ACTA 004/2015 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JUNY DE
2015 DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT.

A Sant Feliu de Pallerols, el dia 13 de juny de 2015, a les 12.30 hores, a la Casa
Consistorial i prèvia convocatòria per a celebrar la sessió extraordinària de constitució
de l’Ajuntament elegit en les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015,
convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, s’han reunit els Regidors
electes Srs. Joan Casas i Carreras, Fèlix Castanyer i Santanach, Cristina Solà i
Hernàndez, Fermín Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Buchner,
Judit Martra i Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels Armengou i Roig. Actua de Secretari
el de la Corporació, Eduard Cuéllar i Vinaixa.
Els regidors assistents constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes atès que
essent nou el nombre legal de regidors que integren la Corporació són presents en la
sessió tots nou, i per tant es dona la condició imposada per l’article 195.4 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, per poder declarar
constituïda la Corporació.
D’acord amb l’acta de proclamació de candidatures realitzada per la Junta Electoral de
la Zona d’Olot en data 1 de juny 2015, en les eleccions municipals celebrades el dia 24
de maig de 2015 en el Municipi de Sant Feliu de Pallerols es donaren els següents
resultats: Convergència i Unió va obtenir 403 vots, i per tant li corresponen 5 Regidors;
Units per Sant Feliu–Esquerra Republicana de Catalunya–Acord Municipal va obtenir
359 vots, i per tant li corresponen 4 Regidors.
Atès l’ordre de col·locació en les respectives candidatures han obtingut la condició de
Regidor les següents persones: per Convergència i Unió (CiU), els Srs. Joan Casas i
Carreras, Fèlix Castanyer i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín Colomer i
Valls, Eva Briceño i Muñoz. Per Units per Sant Feliu-Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, els Srs. Artur Colomer i Buchner, Judit Martra i Serrat, Enric
Colom i Serrat, Àngels Armengou i Roig.
1.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Declarada oberta la sessió, es procedeix a formar la mesa d’edat, integrada per la
Regidora de major edat la Sra. Àngels Armengou i Roig, i per la Regidora de menor
edat la Sra. Cristina Solà i Hernàndez, ostentant la presidència la primera de les
esmentades. Actua de Secretari el de la Corporació.
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Pel Secretari es dóna compte a la mesa de les Credencials expedides per la Junta
Electoral de la Zona d’Olot que acrediten la condició de Regidors de tots els presents.
Examinades les credencials, constatada la inexistència de causes de incompatibilitat
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, la mesa d’edat declara
constituïda la Corporació Municipal integrada pels següents membres: Joan Casas i
Carreras, Fèlix Castanyer i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín Colomer i
Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Buchner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i
Serrat i Àngels Armengou i Roig.
Constituïda la Corporació, i per tal de prendre possessió dels seus càrrecs, per part del
Secretari es formula als regidors la següent pregunta “Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/regidora
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat ?”
Tots els regidors contesten “sí prometo”, excepte el regidor Joan Casas que contesta
“sí juro”.
Els Regidors Félix Castanyer i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín Colomer i
Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Buchner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i
Serrat i Àngels Armengou i Roig, després de contestar “si prometo” afegeixen la
següent expressió: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.” El Regidor Joan Casas i Carreras, després de
contestar “sí juro” afegeix que es compromet a treballar per Sant Feliu de Pallerols i es
posa a disposició del Parlamet de Catalunya pel que aquest decideixi.
2.-ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
Acte seguit, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde. D’acord amb el que disposa l’article
196 de la Llei Electoral General poden ser candidats els caps de llista de les
candidatures que han obtingut representació en el Consistori, es a dir, els Regidors
Joan Casas i Carreras pel Grup de Convergència i Unió i Artur Colomer i Buchner per
Units per Sant Feliu-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
Els Regidors presents dipositen el seu vot en la urna preparada a l’efecte en l’ordre en
què són cridats a fer-ho per part del Secretari.
Acabada la votació, la mesa procedeix a l’escrutini amb el següent resultat:
-

Vots
Vots
Vots
Vots

emesos ................................
vàlids ..................................
en blanc ..............................
nuls .....................................
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Nou (9)
Nou (9)
Zero (0)
Zero (0)

Vots a candidats:
-

Joan Casas i Carreras ..................... Cinc (5)
Artur Colomer i Buchner ................. Quatre (4)

En conseqüència, essent nou el número de Regidors i cinc la majoria absoluta legal,
resulta elegit alcalde el Sr. Joan Casas i Carreras el qual pren immediata possessió del
càrrec.
S’obre un torn d’intervencions.
Per part del Grup Units per Sant Feliu-ERC-AC, el Regidor Artur Colomer felicita a
Convergència i Unió i a Joan Casas. Diu que estan orgullosos del recolzament obtingut
dels santfeliuencs en les eleccions, d’un 46% dels votants, i que el compromís amb la
gent els obliga a treballar amb fermesa i a exigir a l’Equip de Govern que treballi amb
rigor i ajustat a la legalitat. Diu que les eleccions han estat brutes, que se’ls ha acusat
de mentiders i covards, acusacions amb les que no estan d’acord. Acaba reiterant
l’agraïment pel recolzament obtingut i el compromís de treballar amb fermesa.
L’Alcalde agraeix al poble de Sant Feliu de Pallerols el recolzament obtingut en les
eleccions que considera és a un programa i una manera de treballar. A partir d’ara diu
que serà l’Alcalde de tots, els que l’han votat i els que no. Diu que dilluns començaran
a treballar per fer realittat el programa que varen presentar a les eleccions i que
esperen trobar les complicitats i suports necessaris. Acaba dient que cal oblidar el
passat i mirar al futur perquè a Sant Feliu de Pallerols hem de viure-hi tots.

S’ aixeca la sessió a les 12.45 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,
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EL SECRETARI,
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