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Sílvia Fuster, Alcaldessa de Barberà del Vallès

Amb el suport dels grups Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), Junts per Barberà ( JuntsxB) 
i Esquerra Republicana (ERC), Sílvia Fuster ha estat investida com a Alcaldessa  

de la ciutat pels propers 4 anys.

Dues vistes de l ’hemicicle de la Sala de Plens de l ’Ajuntament on estan situats els Grups Municipals ocupant els que seran 
els seus llocs en el plenari per als propers quatre anys d’aquesta Legislatura 2015-2019.
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Ana del Frago
PSC-CP

Antonio Báez 
PSC-CP

Cristina Conde 
PSC-CP

Xavier Garcés 
PSC-CP

Mònica Sempere 
PSC-CP

Ignacio Navarro 
PSC-CP

Sílvia Fuster 
PCPB

Carmina Pérez 
PCPB

Juan A. Grimaldo 
PCPB

Francisco Blanco 
PCPB

Manuel Ferreté 
PCPB

Fabi Díaz 
JuntsxB- CAV-PA

David Clarà 
JuntsxB- CAV-PA

Sandra Ramos 
JuntsxB- CAV-PA

Mireia Sánchez  
JuntsxB- CAV-PA

Dissabte, 13 de juny, es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, l’acte de constitució del nou Consistori barberenc, integrat per 21 regidors 

i regidores, sorgit democràticament de les eleccions municipals del passat 24 de maig
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Pere Pubill 
ERC-AM

Ramon Cos 
ERC-AM

Jaime Fernández 
PP

Adolfo Gallego 
PP

José Luis Rivera 
 Recuperem Barberà-E

Yolanda González 
Recuperem Barberà-E

La sessió s’inicià amb la constitució de la Mesa d’Edat, 
formada pels electes de major i menor edat, en aquest 
cas, Adolfo Gallego i Ramon Cos, membres del Partit 
Popular i Esquerra Republicana, respectivament. 
Després de procedir a la comprovació de credencials, es 
va celebrar l’acte de jurament o promesa del càrrec de 
regidors i regidores.
Més tard es va continuar amb la presentació de les per
sones candidates a l’alcaldia, on cada grup municipal va 
explicar la seva proposta. Es va realitzar la votació de 
cada membre del ple barberenc per escollir l’alcalde o 
l’alcaldessa de Barberà del Vallès, i un cop recomptats 
tots els vots, es va proclamar, com a Alcaldessa de la 
ciutat a Sílvia Fuster de la Plataforma Ciutadana per 
Barberà (PCPB). 
Els vots escrutats van ser: 11 per a Sílvia Fuster 
(PCPB), 6 per a Ana del Frago (PSC), i  4 vots en 
blanc. 
A continuació, la nova Alcaldessa va jurar el seu càrrec i 
va prendre possessió, moment en què va tenir lloc l’acte 

simbòlic del lliu
rament de la vara 
de comandament 
de la ciutat. 
La batllessa de Bar 
berà del Vallès va 
dedicar les seves 
primeres paraules 
a agrair “la con-
f iança dipositada 
en la meva perso-
na per governar 
aquesta ciutat. Per 
mi és un gran ho-
nor”. 
El seu discurs va 
estar dedicat a la 
seva filla, família i 
persones que l’han 
donat suport, així com a la resta de grups per recolzarla 
i poder encapçalar aquest nou projecte i fer “que aquesta 
ciutat sigui més poble i que pugui participar activament”. 
L’Alcaldessa va recordar que durant aquests últims dies 
s’ha “consensuat un projecte molt enriquidor per Barberà 
del Vallès, amb punts de vista molt similars entre Plata-
forma Ciutadana per Barberà, Junts per Barberà i Es-
querra Republicana de Catalunya, i penso que la ciutat 
guanyarà amb aquest canvi”.  A més, va explicar: “Vull 
ser l’Alcaldessa de tothom, dels que ens han votat i els que 
no. Aquesta coalició lluitarà pel benestar de totes les ciu-
tadanes i els ciutadans”. “A aquestes tres formacions ens 
va semblar que seríem capaços d’entendre’ns i poder pre-
sentar una alternativa a Barberà que sigui justa, acolli-
dora i participativa”. En un moment del seu parlament com Alcaldessa de la ciutat

Sílvia Fuster, l ’Alcaldessa
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès va habilitar una 
zona pública perquè tothom tingués l’oportunitat de se
guir aquest dia en directe. A l’Oficina d’Atenció Ciu
tadana i a la plaça de la Vila es van instal·lar diferents 
pantalles de televisió, on tant representants d’entitats 
del municipi, partits polítics, així com la ciutadania van 
poder conèixer de primera mà l’elecció de la nova Al
caldessa de la ciutat i la constitució de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès. 

Constitució del Consistori barberenc per a la Legislatura 2015-2019

La fotografia institucional que, com és tradició, es realitza a les escales de l’Ajuntament

Ciutadans i ciutadanes a la Plaça de la Vila

Un moment de l’acte a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Destacar que aquells barberencs i barberenques que no es 
van apropar al consistori també van poder seguir el ple en 
directe a través de la programació especial de l’Emissora 
Municipal Ràdio Barberà. 


