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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, NUMERO 2, CELEBRADA 
EL DIA 8 D’ABRIL DE 2020 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 8 d’abril de 2020, a les 18:30 h, de manera telemàtica, 
sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde Xavier González Alemany, i assistits per mi, 
el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors 
M. Rosa Escobar Olivares, Daniel Muxi Hernández, Roc Sanarau Peris, Anna 
Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, Jordi Segura Tejedor, Laura Prieto Juvell, Enric 
Bellver Ballester i Javier Lahoz Hernández. Posteriorment s’incorpora el Sr. David 
Serlavós Serra.  
 
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta 
gravació de la sessió del ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les 
opinions emeses i incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del ple 
que consta a l’expedient. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de 
l’Ajuntament passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia: 
 
 

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. DAVID SERLAVOS SERRA 
 
Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 10 de gener de 2020 es va acceptar 
la renúncia de la Sra. Susana Fort Mateos, de la seva condició de regidor de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i es va declarar vacant un escó de regidor, 
pertanyent al grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés Municipal. 

 
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit en data 23 de gener de 2020, la 
corresponent credencial a nom del Sr. David Serlavós, que acredita la seva condició 
d’electe i aquesta credencial consta a l’expedient. 
 
Vist que queda acreditat que el candidat ha presentat la corresponent declaració de 
béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o activitats que li 
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 al Sr. David Serlavós Serra 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?”  
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El Sr. David Serlavós respon “no” 
 
“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?” 
 
El Sr. David Serlavós respon “Sí, per imperatiu legal” 
 
 
El Regidor ha complert amb les seves obligacions legals, ha adquirit la condició de 
regidor i pot ocupar l’escó de regidor. 
 
Renuncien a l’assistència econòmica els següents regidors: Javier Lahoz, Anna 
Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, Jordi Segura Tejedor, Laura Prieto Juvell, M. Rosa 
Escobar Olivares, Daniel Muxi Hernández, Roc Sanarau Peris i David Serlavós 
Serra.  
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 18:50 h, el Sr. alcalde aixeca la 
sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


