ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA
DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT DE CUBELLS
A la vila de Cubells, quan són les 12:00 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen a la
sala de sessions d'aquest Ajuntament, en conformitat amb el què disposa l'article 195 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en concordança amb
l’article 37.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors i Regidores
que el passat dia trenta-un de maig van ser proclamats electes per la Junta Electoral de
Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions Locals, convocades pel
Reial Decret 424/2011, de 28 de març, que a continuació es relacionen, i que constitueixen
la totalitat dels Regidors i Regidores electes d'aquesta Corporació, amb la finalitat de
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament, assistits per mi, la
secretària de la Corporació, que dono fe de l'acte.
ASSISTENTS
REGIDORS I REGIDORES ELECTES
- Sr. Josep Regué Montserrat
- Sr. Sebastià Boixadera Brescó
- Sra. Sílvia Castells Ribes
- Sr. Jordi Solé Mirats
- Sr. Salvador Soldevila Pedrol
- Sr. Marta Grau Cantarell
- Sra. Jordi Casals Fransi

CANDIDATURES
CIU
CIU
CIU
CIU
ERC - AM
ERC - AM
ERC - AM

SECRETARIA: Sra. Cristina Fontova Camacho
En primer lloc pren la paraula la secretària per informar als presents que l’objecte
d’aquesta sessió es procedir a la constitució del nou Ajuntament d’acord amb el
procediment establert per la legislació electoral, que implica la realització de les operacions
següents:
a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels Regidors electes de major i menor
edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d'edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona (en cas que
no l’hagin presentat en aquesta Secretaria prèviament) i el Document Nacional
d'Identitat.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista
d'acatament de la Constitució.
d) Elecció de l'Alcalde o alcaldessa del municipi.
Així mateix, la senyora secretària informa als presents que en aquest acte es troba a
disposició de tots els Regidors i Regidores electes el certificat de saldo bancari a 9 de juny
de 2015, a efectes de la seva comprovació.
Seguidament, per la senyora secretària es procedeix a constituir la Mesa d'edat, la qual, en
conformitat amb l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, en la seva redacció actual, i amb l’article 37.2 del Reglament
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estarà constituïda pels
senyors: JOSEP REGUÉ MONTSERRAT (com a regidor electe de major edat) i MARTA
GRAU CANTARELL (com a regidora electe de menor edat), assumint la Presidència de la
Mesa el primer d'ells, i per la secretària de la Corporació.
Per ordre del senyor President de la Mesa d'edat, després de declarar-se oberta la sessió,
es procedeix a comprovar la credencial de cada Regidor i Regidora electe (les credencials
prèviament entregades a Secretaria per part dels regidors ja han estat comprovades).
Una vegada acreditat per tots els Regidores i Regidores electes la seva personalitat, i
comprovat que tots i totes han formulat les declaracions a les quals es refereix l'article 75.7
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova
redacció donada a la mateixa per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de
desembre, pel senyor President de la Mesa d'edat se sol·licita que si existeix algun Regidor
o Regidora afectat per alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica
del Règim Electoral General i l'altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment.
Pel fet de no declarar-se res sobre això per part dels Regidors i Regidores, s'entén que no
es troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat
a la seva proclamació, previstes en els articles 202 i 203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny,
en la seva redacció actual, i l'altra legislació aplicable.
Acte seguit el senyor President de la Mesa d'edat sol·licita que la secretària procedeixi a la
lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril,
el text literal de la qual és el següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de
l'Ajuntament de Cubells, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
A continuació es procedeix per la senyora secretària a nomenar cadascun dels Regidors i
Regidores, els quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent:
1. Senyor Josep Regué Montserrat, Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Cubells, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Ho prometo per imperatiu legal, 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.
2. Senyor Sebastià Boixadera Brescó, Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de
Cubells, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Ho prometo 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
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3.

4.

5.

6.

7.

nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat
Català, Lliure i Sobirà.
Senyora Sílvia Castells Ribes, Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubells,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya. Ho prometo per imperatiu legal. 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.
Senyor Jordi Solé Mirats, Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubells,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya. Ho prometo per imperatiu legal. 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.
Senyor Salvador Soldevila Pedrol, Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Cubells, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Ho prometo per imperatiu legal. 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.
Senyor Marta Grau Cantarell, Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubells,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya. Ho prometo per imperatiu legal. 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.
Senyora Jordi Casals Fransi, Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubells,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya. Ho prometo per imperatiu legal. 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.
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Seguidament el senyor President de la Mesa d'edat declara constituïda la Corporació,
assenyalant que tot seguit es procedirà a l'elecció d'Alcalde de la vila entre els membres
de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes i presentin la seva candidatura.
Amb aquesta finalitat dóna la paraula a la senyora secretària, qui explica que l’elecció es
realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta, en la què cada regidor o regidora,
respecte de les candidatures que es presentin, dipositarà el seu vot en l'urna destinada per
aquesta finalitat, essent elegit Alcalde, de conformitat amb allò disposat per l'article 196 de
la Llei Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el candidat o
candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el
candidat o candidata de la llista que hagi obtingut més vots en les Eleccions.
Després d'això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d'edat, es presenten com a
candidats a Alcalde els Regidors que encapçalen llurs corresponents llistes que tot seguit
s'indiquen:
CANDIDATS
1. Josep Regué Montserrat
2. Salvador Soldevila Pedrol

LLISTA ELECTORAL
CIU
ERC – AM

Seguidament es procedeix a realitzar la votació pels Regidors electes es diposita el seu vot
a l'urna destinada a l'efecte. Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar
l'escrutini, el resultat del qual, és el següent:
CANDIDATS
1. Josep Regué Montserrat
2. Salvador Soldevila Pedrol

VOTS OBTINGUTS____
4
3

Vots nuls: Vots en blanc: Realitzat l'escrutini, i havent obtingut el regidor senyor JOSEP REGUE MONTSERRAT la
majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la Mesa d'edat, la
secretària de la qual li pregunta si accepta el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Cubells.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'Alcalde per part del senyor/a JOSEP REGUÉ
MONTSERRAT, el senyor President de la mesa sol·licita que per la senyora Secretaria es
procedeixi a la lectura de la fórmula d'acatament a la Constitució legalment establerta, el
text literal de la qual és el següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de
Cubells, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
A continuació l'Alcalde, senyor Josep Regué Montserrat, emet la seva promesa de
respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, mitjançant la manifestació
següent:
Senyor Josep Regué Montserrat, Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l'Ajuntament de Cubells, amb lleialtat al Rei, i respectar i
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fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Ho
juro amb l’ajut de Deu.
Després d'això es dóna la paraula a tots aquells regidors què ho desitgin.
Pren la paraula el regidor per ERC – AM, senyor Salvador Soldevila Pedrol exposant:
“Bona dia a tothom,
Primer que res, voldria donar la benvinguda als nous regidors, també us desitjo molta
sort. Caldria deixar de banda tota conducta partidista, això facilitaria corregir qualsevol
cosa del funcionament de l’ajuntament que no us agradi prou, a les vostres mans està
canviar-ho, perquè els nous sou majoria.
Dit això, faré una referència d’unes quantes coses que no ens han agradat ni a mi ni als
regidors que m’han acompanyat en aquests últims anys a l’Ajuntament.
No ens ha agradat l'edifici de 6 plantes i tota la cua de despropòsits que ha comportat.
No ens ha agradat com s’administren les propietats de l'àrea de caça, per la nul·la
transparència i per tan poca responsabilitat ètica.
No ens ha agradat que l’alcalde, que està cobrant una pensió de jubilació, pretengui
cobrar una paga de l’ajuntament.
No ens ha agradat que es vulgui silenciar la nostra veu i opinió dels plens municipals.
No ens ha agradat la manera com s’ha construït la sala de vetlla, perquè som de l’opinió
que amb diner públic no tot si val.
No ens ha agradat algun permís d’obra del senyor Regué, que per estalviar-se alguns
diners de l’impost municipal, està fent un greu greuge a tots els contribuents, els quals ja fa
una anys que amb els seus tributs han sostingut les malmeses arques municipals.
Totes aquestes coses no ens han agradat, perquè hi havia una opció més favorable pel
nostre poble.
Feta aquesta referència, la nostra proposta de cara al futur més immediat, és que hi ha
un altra manera de fer les coses, amb debat, amb diàleg, res d’imposar, cal escoltar les
propostes i iniciatives de tothom. Estem disposats, com sempre, a col·laborar pel que faci
falta pel bé del nostre poble, això sí, sempre amb un previ acord d’un full de ruta nítid i ètic.
Això no depèn de nosaltres, si compartiu la nostra opinió, ja sabeu on trobar-nos, estem
aquí molt a prop, a l’altre costat de la taula.
Per acabar aquesta intervenció, voldria referir-me al procés nacional que viu Catalunya.
Cal dir que tots els regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya d’aquest ajuntament,
des de la nostra humil aportació, sempre hem estat i estarem amatents per col·laborar i per
ajudar en aquest complex procés. Manifestem, que estem al costat d’aquells que volen la
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independència i la justícia social de Catalunya, per fer un país lliure, net de corrupció i de
corruptes.
Gràcies a tots per la vostra atenció i assistència.”
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant:
“Benvolguts veïns i veïnes de Cubells i de La Torre de Fluvià:
Quan fa quatre ens van escollir per regir aquest Ajuntament va ser una mostra de
confiança que us volem agrair de tot cor. Ara, havent fet canvis importants en els
components de la candidatura ens heu tornat a donar els vostres vots per dirigir de nou
aquest Ajuntament els propers quatre anys i aquest fet ens dona molta satisfacció personal
i el vostre reconeixement ens omple de goig, perquè es una mostra d’acceptació de la
nostra dedicació i de la tasca que hem fet durant aquests quatre anys.
Gràcies, moltes gràcies a tothom, i d’una manera especial gràcies a tots els que heu
cregut i heu donat suport a la nostra candidatura i a totes les associacions per la seva
col·laboració.
També tinc que agrair a tots els regidors i membres de la candidatura que ens han
ajudat durant la legislatura, i d’una manera especial voldria agrair a la Clàudia Bellostas i al
Josep Camps perquè aquests quatres anys han estat uns col·laboradors molt eficients i
uns ferms suports del nostre equip de govern; sense vosaltres no hauria estat lo mateix. I,
en nom de l’ajuntament i del poble moltes gràcies per tots els altres anys que heu dedicat
al servei de Cubells i de la Torre.
Si fem un examen de les actuacions d’aquests quatre anys, pensant en si hem estat
capaços de millorar alguns aspectes de la qualitat de vida de Cubells i de la Torre, creiem
honradament que gràcies a tots plegats, ho hem aconseguit i com exemple parlaríem del
pas de zebra i dels semàfors de la carretera, de la remodelació del local del Castell, de la
construcció de la sala de vetlles, de l’arranjament del dipòsit i de la nova canonada general
d’aigua de la Torre, de la informatització de la comptabilitat, de la gran amortització del
deute municipal, per no parlar de la recuperació de les festes del carnestoltes, de la
continuïtat d’unes gran Festes Majors i pot ser de la festa més emotiva que va ser
l’homenatge als mes grans de 90 anys.
Però lo que està fet, ja està fet, ara cal conservar-ho, però sobretot cal mirar endavant
per anar cobrint noves necessitats actuals o futures i seguir millorant la qualitat de vida de
tots els veïns i veïnes dels nostres pobles. En el programa electoral vam fixar una sèrie de
projectes i vam recollir uns suggeriments, i per tant, no m’estendré explicant-los, l’únic que
us diré es que treballarem per desenvolupar aquests projectes i aquests suggeriments,
però ens cal la vostra ajuda i la vostre col·laboració perquè tant sols aconseguirem fites
importants si ho fem tots plegats.
I també de la mateixa manera que ho hem fet aquests darrers anys, seguirem
demanant la col·laboració del grup de la oposició per resoldre els temes més importants i
esperem la seva aportació, ja que el nostre equip continuarà treballant per tots i per totes,
sense distinció de cap mena, i seguirem escoltant les recomanacions constructives de
tothom, perquè no ho dubteu que la força dels pobles petits està en la unitat, l’esforç i la
participació de tots els veïns i veïnes, i que lo més important per aquest equip es que
millori la convivència, el benestar, l’harmonia i la qualitat de vida de tots els ciutadans
Moltes gràcies a tots. Visca Cubells i La Torre. Visca Catalunya”
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Sense més intervencions, s’aixeca la sessió a les 12:30 hores, de la qual jo com a
secretària, n’aixeco la present acta.
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