ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNY DE 2003

Sant Celoni, 14 de juny de 2003.
Essent les 12:00 hores del migdia, es reuneixen a la sala de sessions de
l'ajuntament, les senyores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga
Garcia i els senyors Josep Alsina Lloreda, Jordi Arenas Vilà, Emili Bosch
Oliveras, José Manuel Bueno Martínez, Josep Capote Martín, Raül Casado
Jiménez, Joan Castaño Augé, Jordi Cuminal Roquet, Francesc Deulofeu
Fontanillas, Jaume Figueras Coll, Francesc Garcia Mundet, Carles Mas
Lloveras, Josep M. Pasqual Arenas, Ramon Segarra Montesó i Miquel Vega
Vega, tots ells regidors electes a les darreres Eleccions locals celebrades el
dia 25 de maig d’enguany, convocades per Reial Decret 374/2003, de 31
de març.
Són assistits pel secretari de la corporació, Sr. José Luis González Leal i
amb la presència de l’interventor accidental, Sr. Joan Muntal Tarragó.
Pren la paraula el Sr. secretari i explica que l’objecte de la sessió és el de
procedir a la constitució del nou ajuntament de Sant Celoni, a la vista dels
resultats que es van produir el passat dia 25 de maig de 2003, data de
celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres
de les corporacions locals.
D’acord amb allò establert a la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral
general, al Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i al Reglament d’organització i funcionament de l’ajuntament
de Sant Celoni, cal procedir en primer lloc a la constitució de la Mesa
d'Edat, integrada pels regidors electes de major i menor edat presents a la
sala, que serà presidida pel de major edat, actuant com a secretari el de la
corporació.
Correspon aquesta designació als senyors Ramon Segarra Montesó i Jordi
Cuminal Roquet, nascuts els anys 1948 i 1977 respectivament, que són
cridats pel Sr. secretari per a que, tal i com està legalment previst, formulin
el jurament o promesa de complir les obligacions del càrrec de regidor, que
diu textualment:
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“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor d’aquesta corporació, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya”.
Es fa constar que el Sr. Segarra formula la seva promesa “per imperatiu
legal” i el Sr. Cuminal “per imperatiu legal i sense renunciar al dret a
l’autodeterminació de Catalunya”.
Fetes aquestes promeses, la Mesa d'Edat resta constituïda de la següent
forma:
MESA D’EDAT
- President: Ramon Segarra Montesó, regidor assistent de major edat.
- Regidor: Jordi Cuminal Roquet, regidor assistent de menor edat.
- Secretari: José Luis González Leal, secretari de la corporació.
Acte seguit, el Sr. Segarra declara oberta la sessió per a la constitució del
nou ajuntament de Sant Celoni i dóna la paraula al Sr. secretari, a l’objecte
d’anar cridant de forma individualitzada als regidors electes per a que cada
un d’ells llegeixi la fórmula de jurament o promesa abans referida,
continguda a l’acta de presa de possessió.
Un per un, i cridats per ordre alfabètic, formulen la seva promesa: Josep
Alsina Lloreda, Jordi Arenas Vilà, Emili Bosch Oliveras, José Manuel Bueno
Martínez, Josep Capote Martín, Raül Casado Jiménez, Joan Castaño Augé,
Francesc Deulofeu Fontanillas, M. Lourdes Donado Riera, Jaume Figueras
Coll, Francesc Garcia Mundet, Josefa Lechuga Garcia, Carles Mas Lloveras,
Josep M. Pasqual Arenas i Miquel Vega Vega.
Es fa constar que el Sr. Alsina ha fet la seva promesa “per imperatiu legal” i
que la Sra. Lechuga i els Srs. Bosch, Deulofeu, Figueras i Mas l’han feta
“per imperatiu legal i sense renunciar al dret a l’autodeterminació de
Catalunya”.
A continuació, i atès que els candidats electes han formulat declaració
prèvia sobre els seus béns patrimonials i sobre causes de possible
incompatibilitat i aquelles activitats que els proporcionin ingressos
econòmics, el Sr. Segarra declara constituït el nou ajuntament de Sant
Celoni, que queda integrat pels següents regidors:
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Nom
Alsina i Lloreda, Josep
Arenas i Vilà, Jordi
Bosch i Oliveras, Emili
Bueno i Martínez, José Manuel
Capote i Martín, Josep
Casado i Jiménez, Raül
Castaño i Augé, Joan
Cuminal i Roquet, Jordi
Deulofeu i Fontanillas, Francesc
Donado i Riera, M. Lourdes
Figueras i Coll, Jaume
Garcia i Mundet, Francesc
Lechuga i Garcia, Josefa
Mas i Lloveras, Carles
Pasqual i Arenas, Josep M.
Segarra i Montesó, Ramon
Vega i Vega, Miquel

Llista electoral
ERC
PSC
CiU
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
PSC
CiU
PSC
CiU
CiU
ICV
ERC
PSC

ELECCIÓ D’ALCALDE
El Sr. Segarra explica que a continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde
de la vila, de conformitat amb el procediment de votació secreta previst a
l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general, és a dir,
a través de paperetes que es dipositaran en una urna, essent escollit
alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o,
de no haver-n’hi, el qui encapçali la llista més votada en les Eleccions del
passat 25 de maig. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les
corresponents llistes.
Per tal que cada llista presenti la seva candidatura, el Sr. Segarra dóna la
paraula els portaveus de les quatre formacions polítiques representades al
consistori:
Pel PSC, pren la paraula el Sr. Jordi Arenas i Vilà:
<< Bon dia a tothom. Deixeu-me en primer lloc que des del PSC doni les
gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i La Batllòria que
han confiat en nosaltres i ens han fet confiança. En segon lloc, agrair la
participació de la nostra població en les darreres Eleccions, que ha estat
modèlica. D’això ens sentim orgullosos i partícips. I en tercer lloc també
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vull agrair als companys d’ERC i d’ICV l’esforç generós que han fet per tal
d’assolir un pacte de govern catalanista i de progrés; un pacte que
reflectirà de ben segur la nova situació política de Sant Celoni. I ho farem
des del diàleg permanent, des de la transparència i des de la lleialtat,
entenent que la pluralitat política és un valor essencial del nostre poble. En
Joan Castaño i tot l’equip de govern que l’acompanyarem volem fer més
coses per Sant Celoni i La Batllòria. Tenim ganes de continuar treballant-hi i
ho fem sabent que tenim un projecte de futur clar.
Sant Celoni ha millorat molt els darrers anys i la gent se sent orgullosa de
viure-hi. És per això que seguirem treballant pensant en les necessitats de
les persones, en els grans projectes i en els petits detalls del dia a dia. I per
a afrontar el futur amb il·lusió, què millor que en Joan Castaño sigui
l’alcalde i lideri un equip de gent que treballi per millorar la qualitat de vida
de les persones de Sant Celoni i La Batllòria?
Els qui conformarem l’equip de govern coneixem quines són les demandes i
les inquietuds dels nostres veïns i veïnes. Governarem per a la gent, no
tenim cap altre interès. El nostre objectiu és que Sant Celoni continuï
creixent, millorant i sigui més pròsper. Treballarem per un municipi més
just i igualitari, amb polítiques de suport a totes les persones, als joves, a
la gent gran i a les famílies de diferents tipologies, on l’educació, la cultura i
l’accés a les tecnologies de la informació tinguin un paper essencial. Un
municipi de progrés que generi oportunitats per a tothom, un municipi
sostenible, convivencial i més participatiu. És el compromís de l’alcalde i de
tot l’equip amb les persones de Sant Celoni i La Batllòria.
Sant Celoni és un projecte de tots. I tots tenim un paper a desenvolupar en
aquest projecte engrescador que és construir un futur, un futur que
s’endevina molt millor per a tots i totes. Treballarem amb renovada il·lusió
per a un únic objectiu: el benestar físic, psíquic i social dels nostres
conciutadans de Sant Celoni i La Batllòria. Comencem a treballar. Moltes
gràcies. >>
Per CiU, pren la paraula el Sr. Emili Bosch i Oliveras:
<< La candidatura de CiU vol donar les gràcies en primer lloc a tot el poble
de Sant Celoni i La Batlloria, tant per la participació, que ha sigut exemplar
i demostra que el poble està implicat en el futur, com pel recolzament que
ha donat a la nostra candidatura, col·locant-nos com a segona força més
votada.
Nosaltres no hem entrat en cap pacte. Votarem la nostra pròpia
candidatura perquè entenem que des d’aquesta posició liderem una opció
de canvi que des del poble mateix s’ha demanat i que nosaltres hem
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plantejat durant tota la campanya, i que volem continuar plantejant. És a
dir, ens posicionarem com a força de canvi. Si és necessari participarem i
estem oberts a participar amb l’equip de govern en tot allò que sigui
positiu, que sigui efectiu per als nostres objectius, però sobretot pels
objectius del poble, com hem dit en tota la campanya.
Hem fet una campanya oberta, transparent, informativa, hem donat un
programa de futur, un programa d’il·lusió. Entenem que l’hem de mantenir
i que no podem coartar ni coaccionar l’interès i la il·lusió que la gent ha
dipositat en nosaltres. Per tant, nosaltres donarem el vot a la nostra pròpia
candidatura i ens posicionarem com a força de canvi que és el que entenem
que el poble ens ha demanat. Moltes gràcies. >>
Per ERC, pren la paraula el Sr. Josep Alsina i Lloreda.
<< Des d’ERC entenem que Sant Celoni i La Batllòria necessiten un impuls
davant la necessitat que la institució municipal tingui l’estabilitat, l’eficàcia i
la solidesa suficient per a assolir i superar els importants reptes que té
plantejades la nostra vila en el futur immediat. I per a que la nostra vila
progressi i avanci en el millor consens polític i ciutadà, en benefici de Sant
Celoni i La Batllòria, en definitiva del Baix Montseny, és el nostre ànim el
fer un canvi important en l’estil de fer política, tant pel que respecta al
propi equip de govern, a l’oposició i als ciutadans: consens, participació,
diàleg i informació.
Els eixos principals del nostre programa electoral han estat les
infrastructures, els serveis a les persones i l’organització municipal, i els
volem portar endavant. Per això la candidatura d’ERC i l’Assemblea de
militants hem decidit entrar en l’únic govern que ha estat viable, un govern
amb el PSC i IC-V. Per garantir-ne la pluralitat, per responsabilitat de
govern, ja que ERC és una força de govern i de gestió, per portar a terme
el nostre programa electoral, perquè és l’hora del canvi i ERC aportarà un
canvi en aquest tarannà de govern, per millorar Sant Celoni i La Batllòria és
vital.
Finalment volem agrair als nostres votants, militants, simpatitzants i
famílies la confiança que ens han donat i la paciència que han tingut amb
nosaltres. Una vegada més la decisió presa per ERC potser no serà ben
entesa per part dels ciutadans, però repeteixo ERC és garant d’un
important canvi demanat per tothom. I aquesta decisió ha estat presa des
de la responsabilitat i la pluralitat, amb voluntat de crear una altra forma
de govern i una altra forma de governar. Des aquí, moltes gràcies a
tothom. >>
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Per ICV, pren la paraula el Sr. Josep M. Pasqual i Arenas:
<< Nosaltres, quan ens hem anat trobant els companys i companyes de la
nostra candidatura, sempre hem acabat comentant el mateix: que tothom
ens ha anat dient “no m’agradaria pas estar en la vostra pell” o “ qui serà
el nou alcalde?” o “ara sí que podreu decidir” o “penseu que Sant Celoni
necessita un canvi”. Cap on havia d’anar aquest canvi sempre depenia molt
de la persona amb qui parlaves. Tothom tenia la seva visió particular. I
evidentment totes aquestes expectatives han vingut donades per un fet, i
és que els socialistes han perdut la majoria absoluta.
Nosaltres, tot i ser la força més petita, vam creure que valia la pena
prendre la iniciativa i obrir converses amb la resta de forces polítiques per
conèixer de primera mà els respectius programes i valorar conjuntament
tota la candidatura quin camí havíem d’emprendre. Això ens va portar a
establir un acord amb ERC i conjuntament obrir una ronda de converses
amb el PSC i CiU, intentant trobar acords cara a un possible pacte de
govern. En CiU vam trobar un projecte molt ambiciós i un tracte molt
cordial i seriós. El projecte socialista, en canvi, poc canvi presentava.
Porten 12 anys de majoria absoluta i evidentment estan convençuts del seu
projecte per Sant Celoni, i s’entén. Però sí que es van mostrar receptius a
les nostres propostes i a treballar conjuntament per a elaborar un nou Pla
estratègic que emmarqués les línies mestres d’un nou model per a Sant
Celoni. A aquestes alçades les pressions, les desqualificacions i les
mentides malintencionades ja estaven a l’ordre del dia.
Iniciàvem la tercera ronda de converses i per un cúmul de factors interns i
també externs no arribem a acostar posicions amb CiU. Vull agrair des
d’aquí la franquesa i la coherència de les seves prioritats, tot i que no les
compartim. Amb els socialistes comencem a avançar, nosaltres volem un
acord de govern que suposi un nou punt de partida, més plural, més
transparent i més receptiu. Finalment hem aconseguit establir uns eixos
bàsics per configurar un nou equip de govern, on la reflexió col·lectiva d’un
nou model per a Sant Celoni serà el canvi que tant ens ha demanat el
poble. Gràcies. >>
Finalitzades aquestes intervencions el Sr. Segarra declara proclamades les
quatre candidatures següents:
Joan Castaño i Augé (PSC)
Emili Bosch i Oliveras (CiU)
Josep Alsina i Lloreda (ERC)
Josep M. Pasqual i Arenas (ICV)
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El Sr. Segarra explica que cada regidor disposa d’un joc de paperetes amb
els noms dels quatre candidats i que a mesura que siguin cridats, hauran
de dipositar la papereta a la urna.
Seguidament, el Sr. Secretari va nomenant els regidors per ordre alfabètic,
els quals procedeixen a introduir el seu vot a la urna.
En acabar la votació, es procedeix a fer l’escrutini dels vots, obtenint-se els
següents resultats:
NÚMERO DE VOTANTS
VOTS VÀLIDS
VOTS A CANDIDATS
VOTS EN BLANC

17
17
17
0

CANDIDATS

VOTS

Joan Castaño i Augé
Emili Bosch i Oliveras
Josep Alsina i Lloreda
Josep M. Pasqual i Arenas

11
6
0
0

A la vista dels resultats obtinguts, el Sr. Segarra anuncia que queda
proclamat alcalde de l’ajuntament de Sant Celoni el Sr. Joan Castaño i
Augé, que encapçala la llista presentada pel PSC.
PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit el Sr. Segarra prega al Sr. Castaño que es dirigeixi a la Mesa i li
formula la següent pregunta: “Accepta vostè el càrrec d’alcalde de la vila
de Sant Celoni?”
El Sr. Castaño contesta que sí accepta i procedeix a formular el jurament o
promesa de complir les obligacions del càrrec d’alcalde, tot pronunciant la
fórmula legal següent:
“ Jo, Joan Castaño i Augé, prometo per la meva consciència i honor
complir fidelment amb les obligacions del càrrec d’alcalde Sant Celoni
i d’aquesta corporació, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de
Catalunya”.
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En aquest moment el Sr. Segarra lliura al Sr. Castaño el bastó d’alcalde i li
ofereix el lloc de presidència, dirigint-se els membres de la Mesa d’Edat als
seus respectius escons.
I després del compliment de la normativa legal per a la constitució de la
corporació i elecció del seu alcalde i president, pren la paraula el Sr.
Joan Castaño i Augé:
<< Moltes gràcies a tothom. Per a mi es un honor tornar a ser l’alcalde
de Sant Celoni i vull agrair a tots els que m’heu fet confiança: als meus
companys del grup socialista i especialment als companys dels grups
d’ERC i d’ICV. Però deixeu-me que us digui que l’agraïment més
important és per al conjunt de ciutadans i ciutadanes que han fet possible
que Sant Celoni tingui un govern de progrés. A tots moltes gràcies
Us ben asseguro que només hem mou un objectiu: treballar per a les
persones de Sant Celoni, per tota la gent que viu i treballa en aquest
poble que estimem tant.
A les eleccions municipals els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni s'han
pronunciat de manera clara i contundent per les opcions progressistes,
d'esquerres i catalanistes. El PSC, ERC i ICV hem obtingut un molt bon
resultat i ben segur que els tres grups agraïm la confiança que se'ns ha
dipositat i és per això que assumim la responsabilitat que la ciutadania
ens ha atorgat.
Les tres forces hem fet un pacte que configura una nova situació al
nostre poble. Crec que no m’equivoco si dic que volem seguir impulsant
la transformació de Sant Celoni i fer front als nous reptes. Ho farem amb
el convenciment que Sant Celoni pot ser i ha de ser més just i igualitari,
més pròsper i generador d'oportunitats per a tothom, amb un espai
públic de qualitat, més sostenible i ecològic, més participatiu i amb millor
convivència.
Els tres grups que m’heu fet confiança com alcalde formarem el govern
municipal. Un govern que treballarà per a tot el poble, pensant en tots
els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni. Un govern que vol treballar
col·lectivament, col·legiadament, i que ja s’ha marcat els eixos principals
de la seva política municipal dels propers quatre anys.
Treballarem per UN SANT CELONI MÉS JUST I IGUALITARI. Un Sant
Celoni que posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes les millors
condicions per viure i conviure i poder desenvolupar els seus projectes
personals, individualment i col·lectivament. Un municipi que treballa amb
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intensitat per la cohesió i la convivència i lluita expressament contra tota
mena d'exclusions, desigualtats, pobresa o discriminacions.
Les prioritats en aquest sentit seran les polítiques de suport a totes les
persones, als joves, a la gent gran i a les famílies, les polítiques per un
habitatge assequible, l'aposta per l'escola pública de qualitat, la
integració de la població immigrada, el foment de l'extensió dels
equipaments municipals i la potenciació dels serveis i programes per a
tothom, la consolidació d'un sistema de seguretat basat en la prevenció,
la coordinació policial amb els Mossos d'Esquadra, i això amb una Policia
Local eficaç, moderna i al servei de la ciutadania.
Treballarem PER UN SANT CELONI DE PROGRÉS QUE GENERI
OPORTUNITATS PER A TOTHOM. Un Sant Celoni que es desenvolupi
econòmicament, amb les activitats i estratègies idònies per al futur, que
generi llocs de treball de qualitat, doni suport als emprenedors i a les
petites i mitjanes empreses, cooperi amb els sindicats i es comprometi
amb la reducció de l'atur i amb la integració de les persones amb
dificultats d'accés al món laboral.
Un municipi dinàmic que reforci els sectors emergents i de valor afegit,
ben connectat i preparat per competir.
Un municipi que s’ha de consolidar com a referent en els terrenys del
turisme i el comerç. Hem de promoure turísticament Sant Celoni com a
porta d’entrada al Montseny. També potenciarem la capitalitat
econòmica, industrial i comercial de Sant Celoni per a la subcomarca del
Baix Montseny. En aquest sentit hem de seguir liderant el Pacte
Territorial pel Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny.
Un municipi on l'execució i gestió de les infrastructures pendents sigui la
màxima prioritat. Totes elles implantades amb respecte al medi ambient i
al servei de la ciutadania.
Treballarem PER UN SANT CELONI SOSTENIBLE I CONVIVENCIAL. Un
Sant Celoni de qualitat amb un teixit urbà complex i compacte que
compagina els usos, amb equipaments i serveis a l'abast de tothom, amb
més zones verdes, amb mobilitat i energies sostenibles. Un municipi de
qualitat a tots els barris que crea i atrau activitat amb criteris ecològics i
funcionals.
Per això cal desplegar l'Agenda 21 Local – Pla Estratègic, també cal
impulsar un Pacte per a la Mobilitat, prioritzant el transport públic i els
desplaçaments a peu i en bicicleta. Cal ampliar la millora de la neteja i
l'eficàcia en la minimització i la recollida selectiva de residus. Cal reforçar
les polítiques d'estalvi i conservació de l'energia i les energies renovables.
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Cal ampliar els espais verds i la inversió en millora i renovació de l'espai
públic, posant també l'accent en el seu bon ús ciutadà mitjançant
polítiques promotores d'actituds cíviques i mitjançant mecanismes de
control per prevenir comportaments contraris al bé social i col·lectiu.
Hem de treballar per a fer realitat el trasllat de la indústria química la
Forestal fora del nucli urbà, com d’altres indústries en sòl qualificat com
en transformació.
Treballarem PER UN SANT CELONI MÉS PARTICIPATIU. Un Sant Celoni on
la participació ciutadana es refermi com el seu tret distintiu. Un municipi
que intensifica tots els espais i mecanismes de relació cívica i
democràtica, innovadora alhora de fer costat a la ciutadania,
expressament atenta a les propostes dels ciutadans i ciutadanes, on
tothom se sent implicat i pot fer-se escoltar.
Enfortirem els consells sectorials de participació, afavorirem l'ús de les
noves tecnologies al servei de la ciutadania i la seva participació i,
potenciarem el diàleg i la cooperació, l'associacionisme i el voluntariat.
Hem de fer realitat per a La Batllòria la constitució de l’Entitat Municipal
Descentralitzada i en la primera fase ens comprometem a crear el Consell
de Poble.
Com alcalde de Sant Celoni vull afirmar solemnement que tots els grups
polítics d’aquest consistori i tots els ciutadans i ciutadanes teniu el
compromís que treballaré des del diàleg permanent i des de la lleialtat,
entenent que la pluralitat política ha d'enriquir l'acció municipal.
També vull dir que els grups que conformarem l’equip de govern ens
comprometem a impulsar conjuntament una Administració més eficient al
servei dels ciutadans. Treballarem amb la voluntat d’assolir un model de
gestió més participatiu, que es recolzi en el treball en equip i en la
transparència.
Al grup de CIU també el vull felicitar. Han fet un bon resultat electoral.
Vull que sapigueu que des de l’Alcaldia i de l’equip de govern estem
oberts al diàleg i a la participació. Que Sant Celoni té reptes importants i
que hem de ser capaços de tirar-los endavant de forma conjunta. Des
d’avui mateix vull fer avinent que obriré les portes de diàleg, d’un diàleg
generós, per a poder treballar conjuntament en aquests grans temes i
trobar-hi les solucions més adequades per al futur de Sant Celoni.
Acabo. Tenim un poble fort, generós, pròsper i solidari que amb tota la
seva personalitat es compromet amb els ciutadans i ciutadanes de Sant
Celoni. L’equip de govern que conformarem els tres grups polítics que
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ens hem posat d’acord ho fem des de les idees i els projectes compartits i
des dels valors essencials de la llibertat, la fraternitat, la justícia i la
igualtat.
Visca Sant Celoni! >>
En finalitzar la seva intervenció, el Sr. president aixeca la sessió a les 12:45
hores del migdia i s'estén la present acta que de tot jo, el secretari
municipal, en dono fe.
L'alcalde

El secretari

11

