu : “Les aigües tranquil·les no fan bons mariners”, doncs bé,
la meva esperança és que sortirem de tot aquest atzucac amb més empenta i més força.
Així doncs, el meu compromís es continuar treballant per Santa Bàrbara, amb humilitat, amb la
màxima dedicació i les màximes ganes, i amb la seguretat que dona saber que al costat tinc un
bon grup de regidors que treballen i treballaran perquè el nostre poble continuï millorant, i
augmenti també la qualitat de vida dels planers i planeres.
Agraeixo la proposta del representant del Partit Popular per tal fer un govern de concentració a
Santa Bàrbara, perquè demostra el seu interès per assegurar la governabilitat del poble, però
com ja el vaig dir personalment, crec que ara mateix no té massa sentit voler intentar fer el que
seria un pentapartit, un fet totalment desconegut a les nostres contrades. Crec que la figura de l’
oposició és important i és necessari exercir-la amb responsabilitat i per això els demano als tres
partits que es troben en aquesta posició que treballin pel poble amb lleialtat, i els ben asseguro
que l’equip de govern estarem sempre oberts a escoltar les seves propostes i assumir les
critiques constructives que ens puguin fer.
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En un moment com aquest, te vull donar les gràcies Manel, per la teva tasca com alcalde en
funcions durant aquestes dos setmanes, i també a tota la resta de regidors que sé de primera
mà que esteu fent un esforç per gestionar la situació de crisi que tenim a sobre. També vull
dirigir unes paraules de record i agraïment als dos alcaldes que van confiar en mi en
legislatures anteriors, Jordi Boronat i Alfred Blanch, i dels quals vaig aprendre a estimar el
poble i a treballar amb honestedat. També me’n recordo de tots els regidors amb els que he
compartit tantes hores de feina i dedicació pel poble. El meu pensament també arriba fins els
meus pares, que ja no estan amb nosaltres, i el meu sogre Pepe “Magaló” un planer de pedra
picada, que avui en dia a ben segur sabria donar-me els millors consells.
També me venen al cap els meus amics d’Alcañiz, i tots els amics i coneguts de Santa Bàrbara
que confien en que pugui fer una bona feina com a alcalde. I per acabar vull donar les gràcies a
la meva estimada esposa Maria José, a les meves filles, Montse i Pili, i a la meva sogra
Inmaculada, per tot el suport i consells que me donen i me donaran en aquest nou període que
avui comença, i també per la seva comprensió per totes les hores que dedico i dedicaré al
poble en detriment d’estar amb elles. Pili, tu ara estàs a Austràlia i ara allí son les 5 de la
matinada, quan despertis ja veuràs a les noticies de la Plana Ràdio que a Santa Bàrbara tenim
un nou alcalde. Fa dos mesos i mig que no ens veiem i tal i com estan les coses, no podrem
anar a fer-te una visita com teníem previst, però ja tindrem temps per abraçar-nos quan tornis.
Per acabar volia donar les gràcies a tots els professionals sanitaris, transportistes, personal
dels supermercats i tendes d’alimentació, i a tots aquells que aquests dies estan donant-ho tot
per a que la resta de ciutadans puguem tenir les coses més fàcils.
Res mes, moltes gràcies a tots per la seva atenció, i VISCA SANTA BÀRBARA.

Secretari acctal.

Alcalde President acctal.

Isabel Verge Caballé

Manel Crespo Liñan
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