ACTA NÚM. 5/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
11 DE JUNY DE 2011 - SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ
Assistents:
Josep Palos i Sastre
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Josep Nogué i Serrat
Marta Peracaula i Prades

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries,
quan són les 10:00 hores del dia 11 de juny de
2011 en compliment del que disposa l’article 195
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, es reuneixen els regidors
electes de la Corporació Municipal que es
relacionen al marge, que han estat proclamats per
la Junta Electoral de Zona, com a resultat de les
eleccions locals celebrades el dia 22 de maig.
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García,
titular de la Corporació.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT:
Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix allò que determina la legislació local
i de règim electoral al respecte, el Sr. Secretari, prèvia comprovació de les respectives
acreditacions, crida als regidors electes de major i menor edat entre els presents, els
quals prenen possessió com a regidors efectuant promesa del càrrec, per tal de formar
la Mesa d’edat, que resta constituïda pel Sr. Joan Navarro i Soler, com a membre de
major edat, per la Sra. Marta Peracaula i Prades, com a regidora més jove, i pel Sr.
Luis López i García, com a Secretari de la Corporació.
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT:
Acte seguit, la Mesa comprova les credencials presentades i la seva correspondència
amb la certificació lliurada a l’efecte per la Junta Electoral de Zona, constata la
personalitat dels assistents així com que cada un ha efectuat prèviament a aquest acte
la preceptiva declaració d’interessos, incompatibilitats i patrimoni, tal com preceptua
l’article 75.7 de la Llei 7/1985; i procedeix a cridar per ordre alfabètic als regidors, que
prometen el càrrec, tal com estableix l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, prenen possessió i ocupen el seu lloc en perfecte ordre.
Finalitzada la presa de possessió de tots els membres que de fet i de dret formen el
consistori, la Mesa declara constituïda la nova Corporació Municipal que queda
integrada pels regidors següents:
 Josep Palos i Sastre, Dolors Cambras i Saqués, M. Carme Simon i Orriols i
Joan Navarro i Soler de la candidatura CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).
 Gerard Soler i Perramon, Josep Nogué i Serrat i Marta Peracaula i Prades de
la candidatura Units per Sant Pau (UPSP)

ELECCIÓ DE L’ALCALDE
A continuació, per la Presidència de la Mesa es disposa que es procedeixi a l’elecció
de l’alcalde, assenyalant que poden ser candidats els dos regidors que han
encapçalat les corresponents candidatures electorals que han obtingut representació.
Per la Mesa es proclamen candidats a l’alcaldia:
 Josep Palos i Sastre de la candidatura CiU
 Gerard Soler i Perramon de la candidatura UPSP
Els Srs. regidors procedeixen a la votació secreta, dipositant el seu vot a l’urna
habilitada a tal fi.
Finalitzada la votació es procedeix a l’escrutini, que dóna el següent resultat:
Vots emesos ..........................................................
Vots en blanc ..........................................................
Vots nuls .................................................................
Vots a favor del Sr. Josep Palos i Sastre ...............
Vots a favor del Sr. Gerard Soler i Perramon .........

7
0
0
4
3

Vist el resultat de l’escrutini, i tenint en compte que el Sr. Josep Palos i Sastre ha
obtingut QUATRE (4) vots, que representen la majoria absoluta de regidors, el
President de la Mesa el proclama alcalde electe d’aquest Ajuntament.
El Sr. Josep Palos i Sastre manifesta la seva acceptació del càrrec d’alcalde i fent la
promesa reglamentàriament establerta pren possessió de l’alcaldia, rep la vara
d’alcalde de mans del president de la Mesa, assumeix la presidència de la sessió i, a
continuació, concedeix la paraula al Sr. Soler.
El Sr. Soler indica que pensava que era millor, en primer lloc, exposar el programa per
part de l’alcalde abans de procedir a l’elecció, atès que considera que no és suficient
guanyar les eleccions sinó que és més important convèncer. Que qui ha d’ocupar el
càrrec convenci a tots els regidors que l’han d’elegir. No ha estat així, i dit això, passa
a fer una crítica al grup que governarà l’Ajuntament. Afirma que el seu grup ha
presentat un programa transversal per agrupar i col·laborar en la política del dia a dia
del poble, tal com ja es va publicar a la premsa i en la carta que van repartir als veïns
agraint el suport rebut i expressant la voluntat de col·laboració posant les persones per
davant dels interessos partidistes; i no han rebut resposta. Opina que allò propi hagués
estat que s’haguessin posat en contacte per començar i no haver-ho fet ha estat una
actuació de CiU no bona i una equivocació. Assegura que l’única informació de CiU
que tenen és la carta que van enviar als veïns durant la campanya que conté
arguments molt genèrics i no es pot considerar un programa, a diferència del programa
de la seva candidatura que si que ho és i molt extens i va estar exposat al poble.
Reitera que no està d’acord amb la fórmula d’elecció de l’alcalde perquè el podrien
haver votat si els hagués convençut però així han hagut de votar el seu cap de llista.
Anuncia una oposició rigorosa però honesta sense tenir en compte els antecedents
exposats. Manifesta que s’abstenen per manca d’informació sobre el programa a

seguir i desitja que hi hagi un bon govern, extraordinari i brillant per la millora del
poble.
El Sr. Palos expressa, en primer lloc, el seu agraïment a les persones que l’han
acompanyat, que són persones molt vàlides i honestes. Afirma que van presentar un
programa coherent i de convivència i que posar-se en contacte amb el Sr. Soler
hagués estat de boixos a la vista de la seva actitud, atès que amb prou feina saluda.
Indica que la gent, majoritàriament, ha cregut en la seva candidatura i aquest ha estat
el resultat obtingut. Considera que durant la campanya s’han dit moltes tonteries a les
quals no han volgut respondre i que cal fer una valoració positiva de les votacions en
el sentit de que el tarannà està canviant, que ja no hi ha dos bàndols tan definits i això
és bo pel poble i per la convivència. Coincideix amb el Sr. Soler en que primer són les
persones i exposa el seu convenciment de que la situació econòmica és complicada i
no hi haurà diners, motiu pel qual hauran d’haver idees per suplir la manca de recursos
i espera la col·laboració dels regidors d’UPSP. Anuncia que estan disposat a lluitar pel
poble dins de les seves possibilitats i són gent suficientment capacitada per fer-ho i
amb ganes de treballar, i si al final de la legislatura aconsegueixen millorar, es tindran
per ben pagats.
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la
sessió quan són les 10:21 hores de tot el que jo, el Secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’ALCALDE

