Acta Ple 16/06/2007
Imprimir
ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DEL PLE MUNICIPAL DE CONSTITUCIÓ I
ELECCIÓ DE L'ALCALDE/SSA DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS CELEBRADA EL DIA 16/06/2007.
Sent les 11 hores del dia 16 de juny de 2007, en la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial de Barberà del Vallès, es va procedir conforme al que segueix:
I. REGIDORS/ES ELECTES PRESENTS.
Com a qüestió inicial, es procedeix a verificar la relació d'electes assistents, dintre de la
candidatura en la qual han concorregut a les eleccions, i la respectiva edat de cadascun
d'ells, donant el resultat següent:
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL
(PSC-PM)
NÚM. NOM I COGNOMS DNI DATA NAIXAMENT
01 Ana del Frago Barés 46330502-S 17/06/1962
02 Antonio Baez Balbuena33863757-Y 25/05/1959
03 Elvira Maza Martínez 77677390-L 05/09/1979
04 Ignacio Navarro Castro39026432-D 29/10/1954
05 Mª Mercedes Sánchez Martínez 40943102-C 11/11/1950
06 Joan Colomer Gallego37654757-P 08/09/1952
07 Mónica Maya González44991506-X 17/12/1978
08 Xavier Garcés Trillo 33875837-B 16/02/1963
09 Mercè Cuadrado Setó33867873-M 01/03/1961
10 Joan Josep Lázaro Moncada46806961-Y 23/05/1981
11 Cristina Conde Regidor34747338-L 03/06/1970
____________________
PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ (PCPB)
NÚM. NOM I COGNOM DNI DATA NAIXAMENT
01 Sebastián Gallardo Asensio 39013604-S 17/05/1951
02 Juan José Rodríguez González 46322545-Q 07/08/1957
03 Margarita Albert Gracia 37782304-C 21/03/1954
04 Sílvia Fuster Alay 34764681-C 30/05/1974
____________________
PARTIDO POPULAR (PP)
NÚM. NOM I COGNOM DNI DATA NAIXAMENT
01 Adolfo Gallego Serrano 01624894-J 04/04/1952
02 Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez 39033102-D 18/03/1957
____________________
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA - ENTESA DEL PROGRÉS MUNICIPAL (ICV-EUiA-EPM)
NÚM. NOM I COGNOM DNI DATA NAIXAMENT

01 Celestino A. Sánchez Ramos 39010336-J 24/07/1950
02 Carles Fernández Gómez 47153051-S 05/10/1979
____________________
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
NÚM. NOM I COGNOM DNI DATA NAIXAMENT
01 Pere Ramon i Nadal 77269542-F 19/05/1955
____________________
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERCAM)
NÚM. NOM I COGNOM DNI DATA NAIXAMENT
01 Oriol Rovira i Vera 34758222-R 04/12/1973
____________________

Els assistents constitueixen majoria absoluta del número legal de regidors/es electes
d'aquest municipi, ja que sent aquests vint-i-un, han concorregut a la sessió tots ells.
Actuo com a secretari accidental, jo el de la Corporació, Sr. José Núñez Alba, i d'acord
amb els tràmits procedimentals que determina la Llei, es produeixen els actes següents:

II. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa en funcions, Ana del Frago Barés, una vegada
llegit, per mi el Secretari, l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny,
reguladora del Règim Electoral General, es procedeix a la constitució de la Mesa d'edat,
després d'informar el Secretari que subscriu de l'edat dels Regidors/es electes, en la qual
correspon integrar-se al Sr. Celestino A. Sánchez Ramos i el Sr. Joan Josep Lázaro
Moncada, per ser els regidors de major i menor edat respectivament, assistits per mi el
Secretari General Accidental de la Corporació, Sr. José Núñez Alba.
III. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I JURAMENT O PROMESA
DELS/DE LES REGIDORS/ES.
La Mesa constituïda, procedeix seguidament a la comprovació de les credencials
expedides per la Junta Electoral de Zona i a l'acreditació de la personalitat dels/de les
regidors/es electes, que van ser cridats nominalment per mi, el Secretari, per l'ordre que
apareixen relacionats anteriorment, a excepció dels membres de la mesa d'edat que van
ser cridats en primer lloc.
Tot seguit, jo el Secretari, vaig donar lectura als articles 177 i 178 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, i pel president de la mesa, es convida als/a les regidors/es electes
que exposin públicament si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva proclamació, d'acord amb l'establert legalment, donant per resultat
que als reunits no els afecta cap causa d'incompatibilitat.
Així mateix, jo el Secretari actuant, vaig informar que la totalitat dels/de les regidors/es
electes, havien donat compliment allò disposat en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2

d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, sobre declaració dels béns i de les
activitats privades a l'efecte del Registre d'Interessos.
IV. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT.
Comprovat per la Mesa d'edat, que concorren a la sessió 21 regidors/es i que aquests/es
constitueixen la totalitat del nombre de membres de la Corporació Municipal, el senyor
president la va declarar constituïda, quedant integrada pels membres anteriorment
relacionats, i la relació dels quals, a tots els efectes, es dóna aquí per reproduïda.
V. JURAMENT O PROMESA.
Constituïda la Corporació Municipal, es dóna compliment d'allò disposat en l'article
108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, prestant els/les
regidors/es electes, exceptuant els que especificament s'esmenten, el jurament o
promesa en els termes següents:
'Prometo, per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor/a de Barberà del Vallès, amb lleialtat al Rei, i servar i fer servar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat'.
- El Regidor Sr. Celestino A. Sánchez Ramos, ho va fer de la manera següent: 'Prometo,
per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
de Barberà del Vallès, amb lleialtat al Rei, i servar i fer servar la Constitució com a
norma fonamental de l'Estat i espero que el més aviat possible ho pugui fer per la
República'.
- El Regidor Sr. Sebastián Gallardo Asensio, ho va fer de la manera següent: 'Prometo,
per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
de Barberà del Vallès, amb lleialtat al Rei, i servar i fer servar la Constitució i l'Estatut
de Catalunya com a normes fonamentals de l'Estat'.
- El Regidor Sr. Oriol Rovira i Vera, ho va fer de la manera següent: 'Sí, per imperatiu
legal'.
VI. ELECCIÓ DE L'ALCALDE/SSA.
A continuació, i d'ordre de la Presidència, jo, el Secretari, procedeixo a donar lectura de
l'article 196, de la Llei Electoral abans citada, que regula el procediment a seguir per a
l'elecció de l'alcalde/ssa d'aquest municipi.
Finalitzada la lectura, el senyor president de la Mesa, abans de procedir a la votació per
a l'elecció d'alcalde/ssa, va preguntar als caps de llista si presentaven candidat i, tot
seguit, va concedir un torn de paraula a cada grup, donant lloc això, per l'ordre que
s'indica, als parlaments següents:
1. Pel grup del partit Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(ERC-AM), el Sr. Oriol Rovira i Vera:
'Nosaltres des del grup municipal d’Esquerra hem aconseguit que l’esquerra
independentista torni a estar present en aquest Ajuntament. Nosaltres doncs presentarem
el nostre propi cap de llista com a candidat a l’Alcaldia. Entenem que és la persona que
pot tirar endavant el projecte i el programa que ens ha fet arribar fins aquí. Entenem que

és la persona que millor pot portar endavant els nostres eixos bàsics que són el benestar
de la ciutadania, la protecció i la consolidació de la llengua catalana en aquest
Ajuntament i també el treballar per un objectiu nacional clar i lliure.
Per tant, nosaltres des del grup d’Esquerra presentarem el nostre candidat i lògicament li
donarem suport.'
2. Pel grup del partit Convergència i Unió (CiU), el Sr. Pere Ramon i Nadal:
'Bé, nosaltres també presentarem el nostre candidat, en Pere Ramon.
Nosaltres tenim un candidat, tenim un programa i el que pretenem és defensar aquest
programa en aquesta legislatura. Per altra part, nosaltres també sempre hem defensat
que quan hi ha majoria s’ha de ser respectuós amb les majories. Nosaltres oferim la
col·laboració i el diàleg en la majoria de govern que es preveu que hi haurà en la
propera legislatura a Barberà, però, evidentment, nosaltres sobretot en aquest moment
en que no som necessaris per governar mantenim el criteri de mantenir el nostre
candidat i el nostre programa com a base de qualsevol negociació en el futur o de
qualsevol via de diàleg en el futur per arribar a poder estudiar i apropar les
coincidències que hi hagin, si és possible, doncs millorar totes les accions que es puguin
fer de govern en aquesta població perquè hi hagi un millor progrés, tant social, com
cultural, com econòmic per la nostra ciutat.
Gràcies.'
3. Pel grup del partit Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa del Progrés Municipal (ICV-EUiA-EPM), el Sr. Celestino A.
Sánchez Ramos:
'Regidors, regidores, veïns i veïnes la coalició Iniciativa Verds Esquerra Unida i
Alternativa abans de donar opinions volíem felicitar a tots i cadascun dels regidors dels
que estaven en la legislatura passada i als nous.
Crèiem que és un element important amb la presència de persones que vulguin fer
activitats i tasca en l’àmbit públic.
I, per una altra part, felicitar a tots els grups municipals que tenen presència al Ple de
l’Ajuntament de Barberà.
I volem, especialment, felicitar a Ana del Frago i al Partit dels Socialistes pels seus
resultats.
Nosaltres hem analitzat aquests quatre anys que hem participat en un govern
d’Esquerres i la nostra valoració ha sigut una valoració molt positiva fonamentalment
pels ciutadans i ciutadanes de Barberà.
Creiem que aquests quatre anys els ciutadans i ciutadanes de Barberà han vist com i de
quina manera s’han resolt moltes coses, no vull fer el reguitzell de tasques que s’han
realitzat, però creiem que hem de valorar molt positivament l’existència del govern que
existia en la legislatura passada.
Vull també agrair i aprofitar aquestes actes tan protocol·làries, des d’un punt de vista de
la coalició d’Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa a tots els treballadors de la
casa. Creiem que aquesta tasca que diem positiva dels quatre anys anteriors, no
simplement està lligada als regidors que estaven governant si no que moltes d’aquestes
possibles realitats estan en el bon treball dels treballadors de l’Ajuntament de Barberà i,
per tant, vull agrair també d’una manera molt especial aquesta feina feta.
Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya ha aparegut una proposta de poder
reeditar en les noves condicions que han expressat les eleccions municipals la

possibilitat de retornar i de reeditar el pacte d’esquerres a la nostra ciutat.
Nosaltres creiem, estem convençuts que un pacte d’aquestes característiques, un govern
d’aquestes característiques la nostra ciutat, Barberà del Vallès, se lo merece. Se merece
que el Ayuntamiento y el equipo de gobierno sea un gobierno de esto que comentamos
que muchas veces me habéis escuchado de un gobierno plural.
Y nosotros la coalición Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa que siempre
hemos pensado y creído que en los gobiernos de izquierda y en las políticas de
izquierda, cuando son posibles, pues estamos en este proceso de discusión con el
Partido de los Socialistas de Catalunya de las características definitivas del programa de
gobierno que vamos a realizar.
Es precisamente por eso, por elementos, sobretodo de valoración de cómo ha ido estos
cuatro con relación a la ciudadanía, que a partir de ahí nosotros no presentaremos
candidato a la Alcaldía y además, adelantamos, que daremos soporte a la propuesta que
el Partido de los Socialista de Catalunya hacen de la Sra. Ana del Frago.
Muchas gracias.'
4. Pel grup del Partit Popular (PP), el Sr. Adolfo Gallego Serrano:
'Bien, buenos días, a todos los ciudadanos y ciudadanas a los que están en la OAC, a los
de la Sala de Plenos y a los de la plaza de la Vila.
Lo primero que quiero hacer en el comienzo de esta legislatura es dar las gracias desde
aquí a los 1.029 barberenses y barberensas que además de ejercer su derecho al voto han
confiado en las siglas del Partido Popular y su programa y nos han votado, gracias a
todos.
De los resultados de estas elecciones municipales hemos sacado aspectos negativos y
positivos.
Negativos porque no hemos sido capaces de movilizar al electorado porque están
desencantados, desmotivados, desengañados porque sus problemas no se resuelven por
muchos motivos. La participación fue muy baja, la abstención subía a un 52%, lo que
significa que la ciudadanía está apartada de la política municipal, que existe un
desapego ciudadano hacía la cosa pública es un hecho. Y nosotros los integrantes del
Partido Popular haciendo autocrítica quizás no hemos sabido abanderar y vender el
concepto del cambio.
Positivo para el Partido Popular los resultados que avalan nuestra solidez así pues
hemos pasado a ser la tercera fuerza política del Consistorio por delante de Iniciativa
per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, anterior socio de los socialistas.
No quiero esconder que no hemos sido capaces de recuperar el tercer concejal que
perdimos en el año 2003 ni subir para sumar lo suficiente y estar en condiciones de
organizar una alternativa de gobierno.
Tendremos que trabajar estos cuatro años, hasta el 2011, con una constancia diaria y la
implicación de todos nuestros miembros para conseguir que nos apoyen y crean en
nosotros muchos más ciudadanos y conseguir un mejor resultado.
Hablando esta semana pasada con la Alcaldesa en funciones porque me citó, lo cual
agradezco, cosa que no hacía su antecesor, le comenté que existen coincidencias
programáticas en prácticamente todas las siglas en todos los programas y que sobre esto
siempre estaríamos a favor, no vamos a estar en contra de los intereses de los
ciudadanos sobre propuestas comunes.
Lógicamente mi grupo emprenderá su propia estrategia a seguir en este mandato con o
sin cantos de sirena.
Además en la reunión con la Alcaldesa no fui capaz de captar si empezará una política

de mano tendida pero quiero dejar claro que nuestra oposición será constructiva y
esperamos que el diálogo para llegar a distintos consensos en distintas materias siga
vivo. No queremos más de lo mismo, esperamos una nueva política, un nuevo estilo y
que anuncie nuevas formas.
Nos comprometemos como oposición a velar en la medida de nuestras posibilidades
para que la mayoría absoluta que ha salido de las urnas legítimamente no se convierta
en un corro, que imponga una forma de hacer política y un proyecto de pueblo con el
que nosotros no estamos de acuerdo.
Y finalizo, por todo lo dicho y porque nuestra prioridad será nuestro programa y nuestra
oposición constructiva por ello el Partido Popular presenta su candidato Adolfo Gallego
elegido por 1.029 barberenses y barberensas que no han elegido la opción de la
candidata más votada como candidato.'
5. Pel grup del partit Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), el Sr. Sebastián
Gallardo Asensio:
'Ahir celebràvem els 30 anys de les primeres eleccions democràtiques, vull dir, és una
fita importantíssima, però des del nostre punt de vista, segurament, la realitat de
l’arrelament de la democràcia en aquest país va ser quan milers de ciutadans i
ciutadanes doncs vam prendre els ajuntaments, vull dir, dos anys després.
Aquesta legislatura tindrem l’honor, els que formem part d’aquest Consistori, de ser la
legislatura dels 30 anys dels ajuntaments democràtics i en un moment que sembla per
algunes coses que s’han escoltat i per algunes constatacions, que bé que tenen moltes
lectures, que hi ha un cert desencís, un cert cansament, tot això ho haurem d’analitzar,
hauríem d’aprofitar precisament aquests 30 anys, aquesta data històrica i aquesta
legislatura, per tant, històrica sense ser transcendent, evidentment, per recuperar això,
per recuperar la confiança dels ciutadans i de les ciutadanes en el que és la política i en
aquest cas, la política municipal.
La democràcia no ha sigut democràcia fins que els ajuntaments han estat doncs això
ocupats pels ciutadans i les ciutadanes, de milers i milers de ciutadans d’aquest país.
Per tant, aquest és una miqueta l’estil o les ganes que tenim.
Tenim des de la Plataforma Ciutadana per Barberà , som el segon partit d’aquesta ciutat,
agraïm a tots els ciutadans i ciutadanes que ens han donat suport i que ens han situat en
el punt que ja hi érem. I, per tant, considerem que la nostra tasca és, fonamentalment,
recuperar la confiança ciutadana en la política i això es fa, substancialment, entenem
nosaltres, traduïm el que cada ciutadà i ciutadana quan ha votat intentar-lo traduir en els
resultats de la política i fins i tot en les actituds de fer política. Si no aconseguim això, si
no aconseguim que cada ciutadà i ciutadana es senti identificat que quan va dipositar el
seu vot, part del què ell pensava que seria l’ajuntament, encara que sigui una petita part,
sigui serà molt difícil que recuperin aquesta confiança. Per tant, nosaltres estarem en
una actitud absolutament col·laboradora en tot el que tingui que veure amb això, en què
tothom en aquesta ciutat, independentment, del partit al que hi hagi votat tingui la petita
quota que correspon en la seva voluntat d’haver fet aquesta ciutat doncs més millor, més
habitable, més... en fi, una ciutat més bona per tothom.
I aquest és el sentit pel qual nosaltres presentem la nostra candidatura. Nosaltres pensem
que el que milers de ciutadans van posar en unes urnes fa dos setmanes avui han d’estar
dipositades en l’urna que es posarà aquí dintre d’un moment i com nosaltres entenem
que aquests ciutadans van dipositar la confiança en unes persones, en aquest cas, en el
cas nostre de la Plataforma volem que aquests mateixos es sentin representants, o sigui
que quan aquests vots, aquesta elecció indirecta que es fa de l’alcalde o de l’alcaldessa

representi dintre de la mateixa urna, de l’urna que es posarà aquí dintre d’un moment el
sentir dels ciutadans com altres d’altres partits representaran a altres ciutadans.
Per tant, aquest és el sentit de presentar la nostra candidatura, sabem que l’aritmètica és
infal·lible, que en això no hi ha cap discussió a més felicitem al partit que ha guanyat i a
la persona que presumiblement, ja ho farem després, doncs serà alcaldessa d’aquesta
ciutat.
Dit això, bé doncs, aquesta és la tasca que hem de fer, la tasca que hem parlat que abans,
la tasca de recuperar la il·lusió de la gent i tenim doncs aquesta fita històrica. Fem,
durant aquesta legislatura que aquesta petita aportació que cadascú ha fet al votar cada
ciutadà i cada ciutadana se senti representat en un petita part de la política que fa la
ciutat, si aconseguim això, segurament, dintre de quatre anys, doncs estarem en el 62%
de participació o el 63 com hem tingut en algunes eleccions.
Bé res més.'
6. Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM),
el Sr. Antonio Báez Balbuena:
'Sr. president de la mesa, regidores, regidors, representants de la vida associativa i cívica
de la ciutat, veïns, amics i amigues bon dia a tothom.
Permeteu-me primer de tot, fer un breu anàlisi de les eleccions municipals del 27 de
maig on Barberà ha tornat a expressar la voluntat d’un govern de progrés de manera
molt àmplia.
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya comandats per l’Ana del Frago hem
aconseguit fer arribar el nostre missatge de renovació, de responsabilitat, de compromís,
però sobretot el nostre sentiment profund de responsabilitat envers la ciutat i de les
persones que la formem.
L’abstenció, com s’ha dit aquí, ens preocupa i hem de valorar les diferents causes, però
s’ha de pensar si la crispació entre altres factors ajuda al descrèdit de la política i
desincentiva l’electorat. En aquest sentit i en l’àmbit local fem una crida a tots els partits
per treballar per la ciutat sense estridències ni estratègies d’atacs personals,
difamacions, insinuacions o insults. No permetem o no hem de permetre que la
indignitat de les formes arreli com a mètode de rivalitat política.
El grup municipal socialista el qual represento ofereix la seva mà estesa per fomentar el
diàleg amb els altres grups i com no a la societat civil per procurar el millor per Barberà.
Empezamos la octava legislatura municipal y el Partido Socialista siempre ha merecido
la confianza ciudadana para gestionar el municipio porque los valores que
representamos de tolerancia de progreso, de redistribución de la riqueza por justicia,
dedicación al servicio público y el objetivo esencial de procurar la mejora del bienestar
social siempre se ha valorado como ideario esencial del modelo de ciudad que entre
todos y todas vamos construyendo. Asimismo a pesar del tiempo pasado en estos 28
años el Partido Socialista siempre ha ido renovando las personas que forman parte del
gobierno de la ciudad sin anclarse en el pasado y lo ha hecho siempre de acuerdo con
los cambios que la propia ciudad demanda. Quiero en este punto agradecer el trabajo y
la dedicación de todas y todos los compañeros concejales y concejalas que han formado
parte del mandato que ya ha finalizado y que no continuaran seguro que los echaremos
de menos.
Quiero dar también la bienvenida a todas las concejalas y concejales nuevos y al igual
que los que repetimos desearles honre en el cargo y trabajen con coraje en el futuro de
la ciudad.
Permeteu-me fer una breu explicació del nostres objectius prioritaris de l’acció de

govern que plantegem i que aposten per la cohesió social i la integració i que té com a
eix central millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En matèria d’habitatge volem
treballar per aconseguir que un de cada tres pisos sigui de protecció oficial, volem
millorar o millorar la mobilitat de la ciutat és un altre dels reptes d’aquest nou mandat. I
sobretot posarem especial atenció a les persones amb dependència, incrementant serveis
com l’ajuda a domicili o la teleassistència.
En definitiva queremos una ciudad de las personas, cohesionada y solidaria. Una ciudad
donde se defiendan las libertades colectivas e individuales, la igualdad de género, la
cultura de la paz y la prevención y radicación de cualquier tipo de violencia. Una ciudad
que ponga atención en aquellos sectores que como los jóvenes, las mujeres, las personas
mayores y la población recién llegada aspiran a una mayor participación e integración
social y cultural. Una ciudad que promueva la participación y el civismo. Un
ayuntamiento cercano y sobretodo eficaz, un urbanismo a favor de las personas
respetuoso con el entorno e integrador del medio natural. Una ciudad para trabajar y que
genere riqueza y oportunidades para todos, una ciudad con protagonismo y bien
posicionada en el territorio de Catalunya, con la cultura al alcance de todos, con una
educación de calidad y un compromiso con el deporte.
I ja per finalitzar em plau expressar la nostra confiança en la nostra candidata a
l’Alcaldia, l’Ana del Frago, i com ja vaig tenir l’ocasió de dir al Ple del 14 de gener del
2006 creiem que és la millor candidata pel seu comportament quotidià de proximitat, de
recerca, del diàleg, de capteniment en la resolució dels problemes, de dedicació al
treball de gestió de la ciutat per al seu tarannà dialogant, per la seva honradesa, per la
seva gran prudència, per la forma de resoldre els problemes amb serenor i per la seva
vehemència en les conviccions polítiques, la seva experiència política com a diputada al
Parlament de Catalunya i la seva gran empatia personal fan d’ella la millor candidata
per accedir al càrrec d’alcaldessa, representar a la ciutat i treballar per la construcció de
la ciutat futura.
Por si esto no fuera muestra fehaciente de su valía permitirme que lea un fragmento de
su primera intervención como alcaldesa en este pleno.
“Hem comprometo a treballar per la ciutat des de la fidelitat a un projecte i amb la
mirada posada al davant en els nous reptes i ambicions que la ciutat té plantejades en el
ventall d’infinites possibilitats de futur que Barberà ens ofereix, amb la força que dóna
el mestratge del passat tinc la mirada posada cap al davant, animo a tothom a deixar de
mirar enrera i a compartir aquest apassionat empeny. La nostra ciutat està en un bon
moment Barberà té futur, molt futur i el sabrem assolir depèn del nostre entusiasme, de
la nostra convicció de que aprenguem a veure en cada repte no un obstacle si no una
nova oportunitat, tinc la certesa de que serà així, carregada d’energia i convicció amb
modèstia i vocació de servei, amb voluntat de ser alcaldessa de tots els barberencs amb
un gran equip i un projecte sòlid, amb la mirada posada cap al davant us ofereixo el meu
treball i els meus millors anys de la meva vida per intentar ser digne del meravellós
repte que m’heu encomanat.”
Res més, gràcies als regidors i regidores que donaran suport a l’Ana del Frago i per
suposat a la totalitat de la ciutadana, aquí els expressem la nostra ferma voluntat de ser
mereixedors de la confiança que se’ns ha fet, treballem sense defallir per al progrés i el
futur de Barberà del Vallès.
Moltes gràcies.'
El Sr. president de la Mesa, escoltat el parlament dels portaveus dels respectius grups,

va declarar proclamades les candidatures següents:
- Sr. Oriol Rovira Vera, per ERC-AM
- Sr. Pere Ramón i Nadal, per CiU
- Sr. Adolfo Gallego Serrano, pel PP
- Sr. Sebastián Gallardo Asensio, per PCPB
- Sra. Ana del Frago Barés, pel PSC-PM
Seguidament, jo, el Secretari, i per ordre de la Mesa, vaig procedir a repartir a tots els
regidors/es electes una papereta amb els noms dels candidats, caps de llistes, que es van
presentar per a la seva elecció, a fi de poder procedir a la votació, que una vegada
efectuada i realitzat el seu corresponent escrutini, va donar el resultat següent:
- Sra. Ana del Frago Barés (PSC-PM): 13 vots.
- Sr. Sebastián Gallardo Asensio (PCPB): 4 vots.
- Sr. Adolfo Gallego Serrano (PP): 2 vots.
- Sr. Pere Ramon i Nadal (CiU): 1 vot.
- Sr. Oriol Rovira i Vera (ERC-AM): 1 vot.
- Total vots válids: 21.
- Total vots en blanc: 0.
- Total vots nuls: 0.
- Total vots emesos: 21.
A la vista de l'esmentat resultat, i havent obtingut la majoria absoluta dels vots la cap de
llista del partit PSC-PM, es compleix el primer supòsit establert a l'article 196.b) de la
Llei 5/1985, de 19 de juny, en conseqüència és proclamada, OPE LEGIS, alcaldessa de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès la Sra. ANA DEL FRAGO BARÉS.
El Sr. president de la Mesa d'edat li va preguntar a la Sra. del Frago si acceptava el
càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, al que aquesta va respondre
que sí.
Seguidament i després de manifestar a la Mesa l'acceptació del càrrec, de conformitat
amb allò previst a l'art. 18 del Reial decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, la Sra. del
Frago, va passar a prestar el corresponent jurament conforme a la fórmula següent:
'Prometo, per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions d'alcaldessa
de Barberà del Vallès, amb lleialtat al Rei, i servar i fer servar la Constitució com a
norma fonamental de l'Estat.'
Una vegada prestat el Jurament, la Mesa, li va donar possessió del càrrec, passant a
ocupar la Presidència de la Corporació, a la qual va dirigir les paraules següents:
'Benvolguts amics,
Benvolgudes amigues,
Gràcies per compartir amb nosaltres aquest moment, sens dubte important per la nostra
ciutat. Vull que les primeres paraules com alcaldessa de Barberà del Vallès siguin
d’agraïment. Moltes gràcies a la ciutat que ens ha tornat a donar la seva confiança,
moltes gràcies per atorgar-me l’honor de servir a la societat essent l’alcaldessa de la
ciutat que estimo.
Agraïment al conjunt de regidores i de regidors de les diferents forces polítiques que
durant diferents mandats han donat el millor de si mateixos per Barberà i els que avui
formen part, formem part, d’aquest nou Consistori, convençuda de que faran, de que

farem el mateix.
Com no, un agraïment especial als que avui deixen el seu càrrec i han ajudat a construir
la ciutat actual.
Agraïment al conjunt de persones que des de les entitats, associacions veïnals, culturals,
socials, esportives, o bé individualment fan amb el seu treball desinteressat una Barberà
cada dia millor i més solidària.
Agraïment a tots els ciutadans i ciutadanes que avui es troben entre nosaltres.
Agraïment als meus companys i les meves companyes del Partit dels Socialistes de
Catalunya i al grup municipal socialista per la confiança dipositada en mi, la qual espero
no defraudar. Avui el seu vot fa que la voluntat majoritària dels ciutadans i ciutadanes
de Barberà tingui continuïtat i estigui reflectida en aquesta elecció.
Agraïment a Celestino Sánchez, portaveu d’Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i
Alternativa pel seu suport, ja fa uns anys que vàrem encetar un nou camí d’enteniment i
acord. Un camí ple de projectes que hem anat materialitzant.
Agraïment als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, d’aquesta casa, per la seva
dedicació, perquè els nostres projectes no esdevindrien realitat sense equip humà que fa
que l’engranatge sempre estigui a punt.
También quiero agradecer la presencia aquí de mi familia que siempre ha estado a mí
lado. Gracias por vuestro cariño y por vuestra comprensión. Si hoy asumo esta
responsabilidad es en gran medida por todos ellos, también por la confianza de muchas
personas, pero también por sus sacrificios, sus preocupaciones y sus desvelos.
Afrontem una nova etapa en la història democràtica de la ciutat i ho fem en una ciutat
moderna, dinàmica i més equipada, però ho fem també en una ciutat que té nous reptes,
noves preocupacions, noves necessitats i noves inquietuds.
Ara nosaltres tenim el deure de donar respostes efectives, d’impulsar noves polítiques
que satisfacin la nova Barberà, la del segle XXI. Noves polítiques que vull fer des del
diàleg, des de la participació, des del compromís de tots.
Hem construït una Barberà a la mida dels seus habitants, ara hem d’avançar per encabir
aquests nous reptes en el nostre ideari col·lectiu.
Pertanyo a una generació que hem pogut conèixer i participar en la transformació de la
nostra societat, de la nostra ciutat, de les nostres vides que gairebé l’únic record que
tenim de la Dictadura és d’un dia de novembre de l’any 75 quan va morir el dictador,
però els joves d’aquesta generació hem sentit explicar i viure moltes històries a casa
nostra, la por, la separació, l’exili, el silenci vam marcar les vides dels nostres avis, del
meu avi. Ens van transmetre i ens van ensenyar a lluitar per la pau, la llibertat i la
justícia i a ser solidaris amb els nostres veïns i veïnes. Així vam viure en l’adolescència
l’inici del canvi a la nostra societat, a les nostres vides. No vam votar a les primeres
eleccions, ahir va fer ja 30 anys, perquè encara no teníem edat per fer-ho i la primera
vegada que vam votar al 1982 va guanyar l’esquerra i el canvi.
Molts de nosaltres hem viscut en la nostra llar en dues llengües.
Una la de nuestros padres y madres que apostaron firmemente por plantar sus raíces en
Catalunya y en Barberà, dándonos conjuntamente con los que ya habitaban una lección
magistral de convivencia sin fracturas ni miedos.
I l’altra, la nostra i la dels nostres fills. Una generació ara preocupada per l’educació
dels nostres fills i pel benestar dels nostres pares.
Seré l’alcaldessa de tots i totes, dels que comparteixen els meus projectes i les meves
idees, les idees socialistes, però també dels que no ho facin. Durant molts anys els
socialistes hem aconseguit a Barberà àmplies victòries a les urnes, que mai poden
suposar i mai han suposat un xec en blanc, però sí han avalat el nostre compromís amb
la ciutadania a través d’un contracte que s’anomena programa electoral, però per mi no

és possible construir una Barberà moderna, cohesionada, sostenible i amb un gran futur
per endavant si no comptem amb el concurs de tothom, amb la passió de treballar pels
interessos de la nostra comunitat, amb l’emoció de contribuir a prendre decisions i
estratègia de futur de Barberà.
Entenc que la política s’ha de construir des dels sentiments i des dels valors i s’ha
d’administrar des de la responsabilitat.
Serviré els vostres interessos per damunt de tot amb el compromís d’encarar amb
decisió els principals reptes que té ara la nostra ciutat i governar per tots i totes.
Se trata de un proyecto compartido por lo tanto es un trabajo colectivo. La honestidad,
el espíritu de servicio a los demás, la justicia social, la proximidad, la voluntad de
escuchar para resolver mejor, el entusiasmo por el futuro, la ilusión por la confianza, la
serenidad de la responsabilidad, son las actitudes que marcan una manera de ser, una
forma de ser, que es la de nuestro equipo.
Ante los retos queremos tener respuestas para la ciudad real. Barberà es una ciudad viva
y dinámica, hemos de dar respuestas a sus necesidades desde el realismo, afrontando los
problemas tal como son defendiendo los intereses reales de todos los barberenses y
estos retos básicamente son la educación, en primer lugar. Dotaremos de equipamientos
a los centros que ya existen y a los que haremos y velaremos por su calidad porque la
educación es el instrumento fundamental para garantizar oportunidades, más
oportunidades para todos y sostentar la convivencia.
Los barrios, que son motor de dinamización social. Impulsaremos un plan de mejora de
los barrios con intervenciones de microurbanismo, accesibilidad y más confortabilidad.
La vivienda, con la puesta en marcha del Pla Local d’Habitatge, que ha de materializar
un derecho social básico.
Cultura e identidad, con el uso de los nuevos equipamientos: teatro, biblioteca, ... El
mantenimiento y la mejora de los programas existentes y la potenciación del deporte
como escuela de civismo.
Familia y cohesión social, reordenando los servicios básicos de bienestar e impulsando
nuevas políticas familiares.
La integración del medio natural, abriendo la ciudad al río, al río Ripoll, ordenando los
espacios verdes y potenciando el uso de energías renovables.
La integración de todas las personas, sean como sean, vengan de dónde vengan en base
a compartir unos mismos deberes cívicos que son el fundamento imprescindible de los
derechos.
Espero comptar amb tots vosaltres per contribuir a fer una Barberà encara millor.
Espero que tots puguem transmetre la nostra enorme il·lusió a la societat que servim i
espero que sabrem cercar i trobar els mecanismes d’implicació de tothom. Espero poder
comptar amb tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, cadascú en el seu rol
perquè crec que l’oposició té un paper molt important en la tasca municipal amb el
desig de què aquesta es faci amb responsabilitat amb el nostre estil respectuós amb les
persones i combatiu amb les idees, que puguem avançar per al bé de Barberà.
En definitiva treballarem tots per una societat justa i plural sempre amb una visió de
conjunt de la ciutat i mai parcial. Treballarem per la cohesió social per l’equilibri del
territori i per l’interès general de la ciutadania.
Una ciutat sostenible, una societat i una ciutat cohesionada. Una ciutat de les persones i
per les persones.
Bé, per portar a terme tots aquests projectes compto amb la força, l’empenta i la il·lusió
necessària, amb un equip de responsables polítics i de responsables tècnics magnífic i
amb un sentit del servei públic que sempre m’ha acompanyat i que fa que dediqui els
millors anys de la meva vida a aquesta responsabilitat que intentaré desenvolupar amb

honor i dignitat.
Moltes gràcies.'

Una vegada finalitzada la lectura del text anteriorment transcrit, jo el Secretari, en
presència de la Interventora Accidental, Sra. Núria Castellà i Pouget, vaig procedir a
posar de manifest els documents que es refereix l'article 36.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de Novembre (R.O.F.R.J.I.L), dels quals s'arxiva la corresponent
còpia i seguidament va manifestar la Sra. alcaldessa que, complert l'objectiu de la
sessió, va declarar finalitzat l'acte, i va procedir a aixecar-la, sent les 12:30 hores, de la
qual s'estén la present acta, que en la seva versió catalana es transcriu en folis de paper
especialment habilitat a aquest efecte, número al , legalitzats tots ells amb el segell de la
Corporació i que, una vegada aprovada, autoritza amb la seva signatura la Sra.
alcaldessa, amb mi el secretari general accidental, que dono fe.
L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL ACCTAL.,

