ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ
L’AJUNTAMENT REALITZADA EL DIA ONZE DE JUNY DE 2011.

DE

A la sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, a onze de
juny de dos mil onze, essent les deu del matí (10,00 h), es reuneixen els candidats a
regidors de les eleccions locals realitzades el dia 22 de maig d’enguany, convocades
pel Reial Decret 424/2011, els quals han estat designats com a regidors electes per
aquest ajuntament tal com consta a l’acta de proclamació de la Junta Electoral de la
zona d’Arenys de Mar de 26 de maig de 2011, que per ordre alfabètic son els
següents:
Amargant Presas, Enric
Cañellas Baró, Salvador
Comas Miñarro, Arnau
Fernández Fuster, Daniel
Garriga Puig, Maria dels Àngels
López Cao, Carles
Puig Gallach, Joan
Ramil Pou, Elies
Reixach Casacuberta, Víctor
Rosell Maso, Esteve
Sabé Vila, Josep
Tal com consta a la convocatòria l’objecte de la sessió és procedir a la constitució del
nou Consistori i a l’elecció d’Alcalde en compliment d’allò previst als articles 195 i 196
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i a l’article 37
del Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals.
QUÒRUM:
Havent concorregut tots els 11 càrrecs electes, per tant existeix el quòrum necessari
per la realització de la sessió, que és de 1/3 del nombre legal de membres (4), tal
com s’estableix a l’article 98.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
FORMACIÓ DE LA MESA:
Es procedeix a formar la Mesa d’edat conforme el que s’assenyala a l’article 195.2 de
la Llei del Règim Electoral General i a l’article 37.2 del Reglament d’Organització i
Funcionament de les Corporacions Locals.
que queda integrada en la forma següent:
pel regidor electe de major edat Esteve Rosell Masó, que presideix, i
pel de menor edat Elies Ramil Pou,
actua de secretari el de la Corporació Sr. Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT:
El Sr. President de la Mesa obre la sessió comprovant les credencials dels càrrecs
electes d’aquest ajuntament, de les candidatures:
o Convergència i Unió (CiU),
o Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CU-PA), i
o Independents per Sant Esteve (IxSt.E)
verificant que tots els membres electes són els que consten a l’acta de proclamació
de candidats feta per la Junta Electoral de la Zona d’Arenys de Mar, i no existint
dubtes sobre la identitat dels electes presents.
El president de la Mesa declara constituïda la Corporació conforme el que es
determina a l’article 37.4 Reglament d’Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals.
Tal i com es determina a l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral, per la Mesa es
pren la promesa o jurament del càrrec de regidor als presents, mitjançant la fórmula
prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 de abril, preguntant als membres electes:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, amb lleialtat al rei, de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat?
Contestant els regidors de les candidatures de Convergència i Unió i Independents
per Sant Esteve, el següent:
Enric Amargant Presas:
si, ho prometo.
Salvador Cañellas Baró:

si, ho prometo.

Daniel Fernández Fuster:

si, ho prometo.

Maria dels Àngels Garriga Puig:

si, ho prometo.

Joan Puig Gallach:

si, ho prometo.

Elies Ramil Pou:

si, ho prometo.

Esteve Rosell Maso:

si, ho juro.

Els regidors de la Candidatura d’Unitat Popular: Arnau Comas Miñarro, Carles López
Cao, Josep Sabé Vila i Víctor Reicach Casacuberta, contesten, cadascú d’ells, en la
forma següent:
“sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns de Sant Esteve, em comprometo
a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social pels Països
Catalans, per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer guardar la
normativa vigent”.
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ELECCIÓ DE L’ALCALDE:
A continuació, seguint el procediment establert a l’article 196 de la Llei Orgànica de
Règim Electoral, el President de la Mesa anuncia que es procedeix a l’elecció de
l’Alcalde, manifestant que -d’acord amb l’apartat a) de l’article 196 citat- poden ser
candidats els regidors que encapçalen les llistes electorals, que a Sant Esteve de
Palautordera són:
 el Sr. Salvador Cañellas i Baró per Convergència i Unió (CiU),
 el Sr. Víctor Reixach Casacuberta per la Candidatura d’Unitat Popular –
Poble Actiu (CU-PA), i
 el Sr. Esteve Rossell Masó, per Independents per Sant Esteve (IxSt.E).
L’elecció es fa mitjançant votació ordinària, a mà alçada (articles 101 i 102 del
Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals), essent el
resultat el següent:
el Sr. Salvador Cañellas i Baró
6
vots
el Sr. Víctor Reixach Casacuberta
4
vots
el Sr. Esteve Rosell Masó
1
vots
En conseqüència, i atès que el nombre legal de regidors és d’onze, el senyor
Salvador Cañellas i Baró ha obtingut la majoria absoluta necessària –establerta a
l’apartat b) de l’article 196 de la Llei de Règim Electoral- per la qual cosa es
proclamat Alcalde pel President de la Mesa d’Edat.
Per tal que prengui possessió com Alcalde, el President de la Mesa d’Edat, conforme
el que es disposa a l’article 18 del Text Refós de Règim Local, mitjançant la fórmula
prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 de abril, li pregunta:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat?
Contesta el Sr. Salvador Cañellas i Baró: sí, ho prometo.

El Sr. Alcalde passa, en aquest moment, a presidir la sessió i dona la paraula als
portaveus dels grups municipals, produint-se les següents intervencions:
El regidor Esteve Rosell diu el següent: Voldria agrair -en primer lloc- a totes les
persones que hem treballat junts per aconseguir confeccionar aquesta nova opció,
d’Independents per Sant Esteve, i en nom de tot l’equip donar les gràcies a tots els
vilatans que ens han fet confiança, i dir-los que treballarem per aconseguir millorar el
nostre poble.
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En segon lloc manifestar la nostra voluntat de fer una oposició digna i constructiva
dins el Consistori, col·laborant amb tots els companys regidors tant de l’equip de
govern com de l’oposició, per tal de tirar endavant aquests quatre anys, amb una
situació econòmica com tots sabem, molt delicada. Per això creiem que entre tots
hauríem de fer un front comú sense partidismes, per tirar endavant aquesta
legislatura, fent els retocs pertinents tant amb el tema econòmic com social i sense
oblidar mai que estem al servei del poble. Per part nostra no quedarà. Perquè al cap i
a la fi tots lluitem per la mateixa finalitat, fer de Sant Esteve un poble més modern,
dinàmic i just.
El regidor Víctor Reixach manifesta que no té res a dir.
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, el qual expressa: “d’entrada donar les
gràcies als regidors que m’acabeu de votar per ser novament alcalde, però també al
poble de Sant Esteve tant pel fet d’haver acudit en un alt percentatge de participació
a les urnes, cosa que de fet ja ens hi té acostumats, com també a la confiança que
ens ha tornat a donar, fet que –desprès dels 12 anys anteriors- ens permetrà durant
4 anys més tenir majoria absoluta.
Aquest proper mandat, amb una situació econòmica complicada, m’he proposat, junt
amb tots els companys de l’equip de govern, de treballar el millor que puguem, tal i
com també varen fer-ho els alcaldes que m’han precedit en el càrrec, i també els
regidors que han configurat els diferents consistoris municipals.
Però vull agrair especialment als dos companys que ara ens deixen el treball que han
portat a terme:
la Natàlia Expósito, regidora de cultura i festes, a la qual espero poder veure en
tasques de govern en un futur no llunyà, i
en Jaume Sabé, primer va estar uns anys de regidor a l’oposició i desprès durant
aquests darrers 12 anys en diferents tasques a l’equip de govern.
El dos, a banda de la remuneració que varen percebre que considero més que justa,
són un bon exemple de treballar de forma desinteressada i amb molta dedicació
d’hores.
Dono la benvinguda als nous regidors, els encoratjo a treballar, plantant cara a la
crisi econòmica, afrontant amb rigor tots els temes que ens pertoqui tirar endavant,
alguns de nous i importants pel poble com el POUM”.

Després d’aquestes paraules el Sr. Alcalde declara finalitzada la sessió, essent dos
quarts d’onze del matí (10,30), de la qual s’estén aquesta acta, que es signada pel
senyor Alcalde, amb mi, la secretaria habilitada, que certifico.
Vist-i-plau: l’Alcalde,

el secretari,

Salvador Cañellas i Baró.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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