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CONSTITUTIVA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011 
 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
La sessió comença a les 10 hores i es desenvolupa segons el contingut i per l’ordre de relació 
dels fets que s’enuncia a continuació. 
 
El secretari declara: 
  
“Avui, vintè dia natural posterior a les eleccions locals del 22 de maig de 2011, s’ha de 
constituir el Ple municipal, de conformitat amb l’article 185 de la Llei orgànica de règim electoral 
general. 
 
La sessió consta d’una primera part constituent, en la qual prenen possessió els regidors i, una 
vegada constituïda la corporació, d’una segona part, l’ordre del dia de la qual és l’elecció de 
l’alcalde/essa. 
 
La Junta Electoral de Zona ha fet arribar l’acta de proclamació dels resultats de les eleccions 
municipals celebrades el passat 25 de maig a la circumscripció electoral de la Palma de 
Cervelló, les dades de la qual resumint són:  
 

- nombre d’electors: 2.262  
- nombre de votants: 1.554 
- nombre de vots a candidatures: 1.470 
- nombre de vots en blanc:56 
- nombre de vots vàlids: 1.526 
- nombre de vots nuls: 28 
- nombre de vots de la candidatura de LPS: 675 
- nombre de regidors de LPS:6 
- nombre de vots de la candidatura de CiU: 663 
- nombre de regidors: 5 
- nombre de vots del PSC: 95 
- nombre de vots del PP: 37 

 
 
La Junta Electoral de Zona el dia 25 de maig de 2011 ha proclamat regidors electes aquells 
que a continuació cridaré perquè jurin o prometin el seu càrrec i en prenguin possessió. Tots 
ells han presentat les seves credencials davant de la Secretaria municipal i han formulat les 
declaracions de béns i activitats preceptives amb anterioritat. Aquestes circumstàncies han 
estat verificades pels regidors que integraran la mesa d’edat immediatament abans que s’iniciï 
aquesta sessió. 
 
Per al jurament o promesa del càrrec, adreço en el moment de la crida a cadascun dels 
regidors electes la pregunta que es fixa al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, la qual té el 
contingut següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor/a de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
 
A aquesta pregunta els regidors respondran “Sí, juro”, “Sí, prometo” o qualsevol altra expressió 
que, de conformitat amb la jurisprudència constitucional, signifiqui un compliment del deures 
establerts normativament per a la presa de possessió dels càrrecs i de les funcions públiques. 
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Una vegada els regidors hagin jurat o promès, prendran possessió del seu càrrec i aquest 
extrem quedarà acreditat amb la signatura de l’acta que autoritzaré amb la meva fe pública.  
 
Informo els regidors electes que en aquest moment es troben obligats a declarar si en ells 
concorre alguna causa d’incompatibilitat 
 
També es fa saber que, d’acord amb l’art. 36.2 ROF, està a disposició de tots els regidors 
electes la documentació següent: acta d’arqueig, justificants de les existències en metàl·lic i 
valors de la Corporació dipositats en la Caixa Municipal o entitats bancàries, i la documentació 
relativa a l’inventari Municipal de béns.” 
 
El secretari passa a cridar individualment les regidores electes de major i menor edat, les quals 
integraran la mesa d’edat i que són, respectivament, Maria Beatriz Gallego Rico i Judith Rubio 
Obiols. Davant del secretari, i per ordre d’edat, prometen el seu càrrec i en prenen possessió 
en la forma indicada pel secretari a la seva exposició. Ambdós regidores passen a ocupar la 
mesa d’edat de la sessió i la de més edat la presideix. 
 
La presidenta de la mesa d’edat demana al secretari que passi a cridar els regidors electes 
perquè jurin o prometin el seu càrrec i en prenguin possessió. 
 
A la pregunta de jurament o promesa, els regidors i regidores responen de la manera següent: 
 
Carmen Sáenz-Torre Jurado, “ Ho prometo.” 
Albert Guilera Planas, “ Ho prometo per imperatiu legal.” 
Judith Menal Tolsa, “ Ho prometo.” 
Josep Maria Llop Rigol, “ Ho prometo per imperatiu legal.” 
José Lombardía Pérez, “ Ho prometo.” 
David Serlavós Serra, “ Ho prometo.” 
Francisco Cortés Roca, “ Ho prometo.” 
Joan Gràcia Minguell, “ Ho prometo.” 
Xavier González Alemany, “ Ho prometo.” 
 
Posteriorment prenen possessió en la forma que anteriorment ha estat descrita pel mateix 
secretari i ocupen el seu escó.  
 
El secretari informa la presidenta de la mesa que existeix quòrum suficient per a constituir el 
Ple. 
 
La presidenta de la mesa d’edat declara constituït el ple municipal. 
  
ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA 
 
La presidenta de la mesa d’edat indica que a continuació s’elegirà l’alcalde/essa. 
  
La presidenta de la mesa d’edat proposa que la votació sigui nominal. El ple accepta per 
assentiment aquesta proposta.  
 
La president de la mesa d’edat demana al secretari que expliqui el procediment per a l’elecció 
de l’alcalde/essa. 
 
El secretari explica que el procediment de elecció d’alcalde/essa en la forma indicada a 
continuació: 
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“Poden ser candidats els regidors que encapçalen les llistes corresponents. 
 
Per determinar quins d’entre aquests són candidats, el secretari els adreçarà la pregunta sobre 
si presenten la seva candidatura. Els interrogats respondran afirmativament o negativament a 
la pregunta del secretari. Només aquells que responguin afirmativament seran candidats. 
 
A continuació, el secretari indicarà a la  presidenta de la mesa d’edat quins regidors han 
presentat la seva candidatura a alcalde/essa i la president de la mesa d’edat els proclamarà. 
 
La votació, atès que serà nominal, es realitzarà de la forma següent: 
 
- El secretari cridarà els regidors per ordre alfabètic del primer cognom. 
 
- A la crida, els regidors respondran indicant el candidat a alcalde/essa al qual atorguen el seu 
vot o s’abstindran. Per votar a favor d’un candidat, respondran el primer cognom del candidat. 
Per abstenir-se, respondran “m’abstinc”. 
 
- Una vegada hagin votat tots els regidors, el secretari enunciarà el resultat i el president de la 
mesa d’edat  proclamarà l’alcalde/essa electe. 
 
Serà proclamat alcalde/essa, aquell candidat que obtingui la majoria absoluta dels vots, és a 
dir, sis o més.  
 
Si cap dels regidors no assoleix aquesta majoria, és proclamat alcalde/essa per efecte de la llei 
el regidor/a que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars a les 
eleccions locals. 
 
El proclamat prendrà possessió davant del ple en aquesta mateixa sessió i d’acord en la forma 
general que anteriorment s’ha emprat per als regidors.” 
 
La presidenta de la mesa d’edat demana al secretari que adreci als regidors que encapçalen 
les candidatures en representació al consistori la pregunta sobre si presenten la seva 
candidatura a l’alcalde/essa. 
 
El secretari adreça la pregunta, en l’ordre que s’indica a continuació, i obté la resposta següent: 
 
Xavier González Alemany, sí presenta la seva candidatura. 
Josep Maria Llop Rigol, no presenta la seva candidatura. 
 
El secretari informa la presidenta de la mesa d’edat que han presentat la seva candidatura a 
alcalde/essa els regidors següents: 
 
González Alemany, Xavier 
 
La presidenta de la mesa d’edat el proclama candidat a alcalde. 
  
La presidenta de la mesa d’edat disposa que comenci la votació i, a tal efecte, demana al 
secretari que cridi per ordre alfabètic del primer cognom els regidors. 
 
El secretari crida als regidors amb l’ordre que s’indica a continuació i aquests atorguen el seu 
vot al candidat que també s’expressa en cada cas: 
 
Cortés Roca, Francesc, vota la candidatura de Xavier González Alemany. 
Gallego Rico, Maria Beatriz, respon “m’abstinc”. 
González Alemany, Xavier, vota la candidatura de Xavier González Alemany. 
Gràcia Minguell, Joan, vota la candidatura de Xavier González Alemany. 
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Guilera Planas, Albert, respon “m’abstinc”. 
Llop Rigol, Josep Maria, respon “m’abstinc”. 
Lombardía Pérez, José, vota la candidatura de Xavier González Alemany. 
Menal Tolsa, Judith, respon “m’abstinc”. 
Rubio Obiols, Judith, vota la candidatura de Xavier González Alemany. 
Sáenz-Torre Jurado, Carmen respon “m’abstinc”. 
Serlavós Serra, David, vota la candidatura de Xavier González Alemany. 
 
El secretari anuncia que el resultat de la votació ha estat el següent: 
 
González Alemany, Xavier, ha obtingut 6 vots. 
 
S’han produït 5 abstencions. 
 
La presidenta de la mesa d’edat proclama: 
 
- Que, per haver obtingut majoria absoluta, ha resultat elegit alcalde el candidat Xavier 
González Alemany. 
 
La presidenta de la mesa d’edat demana a l’alcalde electe que comparegui davant de la mesa 
d’edat per jurar o prometre el càrrec i prendre’n possessió i requereix al secretari que l’adreci la 
formula de jurament o promesa. 
 
Comparegut l’alcalde electe davant de la mesa, el secretari li adreça a l’alcalde electe la 
pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d’alcalde de la Palma de Cervelló amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com 
a norma fonamental de l’Estat?” 
 
L’alcalde electe promet el càrrec i, a continuació, pren possessió signant l’acta que així ho 
acredita, autoritzada per la fe pública del secretari. A continuació, la presidenta de la mesa 
d’edat li lliure el bolígraf, distintiu propi del seu càrrec. 
 
La mesa d’edat, extingit el seu mandat, cedeix a l’alcalde la presidència de la sessió i els seus 
membres passen a ocupar el seus escons. 
 
L’alcalde obre un torn de paraules a cadascun dels regidors que encapçalen les candidatures 
que han obtingut representació al consistori. En aquest torn, es produeixen les intervencions 
següents: 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Maria Llop per desitjar bon dia a tothom i agrair la seva participació 
en la festa de la democràcia. També diu que és la festa de la participació i que els resultats a la 
Palma de Cervelló han estat curiosos perquè són un empat tècnic i les forces estan molt 
equilibrades. També  remarca que tenint en compte el pes demogràfic de la Palma de Cervelló 
en el seu entorn metropolità caldrà treballar plegats, i els resultats electorals així ho 
requereixen. Segons el regidor, el lideratge del treball en equip li correspon al grup de la Palma 
Sempre, que ha d’engegar un procés de corresponsabilitat plena. I acaba agraint la participació 
ciutadana i sobretot als que han votat a CiU.  
 
 Acabat aquest torn, intervé l’alcalde, i formula literalment el parlament següent: 
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“Bon dia a tothom: 
 
Ens trobem en aquesta sala de plens, per constituir el  nou consistori i el nou govern que ha de 
portar les regnes d’aquest ajuntament i la gestió municipal de la Palma els propers 4 anys. 
 
Voldria abans de res fer una ullada al passat. 
 
He estat fent memòria del ple de constitució d’ara fa 4 anys, i a part de donar-me compte de la 
gent que malauradament ja no tenim al nostre costat, hi ha dues qüestions que em van cridar 
l’atenció i que voldria destacar. 
- en primer lloc la presència en aquell ple de la formació política del PSC. Iniciàvem junts 
una important empresa. Lamento sincerament que en aquest acte no hi sigui present.  
- I per altra banda, el primer contacte amb la oposició. Reconec que el seu discurs em va 
espantar una mica,  en aquell moment el vaig considerar fora de lloc i desentonat. Però, que en 
queda d’aquella visió tan pessimista 4 anys després?.   
 
Això es el que recordo d’aquell llunyà o proper 16 de juny del 2007. 
 
També voldria fer un breu repàs a la legislatura que avui tanquem, i que tant per LPS com pel 
PSC, ha sigut un repte difícil de preveure en aquell moment. Només amb una gran dosi il·lusió i 
del constant treball del dia a dia ha estat possible avançar en la legislatura d’aquest govern 
sortint. Això gràcies a totes les persones amb les que hem fet aquest llarg i dur camí: la Carme, 
els dos Joans, la Maribel, el Cisco, la Roser i la Pilar. Tots, companys de viatge, companys de 
lluita i companys d’alegries, de tristeses i també de grans entrebancs, situacions on es veuen i 
es demostren les virtuts i els valors de les persones. Des d’aquí el meu més sincer agraïment a 
tots ells. 
 
En aquest temps hem pretès demostrar i fer palès la nostra forma de fer política local.  
 
Després d’aquesta ràpida valoració del passat, ara, és el moment i el lloc de parlar del futur. 
 
Per LPS és una gran satisfacció i  a la vegada una gran responsabilitat donar continuïtat aquell 
projecte que vàrem iniciar el juny del 2007 i que ara i de nou amb la vostra confiança volem 
continuar 4 anys més. En la breu història municipal de la Palma és la primera vegada que un 
govern repeteix i això ens omple d’alegria i ens dona credibilitat. Ara volem aprofitar aquesta 
oportunitat per consolidar el nostre model de poble i les nostres polítiques socials amb les 
millores que amb la realitat viscuda en aquest temps de crisi hem redefinit i replantejat de nou.  
 
Serà un govern de tots i per tots, amb una sèrie de valors: 
- amb coherència, amb un programa continuïsta. En  aquesta campanya hem mantingut les 
línies bàsiques de la proposta de model de poble presentat al 2007 
- amb constància, sense parar, mica a mica, com formiguetes.  
- amb il·lusió, perquè la Palma s’ho val 
- amb valentia per tirar endavant aquest projecte en aquests moments difícils 
- i en silenci, sense fer soroll, sense molestar, tal com som i tal com ho hem fet fins ara. 
 
I tot això per un poble, que no ens cansarem de repetir que el volem: 
- petit: amb un equilibri entre territori i població, entre equipaments i ciutadans,  valorant 
tots els actius que tenim 
- el volem sostenible: amb un equilibri entre entorn i les persones, amb el mínim impacte 
ambiental i  que el nostre pas no suposi una petjada massa significativa per les futures 
generacions. 
- I el volem cohesionat: en equilibri entre totes les persones i amb l’objectiu clau, assolir 
un profund sentit de pertinença al poble de la Palma. 
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Els resultats obtinguts, doncs, ens posen en disposició de governar amb majoria absoluta. Així 
ho farem, sense dubtar-ho. Però, i amb la voluntat d’obrir ponts de diàleg, ens plantegem la 
recerca de formes de participació política i ciutadana, sol·licitant la màxima col·laboració de 
l’oposició per arribar a acords i defensar conjuntament i en benefici de la Palma, en aquelles 
qüestions que sigui possible i en temes de cabdal importància, els que van més enllà d’una 
legislatura, com poden ser els traspassos, el model de poble, la variant,......    sense demanar a 
l’oposició, està clar, renunciar a l’exercici que li és propi, i a oferir una alternativa política per al 
poble. També proposem la creació de comissions mixtes amb la participació de tots els grups 
polítics i la presència de persones amb una notable implicació social i disposades a treballar 
per la Palma .  
 
Com alcalde de la Palma i com a representant de les persones de LPS farem les polítiques des 
dels valors per mantenir i millorar la realitat que ens envolta, un entorn natural privilegiat i un 
entorn humà força actiu.  
 
Vull ser alcalde no només de la gent que ens ha votat, sinó dels més de 3 mil habitants de la 
Palma, nens, joves, adults, gent gran,.... fills, pares, avis,.. que esperen d’un alcalde i del seu 
equip: coherència, treball, il·lusió i estimació pel seu poble. N’estic segur que ho podem oferir. 
 
Vull aprofitar aquesta segona oportunitat per retornar el vot de confiança que una majoria del 
poble de la Palma ha donat als membres de LPS i a mi personalment.  
 
Per acabar, i com alcalde. donar la benvinguda a tots els regidors escollits en les passades 
eleccions municipals i que des d’ara fins el juny del 2015 formaran part del plenari de 
l’Ajuntament de la Palma: de LPS, en Joan Gràcia, el Francesc Cortés, la Judith Rubio, el 
David Serlavós, i el Pepe Lombardía; i de CiU, el Josep Maria Llop, la Judith Menal, l’Albert 
Guilera, la Beatriz Gallego i la Carme Sáenz-Torre. De ben segur que cadascú i des del seu 
posicionament polític treballaran seriosament per al benefici de tot el poble de la Palma.  
 
Gràcies a tots els regidors i bona feina per als propers 4 anys.  
Gràcies també a tots els palmarencs que heu vingut aquí a la sala de plens per ser testimonis 
d’aquest nou període, aquesta nova legislatura que comença avui 11 de juny de 2011,  on 
l’esperança ens ompli d’il·lusió i la raó de saviesa.” 
 
Conclòs aquest parlament, s’aixeca la sessió constitutiva del Ple municipal, a les 10:45 hores.  
 
 
 
L’Alcalde,    El Secretari, 
 
 
 
 
 
 


