
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3/10 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 26 DE 
MARÇ DE 2010.  
 
La Palma de Cervelló, a vint-i-sis de març de dos mil deu, essent les vint hores i tres 
minuts, a la sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm.  Alcalde, Sr. 
Xavier González i Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària accidental, 
Rosa Natal Pujol, es reuneixen els regidors Maria Pilar Joaniquet i Anmella,  Joan 
Garnés i Giberga,  Francesc Cortés i Roca, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i 
Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen Sáenz-
Torre i Jurado. El Sr. Joan Gràcia i Minguell ha excusat la seva assistència 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de 
l’Ajuntament passa a deliberar l’únic punt de l’ordre del dia: 
 
1.- Presa de possessió de la regidora Roser Cabero Moré. 
 
1.- Presa de possessió de la regidora Roser Cabero Moré. 
 
“Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 12 de març de 2010 es va prendre 
coneixement de la vacant de regidor de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, 
produïda per la mort de la regidora del grup municipal La Palma Sempre-EPM, Carme 
Rambán Jordà. 
 
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit, en data 18 de març de 2010, la 
corresponent credencial a nom de la senyora Roser Cabero Moré, que acredita la 
seva condició d’electe. 
 
Vist que queda acreditat que la candidata ha presentat la corresponent declaració de 
béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o activitats que els 
proporcionin ingressos. 
 
Vist que l’art. 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 
General, modificada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, estableix que en el 
moment de presa de possessió, els candidats electes hauran de jurar o prometre el 
càrrec per tal de poder adquirir la plena condició de regidor. 
 
És pel que es demana a la senyora Roser Cabero Moré que s’acosti a la mesa i 
respongui a les següents preguntes: 
 
“Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat 
prevista a la legislació vigent?”  
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
 



 
Pot ocupar l’escó de regidor.” 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix la proposta i demana a la Sra. 
Roser Cabero que s’acosti a la mesa per tal de respondre a les preguntes que li 
formula que són les següents, i a la qual cosa, respon el següent: 
 
“Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat 
prevista a la legislació vigent?”  
 
Sra. Roser Cabero i Moré: “No” 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: “Jureu o prometeu, per la vostra 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Sra. Roser Cabero i Moré: “ prometo per imperatiu legal”. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Dirigint-se a la Sra. Cabero, autoritza a que 
ocupi  el corresponent escó de regidor. 
 
A partir d’aquest moment, el Ple ha quedat integrat per deu regidors. 
 
I essent les vint hores i vuit minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió, de la qual jo com a Secretària accidental, aixeco aquesta 
acta. 
 
                   L’Alcalde,                                                    La Secretària accidental, 
 


