
1 

 

 

ACTA (10/15) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 

AJUNTAMENT, REALITZADA EL DIA TRETZE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE 

 

ASSISTENTS 

 

 

 Sr. Francesc Xavier Sala i Congost 

 Sr. Josep Xifra i Deulofeu 

Sra. Sílvia Fonoll Ribas:  

 Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig: 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. Jordi Aviño Rovira 

 Sra. Sònia Pujol Valls 

 Sr. Xavier Figueras Esteve  

 Sr. Narcís Palahí Garrido 

 Sr. Joan Alcalde Alonso 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Jordi Oriol i Radresa 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

secretari-interventor:       Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les dotze hores del migdia del dia tretze de juny de dos mil quinze, per 

donar compliment als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 

Electoral General i 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, els Regidors electes a les últimes eleccions locals convocades pel Reial Decret 

233/2015, de 30 de març, celebrades el passat 24 de maig, a fi de celebrar sessió pública 

extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 

 

S'ha tramès per la Junta Electoral de Zona l'acta de proclamació d'electes oficial amb els 

membres electes concordants amb els avui assistents 

 

Declarada oberta la sessió, el secretari comença a cridar els Regidors electes de major i menor 

edat dels presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de 

la qual en serà Secretari el de la Corporació, segons estableix l’article 195.2, de la Llei Orgànica 

5/1985, de 15 de juny, i l’article 37.2, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals; correspon la designació com a President al Sr. Josep Llensa i 

Rocosa, Regidor assistent de major edat, i com a vocal al Sr. Jordi Oriol i Radresa, Regidor de 

menor edat, i secretari el senyor Miquel Coma i Tarrés, secretari de la Corporació. 

 

Seguidament el secretari, llegeix les disposicions aplicables a la constitució dels nous 

Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 108.8, 195, 196 de la Llei Orgànica 5/1985 

del Règim Electoral General. 

 

Acte seguit els membres de la Mesa d’Edat realitzen la comprovació de les credencials 

presentades. 



2 

 

De conformitat amb l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local, modificada en aquest punt per l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, 

el Secretari informa que els candidats electes han formulat declaració sobre causes de possible 

incompatibilitat, sobre llurs béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui 

proporcionar ingressos econòmics. 

 

A continuació, el President manifesta els Regidors electes que poden exposar en aquest acte si 

els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, 

tal com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 9 de juny, i 

cadascun d’ells contesta que no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 

 

A continuació, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General, modificada 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 hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això, el President de la Mesa 

d’Edat formula a cadascú dels candidats electes, la següent pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre honor complir fidelment les obligacions 

del càrrec de Regidor amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma 

fonamental de l’Estat?”. 

 

- Contesta el Sr. Francesc Xavier Sala i Congost: Sí, ho prometo 

- Contesta el Sr. Josep Xifra i Deulofeu: Sí, ho prometo per imperatiu legal 

- Contesta la Sra. Sílvia Fonoll Ribas: Sí, ho prometo per imperatiu legal 

- Contesta la Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 

- Contesta el Sr. Jordi Aviño Rovira: Sí, ho prometo 

- Contesta la Sra. Sònia Pujol Valls: Sí, ho prometo per imperatiu legal 

- Contesta el Sr. Xavier Figueras Esteve: Sí, ho prometo per imperatiu legal 

- Contesta el Sr. Narcís Palahí Garrido: Sí, ho prometo 

- Contesta el Sr. Joan Alcalde Alonso: Sí, ho prometo 

- Contesta el Sr. Julio Rico i Badosa: Sí, ho juro / Sí, ho prometo 

- Contesta el Sr. Sebastian Mateo Herrero: Sí, lo juro 

 

A continuació el president i vocal de la mesa d'edat presten jurament i promesa respectivament 

dels seus càrrecs de regidor, conforme a la formula establerta reglamentàriament al Reial Decret 

707/1979. 

 

- Contesta el Sr. Josep Llensa i Rocosa: Sí, ho juro 

- Contesta el Sr. Jordi Oriol i Radresa: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 

 

Realitzats els tràmits anteriors, la Presidència de la Taula declara constituïda la Corporació i 

seguint l'ordre legalment establert s'inicia l'acte d' Elecció de l’Alcalde 

 

Immediatament després de la constitució de la Corporació, el secretari, per ordre de la 

Presidència, dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, que estableix 

el procediment per a l’elecció de l’alcalde. 
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Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regidors que a continuació s’indica, amb esment 

de la llista electoral de la qual en són cap: 

 

Candidats Partit o Coalició Nombre de vots 

Francesc Xavier Sala i Congost Esquerra Republicana de 

Catalunya 

568 

Sebastian Mateo Herrero Partit Popular de Catalunya 124 

 

El President demana quin tipus de votació es vol utilitzar i per unanimitat s’elegeix l’ordinària. 

No hi ha cap objecció. Es procedeix a l’escrutini amb el següent resultat: 

 

Vots emesos                                                                                 13 

Vots vàlids                                                                                   13 

Vots nuls                                                                                        0 

Vots en blanc/abstencions                                                              3 

Vots de la candidatura del Sr. Francesc Xavier Sala i Congost    9 

Vots de la candidatura del Sr. Sebastian Mateo Herrero              1 

 

Vist el resultat de la votació i en haver obtingut un dels candidats la majoria absoluta, de 

conformitat amb l’article 196.b) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, el President de la 

Mesa d’Edat proclama Alcalde de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro al Sr. Francesc Xavier 

Sala i Congost. 

 

PRESA DE POSSESSIÓ 

 

Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial decret Legislatiu 781/1986, del 18 

d’abril, i 40.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, es formula la següent pregunta al Sr. Francesc Xavier Sala i Congost. 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre 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?”. 

 

Contesta el Sr. Francesc Xavier Sala i Congost: Si, ho juro per imperatiu legal 

 

El president de la mesa d'edat, senyor Josep Llensa i Rocosa, declara dissolta la mateixa.  

 

L’alcalde electe passa a ocupar la presidència. 

 

Seguidament el senyor alcalde dóna el bon dia a tothom i comença el seu discurs dient: 

 

“Dono les gràcies al poble de Santa Cristina d’Aro que em permet avui, dur a terme un mandat al 

servei i per al servei dels cristinencs i cristinenques. 

Vull sobretot ressaltar que seré l’alcalde de tothom, es digui com es digui, es tingui la ideologia 

que es tingui, vingui d’on vingui i parli qualsevol llengua.  És per a mi un compromís de màxima 

responsabilitat, i al mateix temps de màxima il·lusió i ganes de treballar per Santa Cristina d’Aro, 

que és el poble que m’estimo i on vaig plantar les meves arrels. 

Sóc conscient del repte que significa agafar el relleu del republicanisme a Santa Cristina d’Aro, 

que des de Josep Suñer Darder, Joan Buigas Sabater i Ponç Miret Quintana, tots ells alcaldes 
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d’aquest poble durant la Guerra Civil, no hem tornat a tenir un govern encapçalat per Esquerra 

Republicana de Catalunya. I ara, al 2015, 76 anys més tard, el valors del partit que represento 

tornaran a prevaldre en el Consistori. Valors, sobretot, enfocats a garantir la justícia social al 

nostre municipi al servei del ciutadà i contribuir a la independència del nostre país. Perquè per a 

nosaltres,  justícia social i independència són dues cares de la mateixa moneda. És a dir, per 

viure en un país més just ens cal, sobretot, la llibertat. 

Sé que en aquesta vida res és fàcil, i és per això que demano a tots els grups municipals, que per 

assolir aquest objectiu en benefici de tothom, hi hagi tota la unitat d’acció possible i que tots 

pensem en el poble i la seva gent, i no en els colors del partit. El repte que ens hem proposat és 

molt important i val la pena. Santa Cristina d’Aro, les cristinenques i els cristinencs s’ho 

mereixen. 

També, vull destacar la predisposició per part de les altres dues formacions que conjuntament 

formarem el nou equip de govern, Guanyarem Santa Cristina des del Carrer i Independents per 

Santa Cristina per la seva facilitat amb arribar amb l’acord del pacte de govern per aquesta 

legislatura vinent i que deixem les portes obertes per si en les pròximes setmanes el Sr. Jordi 

Oriol de Junts per Santa Cristina també es vol sumar al nou equip de govern.  

Deixeu-me que tingui un recordatori pels meus quatre pares polítics, com bé sabeu vaig 

començar  molt jove a la política, tenia 14 o 15 anys quan feia pintades a favor de la llengua i 

d’altres, ells són en Tomàs Rosés que avui és aquí i que segueix activament, en Josep Costa 

(Barnés), l’Àngel Sala (Saleta) que segur que fa unes setmanes que riu sabent el resultat  allà on 

sigui i com no el meu pare.  

I ja per acabar, fa un moment, he ressaltat que agafava el relleu dels anteriors alcaldes 

republicans, doncs ara també m’agradaria homenatjar la figura d’en Ricard Herrero, que fou en 

aquest municipi alcalde durant 10 anys i metge durant molt més. Com tots sabem en Ricard ara 

ens va deixar fa dos anys, i en aquesta investidura vull agrair tota la feina feta durant aquests 

anys i enaltir la seva figura com a alcalde al servei de Santa Cristina (tot i les discrepàncies en 

ideologia política que vàrem tenir)  i per sobre de tot, també vull subratllar la seva persona, el 

qual fou un gran amic i que mai ha tingut cap reconeixement oficial per part de l’ajuntament. 

Moltes gràcies per la vostra presència i ja sabeu que estic plenament a la vostra disposició.” 

 

A continuació pren la paraula el senyor Josep Llensa i Rocosa, portaveu de la candidatura de 

CiU, el que fa el següent discurs: 

 

“Vull Felicitar al nou alcalde Xavier Sala. No presentem candidat, 2 regidors sobre tretze no te 

sentit. 

La nostra abstenció a la votació de l’alcalde és degut a no haver pogut participar a les 

negociacions prèvies amb les mateixes condicions dels altres partits. 

Tot el que sigui positiu pel poble votarem a favor i ala nostra aspiració és treballar. 

Animem i felicitem a tot l’equip de govern.” 

 

A continuació pren la paraula la senyora Sònia Pujol Valls, portaveu de la candidatura de 

Guanyarem Santa Cristina des del Carrer, el que fa el següent discurs: 

 

Serem breus...som resolutius nosaltres... 

Vull agrair, als companys d'Esquerra i als companys d'Independents per Santa Cristina. Gràcies 

per voler-nos a bord. Tenim clar el destí però també tenim clara la manera de navegar, que és 

molt important. 

També vull agrair als companys i companyes del grup. Sou la canya...no és conya. 
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A les 258 persones que ens van votar. Esperem no decebre’ls. A la família. Que no se us acabi la 

paciència. 

Tres records: A la Paquita, al Ricard i al meu avi. 

Com m’agradaria que avui fóssiu aquí!! 

 

A continuació pren la paraula el senyor Julio Rico i Badosa, portaveu de la candidatura 

d’Emprenedors, el que fa el següent discurs: 

 

“Bon dia a tothom; futur Alcalde, futurs membres de l'equip de govern, senyors de l'oposició. 

Voldria felicitar-los a tots pels resultats obtinguts a les eleccions. 

Senyors d’ERC, l’excel·lent resultat obtingut a les eleccions amb 568 vots del 3.653 en joc, el 

legitimen sens cap mena de dubte per governar Santa Cristina els pròxims 4 anys. 

La grandesa d’un Alcalde es mesura en l’encert de crear un bon equip de treball i en la capacitat 

de governar per tots, sense oblidar les 3.000 persones que no l’han votat. 

Tinc la certesa que sabrà fer-ho. 

La política municipal es construeix des del Govern però també des de l'oposició, paper que amb 

11 vots menys que el PSC i 23 menys que GUANYEM, em toca jugar i que exerciré, amb la 

màxima Entrega, Professionalitat i Transparència. 

En aquest sentit la nostra oposició es basarà en els principis de: 

• Legitimitat jurídica, és a dir, que vostès han de complir la llei com la resta de ciutadans i, no 

fer-ho, no el consideraria legítim. 

• La garantia que cap dels membres del govern entraran en conflictes d’interès amb 

l'administració local. 

• En la seva obligació moral i ontològica per governar pel bé de Santa Cristina no atenent a 

interessos particulars o de grup sinó en defensa sempre dels interessos generals i col·lectius de 

Santa Cristina. 

Des d'EMPRENEDORS, sempre centrat en l’àmbit local, que entenc que és el que ens correspon 

a tots els càrrecs electes aquí presents, li desitgem sort i encert pels pròxims 4 anys. 

Resto a la seva disposició per fer una oposició constructiva en la mesura que el seu nou equip de 

govern i vostè mateix faci una gestió de govern constructiva i no excloent. 

La Junta Local D’EMPRENEDORS va decidir ahir al vespre i un cop analitzat el contingut de la 

roda de premsa que va oferir EL FUTUR EQUIP DE GOVERN on: 

No es va explicar els continguts dels pactes de govern amb les formacions de GUANYEM i 

PSC INDEPENDENTS 

Ni les responsabilitats i repartiment de carteres entre els futurs governants 

Va decidir emetre un vot d’ABSTENCIÓ a la seva investidura com Alcalde a l’espera de 

conèixer en nou cartipàs per ampliar el marge de confiança. 

Els hi desitjo, un cop més, sort i encert a tot el nou equip de govern.” 

 

 

 

Sense més intervencions i després que es sol·liciti i es concedeixi un fort aplaudiment per part 

del públic, a les dotze hores i trenta minuts del migdia, la Presidència dóna per acabada la sessió 

del dia d’avui. 

 

 

L’alcalde                                                                                                                El secretari 

 

Xavier Sala i Congost                                                                                           Miquel Coma i Tarrés 


