ACTA DE CONSTITUTIVA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015
EL PLE COMENÇA A LES 12 H (ORDRE/149/2015, DE 21 DE MAIG)
A la Mesa només està el Secretari de l’Ajuntament i diu:
Avui, vintè dia natural posterior a les eleccions locals del 24 de maig de 2015, 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 24 de maig a la circumscripció electoral de la Palma de
Cervelló, les dades de la qual resumint són:
-

nombre d’electors: 2.314
nombre de votants: 1.523
nombre de vots a candidatures: 1.466
nombre de vots en blanc:39
nombre de vots vàlids: 1.505
nombre de vots nuls: 18
nombre de vots de la candidatura de LPS: 637
nombre de regidors de LPS:5
nombre de vots de la candidatura de CiU: 483
nombre de regidors: 4
nombre de vots d’ERC:157
nombre de regidors: 1
nombre de vots del PSC: 138
nombre de regidors: 1
nombre de vots del PP: 51

La Junta Electoral de Zona el dia 27 de maig de 2015 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.
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.
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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 els regidors electes de major i menor edat, els quals
integraran la mesa d’edat i que són, respectivament, el Sr. Pedro Ardoy Aibar i Francesc Cortés
Roca. 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 el de més edat la presideix.
El president 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:
- Enric Bellver i Ballestar: ho prometo per imperatiu legal.
- Judit Guillem Gimeno: ho prometo per imperatiu legal.
- Xavier Avellaneda Puerto: ho prometo per imperatiu legal, ho prometo per imperatiu legal,
políticament vull que tothom sàpiga que estic a disposició del Parlament de Catalunya per
complir la voluntat del poble de Catalunya si és la l’esdevenir un nou estat del món.
- Ana Pascual Roca: ho prometo per imperatiu legal.
- Josep Maria Llop Rigol: ho prometo per imperatiu legal, políticament vull que tothom sàpiga
que estic a disposició del Parlament de Catalunya per complir la voluntat del poble de
Catalunya si és la l’esdevenir un nou estat del món.
- Maria Rosa Escobar Olivas: ho prometo per imperatiu legal.
- Susanna Fort Mateos: ho prometo per imperatiu legal.
- Esteve Fisas Ollé: ho prometo per imperatiu legal.
- Xavier González Alemany : ho prometo per imperatiu legal.

Posteriorment prenen possessió en la forma que anteriorment ha estat descrita pel mateix
secretari i ocupen el seu escó. El secretari informa el president de la mesa que existeix quòrum
suficient per a constituir el Ple. El president de la mesa d’edat declara constituït el ple
municipal. El president de la mesa d’edat indica que a continuació s’elegirà l’alcalde/essa. El
president de la mesa d’edat proposa que la votació sigui nominal. El ple accepta per
assentiment aquesta proposta. El 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:

“Poden ser candidats els regidors que encapçalen les llistes corresponents.
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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 presidència de la mesa d’edat quins regidors han
presentat la seva candidatura a alcalde/essa i la presidència 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 presidència 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:
Pedro ardoy aibar, no presenta la seva candidatura.
Enric Bellver i Ballester, no presenta la seva candidatura.
Josep Maria Llop Rigol, sí presenta la seva candidatura.
Xavier González Alemany, sí presenta la seva candidatura.
El secretari informa el president de la mesa d’edat que han presentat la seva candidatura a
alcalde/essa els regidors següents:
Josep Maria Llop Rigol, sí presenta la seva candidatura.
Xavier González Alemany, sí presenta la seva candidatura.
El president de la mesa d’edat els proclama candidats a alcalde. La presidència 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:
Pedro Ardoy Aibar, s’absté.
Xavier Avellaneda Puerto, vota a Josep Maria Llop.
Enric Bellver i Ballestar, s’absté.
Francisco Cortés Roca, vota a Xavier González.
Maria Rosa Escobar Olivas, vota a Xavier González.
Esteve Fisas Ollé, vota a Xavier González.
Susanna Fort Mateos, vota a Xavier González.
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Judit Guillem Gimeno, vota a Josep Maria Llop.
Xavier González Alemany vota a Xavier González.
Josep Maria Llop Rigol vota a Josep Maria Llop.
Ana Pascual Roca, vota a Josep Maria Llop.

El secretari anuncia que el resultat de la votació ha estat el següent:
Sr. Xavier González Alemany, ha obtingut 5 vots.
Sr. Josep Maria Llop Rigol, ha obtingut 4 vots.
S’han produït dues (2) abstencions.
La presidència de la mesa d’edat proclama que, per ser la llista que ha obtingut més vots
populars en les passades eleccions, ha resultat elegit alcalde el candidat Xavier González
Alemany.
El president 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, el president de la mesa
d’edat li lliura 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 per ordre de vots, de menor a major:
El Sr. Enric Bellver pren la paraula i dóna les gràcies a les persones que els han votat, així com
a ERC. S’han abstingut perquè és un deure. Volien ser un partit important i creu que ho han
aconseguit ja que per primera vegada han obtingut representació. L’abstenció ve donada per la
política que ha portat LPS vers ERC. Ells van dir que serien diferents. Han patit mentides i
agressions verbals. Accepten la situació i son positivistes i volen el millor per la palma. LPS els
ha enviat a l’oposició i no els agrada la distribució de la taula. Treballarà per constituir majories
possibles. ERC està per la construcció d’aquesta majoria. Van oferir a LPS la construcció d’un
govern d’unitat, però la proposta va ser rebutjada. Intentaran sumar des de diferents posicions.
Ara tenim quatre partits al Ple. Podrien ser onze regidors treballant pel bé de la Palma i LPS no
ho volgut. Per això s’han abstingut. Hi ha més gent que no vol que el Sr. Xavier González no
vol que sigui alcalde. Faran oposició constructiva. ERC representa fermesa i coherència.
Anuncia que per expressió democràtica que resta a l’oposició del nou parlament, del president,
del govern, que sorgeixi de les eleccions del proper 27 de setembre.
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Posteriorment el Sr. Pedro Ardoy agraeix el vot als veïns que els hi confiat i que estaran al
servei del municipi i oberts al diàleg.
Posteriorment el Sr. Josep Maria Llop remarca que felicita al nou alcalde que repeteix per
tercera vegada. La pluralitat política del consistori fa possible que existeixi altres majories.
Però és més important el consens que el conflicte. Dona les gràcies als votants que han tingut
de manera sincera. L’oposició serà exercida amb rigor. Treballaran per que Catalunya sigui un
nou Estat del món i d’Europa.
Finalment, l’Alcalde, Xavier González Alemany, dona les gràcies als assistents i també als
votants que han decidit donar el seu suport a LPS. També dóna les gràcies als regidors que en
l’anterior legislatura han treballat pel poble. Les eines que posaran sobre la taula són el
consens i el treball en comú. Continuen sent temps difícils, però tenen propostes i alternatives
per millorar vida de gent de la Palma. No han aconseguit, tot i haver-ho intentat, sumar més
grups al govern. Els hagués agradat fer un bloc progressista. Necessitaran la col·laboració de
tothom pels temes importants, essencialment en tot allò en què coincideixin, sempre que sigui
en benefici del poble. Manifesta suport procés nacional creació d’un nou Estat. Són quatre anys
per compartir i treballar conjuntament. Us esperem a tots. Moltes gràcies.

Conclòs aquest parlament, s’aixeca la sessió constitutiva del Ple municipal a les 12:56 hores.

L’alcalde,

El secretari interventor,

Xavier González Alemany

Miquel Sigalat Navarro

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Miquel Sigalat Navarro, secretari interventor de
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, certifico que el Ple, en sessió ordinària
celebrada el dia 18 de setembre de 2015, va aprovar aquesta acta, al municipi i a la
data del Ple.

C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

