AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES
Sessió extraordinària de constitució del nou ajuntament celebrada el dia 13 de juny de
2015.
REGIDORS ASSISTENTS:
A la Casa Consistorial de Sant Pau de Segúries i essent les tretze hores i trenta minuts del dia
tretze de juny de dos mil quinze, concorren, prèvia citació, de conformitat amb els articles 195 de
la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim Electoral general, i el 37.1 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre; ORDRE GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb
caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de
Catalunya, els regidors electes a eleccions locals convocades pel Real Decreto 233/2015, de 30 de
marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 24
de mayo de 2015(BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015), que són:
-

Dolors Cambras Saqués
Joan Navarro Soler
Adrià Gómez Marco
Gabriel Barba Ramírez
Joan Solà Galceran
Javier Marsal Coma
Juan Bosco Blanco Carrasco

Aquests que constitueixen majoria absoluta dels regidors electes, ja que sent aquests SET, n’han
concorregut SET amb l’objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de
l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari de l’Ajuntament comissionat per la
Diputació de Girona, XALOC.
Declarada oberta la sessió, el secretari crida els regidors electes de major i de menor edat dels
presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que
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 al Sr. Joan Navarro Soler i el Sr. Gabriel Barba Ramírez, ocupen el
lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la mesa d’edat per:
MESA D’EDAT:
President: Sr. Joan Navarro Soler
Vocal: Sr. Gabriel Barba Ramírez
Secretari: Sr. Josep Ruiz i Muñoz
Acte seguit es dóna lectura per part del secretari dels noms i cognoms dels senyors regidors electes
que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels membres de la mesa d’edat, a la comprovació de
les credencials presentades.
A continuació el secretari, delegat pel president de la MESA d’EDAT, convida els regidors electes
que exposessin en aquest acte si els afectava alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177 i 178 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, els dos últims articles citats, segons redacció donada per la Llei
Orgànica 1/1997, de 30 de maig, després de la qual cosa i obtingut com a resultat que als reunits
no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de
l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en
aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes
de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics.
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A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat 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 per
part del secretari, delegat pel president de la Mesa d’Edat, formula a cadascú dels candidats electes,
la pregunta següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat ?
Contesta
Contesta
Contesta
Contesta

la
el
el
el

Sra. Dolors Cambras Saqués
Sr. Joan Navarro Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez

sí HO PROMETO
sí HO PROMETO
sí HO PROMETO per imperatiu legal
sí HO PROMETO
Si HO PROMETO per imperatiu legal i, per a millor
servir al poble de Sant Pau, dedicaré al màxim
Contesta el Sr. Joan Solà Galceran
esforç a complir i fer complir la les normatives i la
legislació vigent.
Contesta el Sr. Javier Marsal Coma
sí HO PROMETO per imperatiu legal
Contesta el Sr. Juan Bosco Blanco Carrasco
sí HO PROMETO per imperatiu legal
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ:
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la corporació, en concórrer la
majoria absoluta dels regidors electes, en la forma següent:
Regidors que integren la Corporació
Nom i cognoms
Sra. Dolors Cambras Saqués
Sr. Joan Navarro Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Sr. Joan Solà Galceran
Sr. Javier Marsal Coma
Sr. Juan Bosco Blanco Carrasco

Llista electoral
CIU
CIU
CIU
CIU
FSP-PA
FSP-PA
FSP-PA

ELECCIÓ D’ALCALDE/ESSA:
Immediatament després de la constitució de la Corporació i de conformitat a l’article 196 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, es procedeix a l’elecció d’alcalde/essa.
Les llistes presenten com a candidats a alcalde/essa els regidors que seguidament s’indiquen:
CANDIDATS
Dolors Cambras Saqués
Joan Solà Galceran

LLISTA ELECTORAL
CIU
FSP-PA

Efectuada la votació pels regidors mitjançant MA ALÇADA, es produeixen els resultats següents:
CANDIDATS
Dolors Cambras Saqués
Joan Solà Galceran

En lletra
QUATRE
TRES

VOTS OBTINGUTS
En números
4
3

Essent el nombre total de vots dels regidors el de QUATRE, la regidora Sra. SI ha obtingut la
majoria absoluta de QUATRE VOTS de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny.
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A la vista del resultat de l’escrutini el president de la Mesa d’edat proclama alcaldessa electa de
l’Ajuntament a la Sra. Dolors Cambras Saqués qui encapçala la llista presentada pel partit polític
CIU.
PRESA DE POSSESSIÓ:
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
i 40.2, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per part
del secretari, per delegació del president de la mesa d’edat, es formula a la Sra. Dolors Cambras
Saqués la pregunta següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’ALCALDESSA amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat ?
Contesta la Sra. Dolors Cambras Saqués SÍ HO PROMETO.
Acomplert l’objecte de la convocatòria, l’alcaldessa presidenta pren possessió del seu escó i cedeix
la paraula a l’anterior alcalde per tal que adreci unes paraules als assistents.
El Sr. Pep Palos Sastre agraeix a la nova alcaldessa que li doni la paraula i així tenir la possibilitat
d’acomiadar-se públicament.
Vol donar les gràcies pels quatre anys que ha dirigit l’Ajuntament amb el suport i la col·laboració
dels companys de l’equip de govern. Considera que han format un molt bon equip i així ho vol
reconèixer expressament.
També vol fer palès la bona relació amb els regidors de la oposició, en Gerard, en Pep, la Marta
primer i la Blanca pel fet que sempre han mantingut la cordialitat des de la defensa de les diferents
posicions en benefici del poble de Sant Pau de Segúries. Aquesta és una actitud que s’ha de
conservar i millorar, per poc que hi hagi voluntat de fer-ho.
Tot això ha permès fer una gestió eficaç i efectiva amb l’assistència dels tècnics de la corporació,
arquitecte, secretari, administratius i la resta del personal que fan possible la prestació dels serveis
municipals.
Per tot això s’acomiada amb la satisfacció d’haver treballat pel bé de tot el poble de Sant Pau de
Segúries.
Seguidament l’alcaldessa dirigeix unes paraules als senyors regidors:
“...”
INVESTIDURA
Srs. regidors, secretari municipal, família, amics i amigues, veïns i veïnes de st. Pau, sigueu tots
molt benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en aquest acte institucional de constitució del nou
Consistori.
Abans de res, agrair a tots els que amb els seus vots ens heu fet confiança. Desitjo poder complir
amb totes les expectatives dipositades en la meva persona i en tot l’equip de govern.
I els que no, aprofito l’avinentesa per demanar-los que ens donin l’oportunitat de demostrar-los
que vetllarem pel benestar de tots i cadascun dels veïns i pels interessos de tot el poble de St. Pau.
Avui és un dia d’especial rellevància en la meva vida, doncs gràcies al vostre suport tinc el gran
honor de ser la primera alcaldessa de St. Pau de Segúries, i això m’omple d’orgull i satisfacció, i en
aquest sentit, és un dia històric a l’esdevenir la primera dona que ocupa aquest càrrec.
Però fins aquí no hi he arribat sola, si no que ho he fet molt ben acompanyada i recolzada en tot
moment per un grup de companys i companyes qui compartim els mateixos valors i objectius per
afrontar aquesta nova legislatura que avui comença. Gràcies per la vostra dedicació incondicional.
I ja que hi hem arribat junts, és el meu desig que continuem junts. Cadascú a la seva manera pot
aportar-hi el seu granet a l’hora de treballar i vetllar per St. Pau. Joan Navarro, Adrià , Gaby,
Gemma, Pere, Joan Rodés, Jacint, Carme, Josep, Tolo, Pep, Xavi, us vull al meu costat i us demano
que m’ajudeu. Compto amb tots i cadascun de vosaltres.
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Donar també la benvinguda als regidors de l’oposició, Sr. Joan Solà, Sr. Xavier Marsal, Sr. Joan
Blanco, a qui faig extensiva la ferma voluntat de col·laboració per garantir la bona convivència. Pot
ser un bon moment per passar pàgina, tancar aquest capítol i trobar la manera de progressar
conjuntament per assolir una bona cohesió social. Si unim esforços el poble de St. Pau de ben
segur se’n veurà beneficiat.
Avui també és un dia per acomiadar amb agraïment a persones que han estat treballant i defensant
durant una o més legislatures el nostre municipi, començant pel que ha estat alcalde durant aquests
últims 4 anys, Sr. Pep Palos, continuant per la Carme Simón, l’Esther Casals, l’Albert Font i l’Eudald
Casas i sense oblidar-me d’en Gerard, en Josep, la Marta Peracaula primer i la Blanca després. He
estat afortunada de poder compartir amb ells vivències que perduraran en el meu record. A tots
ells moltes gràcies, en nom meu i de tot el poble de St. Pau i us desitgem el millor de cara al futur.
Se m’ha encomanat la tasca de ser l’alcaldessa de totes les persones que viuen en aquest municipi.
Vull ser-ho i ho seré. Per a mi és un gran repte encapçalar aquest Ajuntament.
I ho afronto amb molta il·lusió, motivació, amb ganes i voluntat de servei, però sobretot amb molt
de respecte vers la institució donada la gran responsabilitat que comporta el càrrec i procuraré en
tot moment ser digne de la distinció que m’heu fet.
Em comprometo a governar amb senzillesa, humilitat, proximitat, honradesa i transparència, sense
amiguismes, sempre en positiu i a favor de Sant Pau de Segúries, a canvi, només us demano que
siguem exigents amb els nostres drets, però que no oblidem mai els nostres deures.
Continuem passant per temps difícils, I és precisament per aquest motiu, que crec que val la pena
estar al costat de les persones, per donar tot el suport i treballar per mantenir el nivell de benestar.
Estarem al costat de les famílies més necessitades socialment, de les entitats i associacions
esportives, lúdiques, culturals, infantils i juvenils, de l’escola, i de la gent gran.
Treballarem també al costat de les empreses i del teixit comercial per tal que puguin continuar
impulsant l’economia al nostre municipi i siguin motor per tirar endavant.
Vetllarem per que els equipaments, espais públics, elements patrimonials es mantinguin en bon
estat de conservació i neteja. Donar el servei al costat dels ciutadans, serà la prioritat d’aquest
mandat.
D’altra banda, per dur-ho a terme, també caldrà la participació de tothom. Compto amb tots els
que de tot cor ens vulgueu ajudar, m’agradaria comptar amb la col·laboració de tots plegats i
encomanar-vos la il·lusió per Sant Pau de Segúries.
I per acabar, permeteu-me dedicar unes paraules a la meva família. Ells son els que pateixen
directament la meva dedicació a la política. Si aquesta tasca és sacrificada i requereix una plena
dedicació, encara ho és més per una dona, mare i treballadora alhora. Sense el seu ajut i el seu
suport incondicional jo avui no seria presidint aquest nou Consistori.
Per que abans que alcaldessa soc filla i mare i em correspon donar les gràcies als meus pares per
haver-me educat en la cultura dels valors i de l’esforç, i molt especialment a les meves filles Ivette,
Edith i Ariadna qui en el seu moment em van animar i encoratjar a donar el pas endavant. Des
d’aquí moltes i moltes gràcies per estar sempre al meu costat, pel vostre amor i la vostra
comprensió. Us estimo per sobre de tot.
Santpauenques, Sanpauencs, estaré sempre a la vostra disposició i servei, per escoltar les vostres
propostes i intentar solucionar les vostres inquietuds.
Em comprometo públicament a donar el millor de mi, i per això compto amb la col·laboració dels
companys de l’equip de Govern i si s’escau de la resta de la Corporació, per que la nostra motivació,
la nostra raó és i serà sempre St. Pau.
Moltes i moltes gràcies a totes i a tots.
“...”
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L’alcaldessa dóna la paraula al cap de l’oposició per tal que pugui adreçar unes paraules als
assistents.
El Sr. Solà felicita l’alcaldessa pel càrrec aconseguit.
El poble va decidir qui havia de governar l’Ajuntament i qui havia d’estar a la oposició.
També felicita l’alcaldessa pel seu discurs que el poden subscriure íntegrament des del seu grup.
Vol remarcar en especial els dos compromisos de transparència i governar sense amiguismes.
El lloc on els votants ha situat el seu grup serà el d’una oposició que no posarà pals a les rodes.
Sempre podran comptar amb el seu grup pel be del poble. Però també sabran fer d’oposició quan
toqui.
Quan el seu grup es va presentar a les eleccions van triar la marca blanca Poble Actiu, de la CUP,
pel fet de que alguns dels seus principals objectius, com la transparència en la gestió de govern, la
participació ciutadana o la coincidència en la defensa de la independència de Catalunya, són els
mateixos que nosaltres defensem.
Per això el sistema de treball serà de presa de decisions en grup, no pas només dels regidors en
solitari, sinó de tots els seus membres.
Per tot això, espero que hi hagi una bona relació tant política com personal per tal de no fomentar
el malestar en el poble.
L’alcaldessa mostra la seva coincidència amb el desig del Sr. Solà de mantenir la cordialitat entre
tots els regidors dels dos grups municipals.
Seguidament, l’alcaldessa aixeca la sessió, essent les 14:15 hores del dia tretze de juny de dos mil
quinze.
L’alcaldessa,

El secretari,

Dolors Cambras Saqués

Josep Ruiz i Muñoz
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