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ACTA (08/11) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 

AJUNTAMENT,  REALITZADA EL DIA ONZE DE JUNY DE DOS MIL ONZE 

 

 

ASSISTENTS 

 

PRESIDENT Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 

MEMBRES 

 Sr. Salvador Ribot i Pons 

 Sr. Jordi Oriol i Radresa 

 Sra. Eva Claret i Torreblanca 

 Sra. Carme Soler i Rosselló 

 Sr. Ricard Herrero i Suñer 

 Sr. Joan Bou i Geli 

 Sra. Maria Teresa Moreno i Dengra 

 Sra. Sònia Pujol Valls 

 Sr. Jordi Mulà i Casagran 

 Sr. Josep Xifra i Deulofeu 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

 

Secretari Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

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

444/2007, de 2 d'abril, celebrades el passat 22 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 Presidenta a la Sra. Carme Soler i 

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

menor edat, i Secretari el Sr. 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. 
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Acte seguit els membres de la Mesa d’Edat realitzen la comprovació de les credencials 

presentades. 

 

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 invita els Regidors electes que exposin 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. Josep Llensa i Rocosa: Sí, ho juro 

- Contesta el Sr. Salvaldor Ribot: Sí, ho prometo 

- Contesta la Sra Eva Claret Torreblanca: Sí, ho juro 

- Contesta el Sr. Ricard Herrero i Suñer: Sí, ho prometo 

- Contesta el Sr. Joan Bou i Geli: Sí, ho prometo per imperatiu legal 

- Contesta la Sra. Maria Teresa Moreno i Dengra: Si, ho prometo 

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

- Contesta el Sr. Jordi Mulà i Casagran: Sí, ho prometo per imperatiu legal 

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

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

- Contesta el Sr. Sebastian Mateo Herrero: Sí, ho 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 la Sra. Carme Soler i Rosselló: Sí, ho juro 

- Contesta el Sr. Jordi Oriol Radresa: Sí, ho juro 

 

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 
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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. 

 

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: 

 

 

Candidat Partit o Coalició Nombre de vots 

Josep LLensa i Rocosa CiU 584 

Ricard Herrero i Suñer PSC-PM 536 

Julio Rico i Badosa Emprenedors 160 

 

 

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

No hi ha cap objecció i un cop efectuada dóna el següent resultat: 

 

Josep Llensa i Rocosa            6 vots 

Ricard Herrero i Suñer            4 vots 

Julio Rico i Badosa            1 vot 

 

 

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. Josep Llensa i 

Rocosa. 

 

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. Josep Llensa i Rocosa: 

 

“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. Josep Llensa i Rocosa: Si, ho juro 

 

El president de la mesa d'edat, Sra. Carme Soler i Rosselló, declara dissolta la mateixa  

 

L’Alcalde electe passa a ocupar la presidència. 

 

En primer lloc es mostra agraït i passa primer la paraula als diferents portaveus i caps de les 

llistes. 

 

Intervé en primer lloc el Sr. HERRERO 
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Bé, serè molt breu; ja vaig felicitar el candidat Josep Llensa el dia 22 de maig pel resultat 

obtingut. I avui com a cap de llista de CiU ha pres possessió com a alcalde. Felicitem al seu grup 

per acceptar la responsabilitat i el repte per governar l’Ajuntament i el poble de Santa Cristina 

d’Aro.  

He quedat amb el Sr. Llensa el dimarts per fer el traspàs de temes que s’estan gestionant i de la 

realitat a nivell econòmic. Independentment del que es digui en campanya, els números són els 

que són i els que han estat en els últims deu anys. 

Marxem de l’equip de govern, sent conscients que la ciutadania ha decidit un altre alcalde amb 

capacitat per formar govern però també estem contents per la feina ben feta, més o menys 

reconeguda. S’han dit coses en campanya però la realitat és la que és, i la ciutadania jutjarà la 

nostra gestió dels últims 4 anys. 

El que dic sense cap rancor, una cosa que tindran a favor es que tindran oposició, i nosaltres hem 

tingut obstrucció. Pel que respecta al nostre grup, amb independència del que s’ha dit en 

campanya estarem per mantenir la qualitat dels serveis. L’ajuntament té muscle per poder donar 

el millor servei possible i vetllarem perquè això no vagi un pas enrere. No farem seguiment del 

seu programa perquè és increïble. No per bo sinó perquè no és creïble. Veurem com es 

desenvolupa. El que haig de dir és que a l’última part de la legislatura i en campanya electoral, 

hem d’admetre les crítiques a la gestió però jo no diria crítiques sinó calumnies a nivell personal 

estan fora de joc. La crítica es pot rebatre però les calúmnies a nivell personal no. Les ferides 

obertes, com totes, es tanquen, pel bé de la institució. Molts recordem com  l’última etapa de 

l’alcalde, es varen crear dinàmiques de grups de bons i de dolents, i es va trencar força la cohesió 

social. Al 2001, quan varem entrar a governar, el tema del personal i a nivell social, això havia 

quedat malmès. Jo els hi demano que no treballin en aquest sentit. L’ajuntament, amb 

independència de qui gestiona, és el responsable amb la línea dels treballadors de l’ajuntament 

cap a on va el model de poble i especialment quins serveis es donen. 

Durant 10 anys ho hem aconseguit i hem respectat la professionalitat dels treballadors que amb 

el seu treball també han ajudat a millorar el municipi. 

Tindrà una oposició realista, que no vol perdre qualitat en els serveis. Jo li desitjo un bon 

govern;nosaltres podem ajudar des de l’oposició a resoldre temes. En desmuntar serveis o 

intentar voluntàriament o involuntàriament desmuntar la cohesió social del poble, amb això no 

ens trobarà. 

 

Bé, bon govern els desitjo i felicitats. 

 

Tot seguit el Sr. LLENSA li passa la paraula al Sr. MULÀ, tercera força política de l’ajuntament. 

 

Primer de tot felicitar al nou alcalde. Felicitats Josep. Primer explicarem perquè no presentem 

candidat, no perquè no en tinguem ganes, és per responsabilitat, de 2 regidors respecte tretze no 

ens tocava, no que no hi aspirem. 

Si que explicarem la nostra abstenció, essent el màxim de positius, trobem que les negociacions 

que hem deixat que portessin les dues primeres llistes més votades, hem estat a l’expectativa. A 

dia d’avui, hem tingut una reunió amb el Sr. LLENSA i converses de carrer, però formalment 

una reunió amb el grup no l’hem tingut. La manera d’arribar a aquest punt, entenem que ha de 

governar la llista més votada, i la forma havia de ser una mica més oberta. CiU preferia explotar 

primer altres possibilitats. En aquest cas, nosaltres no soms qui per dir com es fan les coses; ara 

bé, ens hem reunit més formalment amb el PSC, PP, però ni amb CiU ni amb els Emprenedors. 

Per això ens hem abstingut, per respectar la llista més votada i tampoc s’entendria un pacte més 

antinatural. Per part nostre ens varem mantenir a l’expectativa, oferint la mà. No tenim ganes de 

bloquejar res, estem oberts a tot. 
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I votar en contra, en els temps que vivim, s’ha de mirar endavant i donar un vot de confiança, 

compromís, consens i diàleg. I nosaltres si que ens crèiem el programa. 

 

D’aquí en endavant, ho heu anat veient, molts ens coneixem. No entrarem al no perquè no, té 

quatre anys per buscar consens. Tot el que sigui positiu pel poble no ho bloquejarem. No tenim 

més aspiració que treballar pel poble. No necessitem sou ni hi tenim interessos particulars. I 

tampoc tenim cap problema en donar suport en una sèrie d’accions en que ens podem entendre. I 

no només l’equip de govern. Les propostes no ens limitarem a seguir el programa o fiscalitzar la 

feina. Volem ser molt positius. I ajudarem amb el que faci falta. Les nostres àrees us les 

traspassarem bé. Farem moltes propostes en el sentit que el poble vagi endavant. Propostes, 

oferiment, millorar el dia a dia i vigilar quines inversions o infraestructures es facin. Apostem pel 

model mixt. Per part nostre, esperem que amb el nou període que encetem, el nou alcalde sigui 

capaç de buscar consens i diàleg. S’ha de fer un govern fort que no vol dir govern si i oposició 

no. Insistim, si és una cosa bona pel nostre poble allà estarem i el que vagi en contra no serà dir 

que no sinó sobretot intentar convèncer, disposats al que faci falta i a presentar propostes 

concretes. 

Animem a l’equip de govern que veurem com es configura, ànims i a pedalar. I felicitats. 

 

Seguidament, el Sr. LLensa passa la paraula al Sr. RICO 

 

Bon dia, 

Passo en primer lloc a explicar la nostra posició que no ha de sorprendre a ningú. Sempre diem el 

mateix, ahir, avui i demà. Varem néixer amb l’objectiu de fer les coses diferents i millor, 

almenys a intentar-ho. 

Després de les eleccions, la nostra posició es la de respectar a la llista més votada. Crec que CiU 

hagués hagut de fer un torn de reunions amb totes les forces polítiques. Es el que fa tothom. Això 

no s’ha fet. No hi ha hagut formalitat amb els socialistes que és la part important. Nosaltres hem 

tingut dues reunions. Crec que el primer que cal saber és que necessita fer Santa Cristina; un 

equip fort i que sàpiga sumar. Crèiem que era important que l’equip resultant fos fort i estable. 

Ens trobem però amb 6 regidors al govern i 7 a l’oposició. Serà ingovernable ens preguntem. 

Nosaltres com tothom ho sap, hem fet una proposta de col·laboració. Poca reunió i molt parlar 

pel carrer. I en aquest aspecte, de els propostes, hem estat tranquil·líssims. 

Si volen ajuda cal que CiU, no el Sr. Llensa, la vulguin. El Sr. Llensa ni ha cregut que la 

necessita ni ha volgut acceptar-la 

Nosaltres també volíem uns compromisos. Cal marcar uns objectius. Això és el que ens marca i 

ens defineix, no el sol fet d’estar dintre per estar-hi. No abaixarem el cap i aixecarem la mà quan 

el Sr. Llensa vulgui. 

Però bé, ho podran fer bé amb el seu govern. En positiu, cal dir que el ciutadà no vol majories 

absolutes i es reflectirà als propers quatre anys. Comencem a caminar, bons aliments i “palante”. 

D’aquí quatre anys serem tots molt més amics i veurem quina és la capacitat d’entre tots de 

solventar aquests problemes. 

 

Josep, gràcies pel temps que hem estat, felicitats, a tu també Mateo i al meu amic Mulà també 

 

Tot seguit passa a intervenir el Sr. MATEO de la candidatura del PP 

 

Ante todo felicitar al Sr. Llensa per la seva elecció. Ha estat un camí ple de objetivos logrados 

los cuales me ha llevado a este beneficio. A diferencia de lo que se puede ver he mantenido 

conversaciones con todos y al final he decidido. 
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Agradezco el tiempo que me habéis prestado. 

 

Seguidament, el Sr. LLensa pren la paraula i diu: 

 

Bon dia, 

 

Aquesta és la quarta vegada que sóc Alcalde de Santa Cristina d’Aro, gràcies que el poble m’ha 

permès tenir la llista més votada, per tant els hi dono les gràcies novament i farem els possibles 

per no decebre’ls. 

Aquesta elecció em porta a recordar el que ha estat la meva vida política, però em recorda 

persones que m’han ajudat molt com són la meva família, amics, regidors que he tingut durant el 

meu recorregut polític. 

També persones que malauradament ja no estan amb nosaltres en especial el meu pare, personal 

d’aquest ajuntament com l’Ernest Soler, en Pereira i altres. Que quan  hem estat junts hem 

treballat per tirar endavant el poble. 

Avui comencem una nova legislatura que des de la companya electoral fins avui ha estat de lluita 

constant per escollir l’alcalde i la resta de regidors que avui estem aquí. 

Penso que l’elecció d’alcalde no tindria que ser un canvi de moneda si no respectar el vot 

popular o sigui la llista més votada però crec que ens falta a tots maduresa democràtica. 

Dit això, la voluntat política reflectida avui aquí em permet felicitar a tots els grups polítics, en 

especial al Grup del PP, que des del dia de la presentació del cap de llista hem estat treballant 

conjuntament fins avui. 

També vull manifestar que no m’ha agradat l’actitud d’un altre partit polític que malgrat tenir un 

sol regidor ha actuat amb exigències fora de lloc en el temps i en el seu context. 

Ha arribat el moment que ens hem de posar a treballar i per tant el nostre grup de CiU ho farà 

especialment en dos vessants la de tirar endavant el poble la primera i prioritària. 

En segon lloc intentarà assolir un majoria estable per poder governar millor i amb més estabilitat. 

En aquest apartat intentaré deixar les coses clares: 

No ens preocupar manar en minoria ni ens importen les mocions de censura. Lo que ens importa 

és tirar el poble endavant sols o amb companyia. 

Estem disposats a pactar amb qualsevol partit aquí presents i amb qualsevol regidor dels que 

esteu aquí. 

No acceptarem cap pacte que hi hagi un rerefons polític, personal o que doni indicis d’interessos 

particulars. 

Per tant i per últim jo us demano a tots els regidors i a tot l’equip de govern que tots tinguem un 

objectiu que es tirar el poble endavant que per això el poble ens ha donat la confiança. 

 

 

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

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

sessió del dia d’avui. 

 

 

 

L'ALCALDE                                                    EL SECRETARI, 

 

 

 

Josep Llensa i Rocosa                                      Miquel Coma i Tarrés 


