ACTA 01/2015-2019 CONSTITUCIÓ DE NOU AJUNTAMENT
A Santa Coloma de Cervelló, a 13 de juny de 2015, a les 12 hores a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
Actua de Secretari el de la Corporació, Joan Sàbat i Olivé.
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: Bon dia, l’objecte d’aquesta sessió es procedir a la
constitució del nou Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, a la vista dels resultats de les
eleccions locals que varen tenir lloc el passat dia 24 de maig.
S’informa que la Tresoreria de la Corporació ha aportat la conciliació de les entitats
bancàries on aquest Ajuntament té comptes corrents oberts, s’ha aportat la documentació
relativa a l’inventari de béns de l’Ajuntament.
S’informa també que tots els regidors i regidores electes han formulat les declaracions
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre les activitats que els proporcionen
o els puguin proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració de llurs béns
patrimonials, a les quals fa referència l’article 75.7 de la Llei 7/1985 reguladora de les
bases del règim Local.
Tots els regidors electes també han aportat a la secretaria les seves credencials.
En relació al desenvolupament d’aquesta sessió, l’article 195 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General estableix:
Que les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions locals.
A tal fi, es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels elegits de major i menor edat,
presents en l’acte, actuant com a Secretari el que ho és de la Corporació.
Seguidament la Mesa comprovarà les credencials presentades, que estan aquí dipositades, i
les acreditacions de la personalitat dels electes en base a les certificacions que a
l’Ajuntament hagués tramès la Junta Electoral de Zona.
Realitzada aquesta operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren
la majoria absoluta dels Regidors Electes, com és el cas.
En anàleg sentit es pronuncia l’article 37 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que a més a més afegeix que això
implicarà la realització de les operacions següents:
1r. Constitució de la Mesa d’edat formada pel regidor electe de major edat, que
actuarà com a President, i pel regidor electe de menor d’edat, que actuarà com a
vocal de la Mesa.
2n. Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’edat.
3r. Jurament o promesa del càrrec per cadascun dels regidors mitjançant la fórmula
legalment prevista d’acatament de la Constitució.
4rt. Elecció de l’Alcalde.
Per tant, demano al senyor JUAN RAMON VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, com a regidor electe de major
edat, i a la senyora ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, com a regidora electa de menor edat, que
passin a integrar la Mesa d’edat, i que hi actuïn com a President i Vocal, respectivament.
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Actuarà com a secretari d’aquesta mesa qui ho és de la Corporació.
EN JOAN RAMON VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, PRESIDENT DE LA MESA DIU: Bon dia, es declara
oberta la sessió de constitució de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Demano al
secretari que llegeixi els noms i cognoms dels regidors i regidores electes, començant per la
candidatura més votada fins a la menys votada i per l’ordre en què figuren en la respectiva
candidatura. Els regidors nomenats s’hauran d’apropar a la Mesa d’edat per acreditar la seva
personalitat amb l’exhibició del seu Document Nacional d’Identitat, la Mesa comprovarà les
credencials lliurades pels regidors.
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: Els noms i cognoms del regidors i regidores electes
són:
-

Gerard Segú i López
Anna Martínez Almoril
Alfonso Muñoz Saura
Joan Bonastre i Fort
Jesús Blanco Flórez
Miquel Carrión Molina
Candi Reyes Martín
Juan Ramón Vílchez Enríquez
Júlia Fernández i Rodríguez
Lourdes Ruiz Domínguez
Javier Belloso Garrido
Joan Piqué Andreu
Juan Vélez Sánchez

Existeix doncs el quòrum suficient de majoria absoluta dels regidors electes per a la
celebració de la sessió, que atès que són tretze, se xifra en set.
EN JOAN RAMON VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, PRESIDENT DE LA MESA DIU: Un cop comprovades
les credencials de tots els regidors i regidores electes si existeix algun regidor o regidora a
qui afecti algunes de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei orgànica de règim
electoral general en els seus articles 202 i 203 o altra legislació concordant ho ha de
manifestar en aquest moment.
Seguidament, no havent cap regidor afectat per causa d’incompatibilitat, es procedirà a la
formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució legalment exigit, previst
pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: Seguidament es llegirà el jurament o promesa i
citaré els noms i cognoms dels regidors electes per l’ordre en què figuren en les seves llistes
corresponents, començant per la llista més votada i fins a la menys votada, i formularan el
seu jurament o promesa:
Juro/prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat
-

Gerard Segú i López.- Prometo per imperatiu legal.
Anna Martínez Almoril.- Prometo per imperatiu legal.
Alfonso Muñoz Saura.- Prometo per imperatiu legal.
Joan Bonastre i Fort.- Prometo per imperatiu legal i juro pel poble de Santa
Coloma de Cervelló, per la justícia social i la llibertat nacional plena del poble de
Catalunya.
Jesús Blanco Flórez.- Sí. Prometo per imperatiu legal.
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-

També vull manifestar el meu compromís actiu amb l’exercici del dret a decidir
del poble català, en l’àmbit dels drets socials i nacionals. Aquests últims per a
exercir el dret a l’autodeterminació de Catalunya mitjançant un referèndum
vinculant sobre el futur polític del nostre país.
Miquel Carrión Molina.- Prometo per imperatiu legal i ho faig per imperatiu legal
perquè com tots sabeu ni a la Constitució ni al Rei els hem pogut votar aquesta
generació.

EL SR. FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, diu:
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: En principio, por eso, la fórmula está leída de
manera única. Como mínimo deben respetar la fórmula de Sí prometo o Sí juro añadiendo
por imperativo legal y a partir de aquí no soy quién para decidir si es legal o no.
-

Candi Reyes Martín.- Prometo per imperatiu legal.
Juan Ramón Vílchez Enríquez.- Prometo per imperatiu legal.
Júlia Fernández i Rodríguez.- Prometo per imperatiu legal.
Lourdes Ruiz Domínguez.- Sí. Prometo.
Javier Belloso Garrido.- Sí. Juro.
Joan Piqué Andreu.- Sí. Prometo.
Juan Vélez Sánchez.- Sí. Prometo.

EL SR. JOAN RAMON VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, PRESIDENT DE LA MESA DIU: Es declara constituït
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
A continuació, tal com preveu l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
procedirem a l’elecció de l’Alcalde de Santa Coloma de Cervelló.
Dono la paraula al Sr. secretari que explicarà el procediment d’aquesta elecció.
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: L’elecció de l’Alcalde es realitzarà de conformitat
amb el procediment previst a l’art. 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que
diu així:
“En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de l’Alcalde,
d’acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents
llistes.
b) Si algú d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat electe.
c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la
llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En
cas d’empat es resoldrà per sorteig.”
Per tant, ara el que procedeix és continuar amb la votació. Té la paraula la vocal, Sra. Anna
Martínez Almoril.
LA SRA. ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, VOCAL DE LA MESA, diu: Bé, ara vaig a preguntar qui
són els alcaldables. I la pregunta és, quins dels candidats que encapçalen les seves
corresponents llistes electorals volen presentar-se a l’elecció d’Alcalde? Començo per la llista
més votada.
-

Gerard Segú i López.- SI
Miquel Carrión Molina.- NO. Gràcies.
Juan Ramón Vílchez Enríquez.- NO.
Lourdes Ruiz Domínguez.- NO
Javier Belloso Garrido.- NO
Joan Piqué Andreu.- NO
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-

Juan Vélez Sánchez.- NO

Es presenta únicament el Sr. Gerard Segú i López per la llista de PROGRÉS-ENTESA.
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: Tots els regidors disposen d’un sobre amb les
paperetes i tots els possibles candidats. En aquest cas només se n’ha proclamat un. Poden
procedir a dipositar. En cas de que sigui buit, el sobre, es considerarà vot en blanc. I a últim
moment votaran els membres de la Mesa d’Edat.
Vots obtinguts pels candidats:
-

Gerard Segú i López.- 8 vots

Total de vots emesos: 13
Vots en blanc: 5
Vots nuls: 0
ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, VOCAL MESA D’EDAT, DIU: Un cop realitzat l’escrutini, en virtut
del que estableix l’article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, queda
proclamat alcalde el Sr. Gerard Segú i López amb vuit vots.
Sr. Gerard Segú i López, accepta el càrrec d’Alcalde de Santa Coloma de Cervelló?
El Sr. GERARD SEGÚ I LÓPEZ, respon: SÍ ACCEPTO i prometo per la meva consciència i
honor i per imperativa legal, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Donarem un torn de paraula als representants de les llistes electorals, que a partir d’ara
formaran els grups municipals, començant per la llista menys votada i finalitzant per la llista
més votada.
GERARD SEGÚ I LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Moltes gràcies. En tot cas, abans d’adjudicar
aquesta sessió, m’agradaria donar torn de paraula a tots els representants dels grups que
vulguin fer-ne ús, en ordre de llista de la menys votada a la més votada. Per tant, si voleu
dir alguna cosa.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Nosaltres, part del nostre (16:16) i treball, que a
(......) . Vull comentar que ha sigut un plaer treballar amb alguns companys que en aquesta
propera legislatura ja no hi seran (16:30) la Sandra i també molt especialment al meu
company Josep que ha estat amb mi, que hem treballat cos a cos durant aquests quatre
anys i és una persona que m’ha deixat molt bones impressions, m’ha ensenyat moltes coses
i principalment ha sigut
el seu compromís
Per acabar, enhorabona als nous companys que s’incorporen en aquesta corporació i
esperem que tots plegats puguem treballar fort, en un sentit i en un altre.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Bon dia a tothom.
Des del grup socialista felicitar a l’alcalde per la seva reelecció i a tots els regidors i regidores
del nou consistori.
Aprofito que tinc la paraula per agrair als veïns i veïnes que el passat 24 de maig ens van
donar el seu suport i que han fet possible que avui tinguem representació a l’Ajuntament.
Per la nostra part ens comprometem a seguir treballant tal i com hem fet aquests quatre
anys amb honestedat, honradesa, coherència i respecte, per tal d’aconseguir un futur millor
per al nostre poble.
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Agrair també als meus companys i companyes del PSC, que estan per aquí, algun d’ells, per
la feina feta i la que ens queda per fer, pel seu suport incondicional i pel treball que d’una
manera altruista feu i amb l’únic objectiu de fer una Santa Coloma més plural, més social,
acollidora, igualitària i amb més oportunitats per a tothom.
I per últim, demanar al nou equip de govern que aquesta legislatura no sigui com l’anterior,
si no que imperi la participació, la transparència, el diàleg i el consens amb la resta de forces
polítiques.
Bona feina a tothom i molts encerts.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Bon dia a tothom. Torno a dir bon dia ara
com a representat d’Esquerra i representant del nou equip de govern.
En principi agrair, com han dit abans els companys, a tots els votants que hem tingut i a
totes les persones que han participat en aquesta elecció i que ha fet que aquest municipi
sigui un municipi plural i amb moltes idees i amb moltes ganes de treballar per a tothom per
les eleccions que hi ha hagut.
També donar l’enhorabona a l’equip de Progrés, que ha guanyat, i a la resta d’entitats i
felicitar a l’alcalde.
Nosaltres, des d’Esquerra i des de l’equip de govern, ens comprometem a què l’acció de
govern sigui el més transparent, que ho aconseguirem amb l’equip de govern, més
participativa i que tothom tingui veu a l’hora de decidir coses, els vots poden ser diferents,
però que tinguin veu per poder aportar els seus criteris, com pensen i que volen fer. Ara,
això no vol dir que tots votem el mateix. Això és política i això funciona així.
Res més. Moltes gràcies.
MIQUEL CARRION MOLINA, REGIDOR, DIU: Bon dia. En primer lloc, també, agrair a tots els
votants, a les 655 persones que ha dipositat la seva confiança en Acció Ciutadana. També
agrair a tots els companys i companyes que ha fet possible això, molts dels quals esteu aquí.
Gràcies companys.
Felicitar als regidors i regidores que heu sortit escollits. Hi ha un canvi en una de les llistes
electorals, esperem que no sigui per cap infortuni que sigui una motivació justificada, però
en tot cas, felicitats a tothom.
Des del nostre grup hem vingut a treballar i a col·laborar amb tots i cadascun dels regidors i
regidores i totes les associacions del poble, de forma oberta, col·laborativa i constructiva.
Això com sabeu, ho fem des d’una metodologia, aquesta vegada, amb la participació
ciutadana que està basada en un esquema que és democratitzar la informació el màxim
possible i en socialitzar l’activitat política de l’Ajuntament al municipi.
Nosaltres també hem fet un pacte i em fet un pacte amb aquest model justament i amb les
persones que han cregut en aquest model. I estem compromesos en crear dinàmiques
participatives perquè la població de Santa Coloma tingui accessible l’Ajuntament, oferint una
organització oberta per a que tothom hi pugui participar.
Pensem que la vella política amb clau de partit ha acabat i toca obrir-se a la ciutadania d’una
forma rotunda i directa. Creiem que les cuines dels pactes i les cuines de les decisions s’han
de fer de cara a la ciutadania i no de portes endintre.
Treballarem per això i creiem que tenim quatre anys per demostrar-ho i esperem no
defraudar-vos i fer una bona feina. Gràcies.
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GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas, en representació de Progrés i alcalde
recent elegit m’agradaria sumar-me a algunes veus que ja han expressat l’agraïment als
regidors que durant aquests últims quatre anys han estat en aquest Ple, en aquest
Ajuntament i ja no continuen en aquesta nova legislatura, per la seva feina feta i el seu
compromís.
Felicitar molt especialment a tots els regidors i regidores que hem estat elegits en aquestes
passades eleccions i sobretot donar la benvinguda als nous que us incorporeu en aquesta
legislatura.
Com també ja han dit alguns dels que m’han precedit, el que tenim és molta feina per
davant i el que ja és un desig de que tots treballem amb aquest objectiu comú, que és el de
intentar millorar el nostre poble i vetllar per la nostra gent i per tant hem de mantenir
sempre, o recordar sempre, que estem aquí pel bé del poble i així hem de treballar. Si tots
anem a una i tots actuem amb aquesta responsabilitat i amb aquest objectiu segur que tot
serà millor i els resultats per al nostre poble i per a la nostra gent serà els que ens
proposem.
Jo com a alcalde, tinguem per segur que m’hi posaré al davant amb aquest esperit, amb
aquestes ganes i amb aquesta voluntat.
També agrair als companys i regidors que m’han donat de nou la seva confiança per a que
pugui mantenir aquest honor de ser l’alcalde, de servir al meu poble i de tenir, el que els hi
dic moltes vegades als alumnes que venen a visitar l’Ajuntament, la millor feina del món,
que és que els veïns, els teus conciutadans t’escollin perquè gestionis els seus interessos i
les seves vides, en definitiva, des de tot el que es pugui fer des de l’Ajuntament.
Com heu pogut comprovar l’escenari que ha generat aquestes passades eleccions ha
comportat que no hi hagin majories absolutes, com havia passat en la legislatura anterior i
per tant hi ha tres grups que ens hem posat d’acord per formar el nou Equip de Govern, que
és divers, que es basarà en el diàleg i la confiança entre nosaltres, que ofereix estabilitat,
capacitat d’afrontar i de tirar endavant els projectes o reptes que té el nostre poble i la
nostra gent.
També forma part d’aquest acord, el que ja han expressat també alguns anteriorment, que
és la mà estesa a tots els grups, a les entitats, a la ciutadania per treballar responsablement
i cooperativament per poder avançar en aquest vuitè sentit.
Els temes són els que són, són diferents. Hi ha moltes coses que es qüestionen i que estan
canviant i per tant un dels reptes d’aquest nou Equip de Govern i d’aquest alcalde serà
aprofundir la transparència amb la cerca de la implicació de la ciutadania, amb el rendiment
de comptes, amb el foment de la participació, amb el foment de la corresponsabilitat de
tothom que vulgui implicar-s’hi i cercant a aquells que potser no vulguin implicar-s’hi però
siguin necessaris.
Aquest equip de govern, aquest nou govern que formarem, tant pel que fa al seu
funcionament com per la seves línies programàtiques, que les plantegem en positiu, les
propostes que plantejava la ciutadania als diferents grups. Ben aviat el farem públic i
transparent perquè tota la ciutadania conegui quins són els fonaments, en aquest acord de
govern, que tindrà el seu Ajuntament.
Amb aquest alcalde, ja ho vaig dir fa quatre anys i ho repeteixo, hi ha un equip de govern
que formarem i estic segur que el conjunt de tots els regidors i electes que tenim avui en
aquest Ple i trobareu de compromís d’entrega i responsabilitat i d’interès del poble,
proximitat, transparència i una estesa, tan entre nosaltres, com amb la ciutadania i amb
totes les entitats.
Tenim reptes molt importants, tenim dificultats però també oportunitats que hem d’afrontar.
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Tenim situacions econòmiques complexes que esperem que quadrin millor que els vots de
l’elecció del alcalde, però tot això ho hem afrontat gestionant al mateix temps ????? de la
vida quotidiana del nostre poble ????? i ara ens queda començar a treballar amb il·lusió,
amb responsabilitat, amb compromís i ???? de ser portadors de la confiança dels
conciutadans del nostre poble.
Jo m’hi poso ara mateix. Nosaltres ens hi posem, estic segur que podeu comptar en que
aquestes tretze persones que teniu al vostre davant ens hi posem des d’ara mateix amb
l’esperit que tots els que hem parlat us hem expressat de treballar pel bé del poble, treballar
per fer de Santa Coloma de Cervelló un poble cada dia millor i per tant us convido també a
que tots i totes ens acompanyeu també en aquest complicat però fascinant i il·lusionant
camí.
En tot cas, amb aquesta declaració d’intencions que acabo de fer donaríem per tancat aquest
acte i us agraeixo molt que hagueu vingut a acompanyar-nos en aquest dia que és important
per a nosaltres, però també important pel municipi, perquè marca l’inici d’una nova etapa i
per tant donaríem per tancat aquest acte.
Com és habitual al pis de baix tenim una mica de cava per celebrar la reincorporació del nou
consistori, la creació del nou consistori amb tots vosaltres i us esperem en els plens
municipals que us recordo que són els últims dijous de més i també amb tot el que es vagi
produint en el municipi i que tingui en definitiva interès i necessiti de protagonisme de tots
nosaltres.
Moltes gràcies.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 12 hores i 28 minuts i, per constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, lliuro aquesta acta, que firmen els assistents, i la certifico amb la
meva signatura.

Vistiplau
L’Alcalde

El Secretari acctal.

Gerard Segú i López

Joan Sàbat i Olivé
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