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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT EL DIA 13 DE 
JUNY DE 2015.

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 12 hores, 
del dia 13 de juny de 2015, de conformitat amb el que disposa l’article 195 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es reuneix el PLE 
de l'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 

Assistits per la secretària general, Maria Abarca Martínez hi són presents els 
membres electes següents:

- Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals (PSC- CP)

- Sr. Alfredo Prado Garcia (PSC- CP)

- Sra. Carme Benito Gómez (PSC- CP)

- Sr. Ramón Gabarrón Rubio (PSC- CP)

- Sra. Montserrat Febrero i Piera (ERC-AM)

- Sra. Mercè Rocas i Rubió (ERC-AM)

- Sr. Arturo Martínez i Laporta (ERC-AM)

- Sr. Jordi Anducas i Planas (ERC-AM)

- Sr. Jose Antonio Andrés Palacios (GiU)

- Sr. Albert Cañellas Pagés (CUP-PA)

- Sr. Xavier Miquel Pons (CUP-PA)

- Sra. Miracle Guerra Sala (CUP-PA)

- Sr. Eric Blanco Moragas (CiU)

- Sr. Pol Ejarque Cortés (CiU)

- Sr. Manuel Ripoll Puertas (M.P.C)

- Sr. Alfonso Olarte Rodés (PP)

- Sr. Antonio Moreno Ruiz (ICV-MC-E)

La secretària general de la Corporació obre la sessió, que es desenvolupa de la 
manera següent: 

SECRETÀRIA

“Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes l’acte de constitució del desè 
ajuntament democràtic de Corbera de Llobregat (corresponent al mandat 2015-
2019), que sorgeix com a conseqüència de les eleccions locals celebrades el passat 
24 de maig.



A continuació passaré a informar sobre el número de vots i de candidats obtinguts 
per cada una de les candidatures, segons les dades de l’acta de proclamació 
d’electes de la JEZ Sant Feliu de 27.05.2015.

Candidatura Vots 
obtinguts

Número 
electes

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès 
(PSC-CP)

1.049 4

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-
AM)

916 4

Grup Independent d’Urbanitzacions (GiU) 386 1
Candidatura d’Unitat Popular-poble Actiu CUP-PA) 862 3
Convergència i Unió (CiU) 519 2
Moviment pel Canvi (M.P.C.) 445 1
Partido Popular (P.P.) 347 1
Iniciativa Movem Corbera-Entesa (ICV-MC-E) 314 1

La celebració d’aquest acte en el dia d’avui ve establerta en l’article 195 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). Aquest article 
determina que, tret d’aquells casos en que s’hagi interposat recurs contenciós 
electoral, els ajuntaments s’hauran de constituir en sessió pública el vintè dia 
posterior a la celebració de les eleccions.

A tal efecte, s’haurà de constituir una Mesa d’edat, que estarà integrada pels 
regidors electes de major i de menor edat presents, i per la secretària de la 
Corporació. La Presidència l’assumirà el membre de més edat.

Un cop constituïda la Mesa d’edat, aquesta procedirà a l’acreditació dels membres 
electes mitjançant la comprovació de la credencial expedida per la JEZ i del DNI o 
document que el substitueixi. Igualment, haurà de comprovar que els candidats 
electes han formulat les declaracions sobre béns i drets patrimonials i sobre 
incompatibilitats i activitats que generin o puguin generar ingressos econòmics 
(art.75.7 LRBRL).

En aquest sentit , atès que tots els membres han formulat davant la Secretaria 
general aquestes declaracions i, a la vegada, s’ha procedit a comprovar les 
credencials i la personalitat de cada un d’ells, el tràmit que els acabo d’explicar se 
substituirà per la certificació que ha emès i que lliuraré a la Mesa d’edat.

Efectuat aquest tràmit, la Mesa comprovarà el nombre de membres assistents per 
determinar si existeix el quòrum de majoria absoluta establert per la normativa per 
a la celebració de la sessió.

Per al cas que no concorri aquesta majoria la sessió constitutiva es durà a terme 
dilluns vinent, amb independència del nombre de regidors assistents.

Un cop declarada oberta la sessió, articularà les següents frases de l’acte que avui 
celebrem:

- En primer lloc, donarà possessió als membres electes com a regidors i 
regidores de l’Ajuntament de Corbera, mitjançant la formulació de jurament 
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o promesa d’acatament a la Constitució en els termes establerts al RD 
707/79.

- Després, dirigirà el procés per a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Un cop s’hagi efectuat l’elecció d’alcalde o alcaldessa, aquest haurà de prendre 
possessió del càrrec. Fet això, la Mesa d’edat quedarà dissolta i serà el nou alcalde 
o la nova alcaldessa qui assumirà la presidència d’aquest acte fins a la seva 
finalització.

Dit això, s’informa als presents que s’ha posat a disposició de l’alcaldessa sortint i 
es posa a disposició de l’alcalde o alcaldessa entrant la documentació exigida 
legalment referent a l’acta d’arqueig extraordinari i a l’Inventari del Patrimoni de la 
Corporació.

Ara sí, donarem pas a l’ACTE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT. 

Als efectes de formar la Mesa d’edat, cridaré als regidors de major i de menor edat 
perquè pugin a l’estrada.

Abans de declarar constituïda la Mesa d’Edat i per tal que adquireixin la condició 
plena de regidors de la Corporació, prendran possessió del seu càrrec.

A tal efecte, els llegiré la fórmula de jurament o promesa del càrrec. Un cop 
formulada la pregunta els prego que es pronunciïn sobre la mateixa amb l’expressió 
“si juro” o “si prometo”:

Sr. RAMON GABARRON RUBIO

Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l'Estatut d’autonomia de 
Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?

RESPOSTA: “SI, ho prometo”.

Sr. POL EJARQUE CORTÉS:

Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l'Estatut d’autonomia de 
Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?

RESPOSTA: “Si, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió democràtica 
de la voluntat ciutadana anuncio que resto a la disposició del nou 
parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre per a exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb tota la 
resta d’institucions l’estat català lliure i sobirà”.



Queda constituïda la Mesa d'Edat integrada pel regidor de major edat, Sr. Ramon 
Gabarrón Rubio, que actuarà com a president, pel regidor de menor edat, Sr. Pol 
Ejarque Cortés, que ho farà com a vocal i per mi, la secretària de l'Ajuntament, 
Maria Abarca Martínez.

Es dóna la paraula al president, Sr. Ramon Gabarrón.”

SR. RAMÓN GABARRÓN

“Bon dia a tothom. És per a mi un honor presidir aquest acte democràtic de 
constitució de la nova Corporació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb 
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa que haurà de representar a l’Ajuntament i dirigir el 
seu govern en els propers anys.

A continuació passarem a efectuar el recompte dels membres electes assistents per 
comprovar si existeix el quòrum de majoria absoluta necessari per a la celebració 
de la sessió.

Demano a la Sra. Secretària que procedeixi a passar llista dels regidors i regidores 
electes per tal de comprovar els que hi són presents i es pronuncií al respecte.”

SECRETÀRIA

“Passaré llista dels membres electes segons l’ordre de candidatures establerta per 
la JEZ:

- Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals

- Sr. Alfredo Prado Garcia

- Sra. Carme Benito Gómez

- Sra. Montserrat Febrero i Piera

- Sra. Mercè Rocas i Rubió

- Sr. Arturo Martínez i Laporta

- Sr. Jordi Anducas i Planas

- Sr. Jose Antonio Andrés Palacios

- Sr. Albert Cañellas Pagés

- Sr. Xavier Miquel Pons

- Sra. Miracle Guerra Sala

- Sr. Eric Blanco Moragas

- Sr. Manuel Ripoll Puertas

- Sr. Alfonso Olarte Rodés

- Sr. Antonio Moreno Ruiz
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Sr. President, li comunico que han assistit majoria absoluta dels regidors i 
regidores.”

SR. GABARRÓN

“Es declara oberta la sessió.

En aquest acte es constituirà el DESÈ Ajuntament democràtic de Corbera de 
Llobregat, sorgit de les eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015. 

La senyora secretària ja ha manifestat que s’ha realitzat prèviament la comprovació 
de l’acreditació i la personalitat dels membres electes i que tots ells han formulat 
les declaracions de l’article 75.7 de la LRBRL, fent-ho constar en la certificació 
lliurada a aquesta Mesa d’Edat.

D’altra banda, s’informa als regidors i regidores electes que en aquests moments 
hauran de manifestar si en ells mateixos concorre alguna de les causes 
d’incompatibilitat establertes a la LOREG que els impedeixin prendre possessió del 
càrrec.

Atès que no hi ha cap membre en qui concorri causa d’incompatibilitat, procedirem 
a prendre el jurament o promesa del càrrec de la resta de regidors i regidores 
electes d’aquesta Corporació.

Demano a la Sra. Secretària que els vagi cridant un a un, per ordre de llista (de 
més votada a menys votada), i els llegeixi la fórmula establerta. 

Així mateix, demano als regidors i regidores que responguin dient: “Si, juro” o “Si, 
prometo””

SECRETÀRIA

La secretària crida un a un a tots els candidats electes i els llegeix la fórmula 
d’acatament a la Constitució en els següents termes:

“Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l'Estatut d’autonomia de 
Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?”

RESPOSTES:

- Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals:  “Sí, ho prometo”

- Sr. Alfredo Prado Garcia: “Sí, ho prometo”

- Sra. Carme Benito Gómez: “Sí, ho prometo”

- Sr. Arturo Martínez i Laporta: “Acato per imperatiu legal”. La secretària 
manifesta que ha de dir si jura o promet abans d’afegir el que vulgui. El 
senyor Martínez i Laporta dóna finalment la resposta següent: “Sí, ho 
prometo, i acato per imperatiu legal”.



- Sr. Jordi Anducas i Planas:  “Sí, ho prometo”

- Sra. Mercè Rocas i Rubió: “Sí, ho prometo i acato per imperatiu legal”.

- Sr. Albert Cañellas Pagès: “Sí, ho prometo per imperatiu legal i per a 
poder servir al poble de Corbera, únic dipositari de la sobirania”.

- Sra. Montserrat Febrero i Piera: “Si, ho prometo i acato per imperatiu 
legal”.

- Sr. Xavier Miquel Pons: “Sí, ho prometo per imperatiu legal i per a 
poder servir al poble de Corbera que m’ha escollit, únic dipositari de 
la sobirania, però sense renunciar mai als principis republicans i al 
dret a la independència i a la justícia social dels països catalans”.

- Sra. Miracle Guerra Sala: “Sí, ho prometo per imperatiu legal i per a 
poder servir al poble de Catalunya, únic dipositari de la sobirania”.

- Sr. Eric Blanco Moragas: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a 
la disposició del nou parlament, del president i del govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre per a exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar juntament amb tota la resta d’institucions l’estat català 
lliure i sobirà”.

- Sr. Manuel Ripoll Puertas: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”.

- Sr. Jose Antonio Andrés Palacios: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”.

- Sr. Alfonso Olarte Rodés: El candidat electe manifesta que no pensa prendre 
jurament en aquest moment perquè veu que les fórmules de jurament no 
estan d’acord amb la llei. En aquest moment, el Sr. Olarte abandona el Saló 
de Plens.

- Sr. Antonio Moreno Ruiz: “Sí, ho prometo per imperatiu legal i espero 
que el dia 27 de setembre tinguem començament d’una nova via a la 
república catalana i en aquell moment ja no tindrem que fer cap acte 
per imperatiu legal”.

La secretària informa als assistents que el regidor que ha decidit no prendre 
possessió podrà fer-ho en un ple posterior si així ho desitja. Explica que atès que 
no ha pres possessió de ple dret com a regidor del Consistori no podrà participar en 
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa. 

SR. GABARRÓN

“DECLARO CONSTITUÏT L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT, PER 
AL MANDAT 2015-2019. 

A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa d'acord amb el que 
disposa l'art. 196 de la LOREG, que tot seguit llegirà la Sra. secretària.
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Com ve sent habitual s’utilitzarà el sistema de votació secreta.”

Al respecte, cap regidor o regidora manifesta el seu desacord.

SECRETÀRIA

“L’article 196 de la LOREG estableix el següent:

“En la mateixa sessió de constitució de la Corporació, es procedirà a l’elecció de 
l’alcalde o alcaldessa d’acord amb el procediment següent:

a. Poden ser candidats o candidates tots aquells regidors o regidores que 
encapçalin les seves corresponents llistes.

b. Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors (que en 
aquest Ajuntament serien 9 vots a favor), és proclamat alcalde o alcaldessa 
electe.

c. Si cap d’ells obté aquesta majoria, serà proclamat alcalde o alcaldessa el 
regidor o regidora que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de 
vots populars en aquest municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.””

SR. GABARRÓN

“Abans de procedir a la votació, la secretària preguntarà als regidors i a les 
regidores que encapçalen les diferents llistes si volen presentar la seva candidatura 
a l’Alcaldia. Us prego que contesteu SI o NO.”

SECRETÀRIA

- “Sra. Rosa Boladeras Serraviñals com a cap de llista del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrès, presenta la seva 
candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?”

RESPOSTA: “No, no presento candidatura”.

- “Sra. Montserrat Febrero i Piera com a cap de llista d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, presenta la seva candidatura a 
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?”

RESPOSTA: “Sí, presento la meva candidatura”.

- “Sr. José Antonio Andrés Palacios com a cap de llista de Grup 
Independent d’Urbanitzacions, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?”



RESPOSTA: “No presento candidatura”.

- “Sr. Albert Cañellas Pagès com a cap de llista de Candidatura d’Unitat 
Popular – Poble Actiu, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?”

RESPOSTA: “Sí, i apel·lem al vot d’aquells que vulguin un govern de 
canvi rupturista i independentista a Corbera”.

- “Sr. Eric Blanco Moragas com a cap de llista de Convergència i Unió, 
presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat?”

RESPOSTA: “No, no presentem candidatura”.

- “Sr. Manuel Ripoll i Puertas com a cap de llista de Moviment pel Canvi, 
presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat?”

RESPOSTA: “No, no presento candidatura”.

- “Sr. Antonio Moreno Ruiz com a cap de llista d’Iniciativa Movem Corbera - 
Entesa, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat?”

RESPOSTA: “Sí, presento candidatura per a fer una proposta diferent 
a la que està pactada amb la intenció de fer un govern d’esquerres 
de veritat a Corbera”.

SR. GABARRÓN

“Proclamo candidats a l'Alcaldia els membres següents: 

- Sra. Montserrat Febrero Piera,
- Sr. Albert Cañellas Pagès,
- Sr. Antonio Moreno Ruíz.

Es prega a tots els regidors i regidores que procedeixin a formular el seu vot 
mitjançant la papereta i el sobre que tenen a la seva disposició.

Hauran d’escriure el nom del seu candidat o candidata entre els que hagin estat 
proclamats, ficar-lo dins el sobre i tancar-lo. També podran votar en blanc.

En relació a l’escrutini, seran nuls aquells vots que no es refereixin a algun dels 
candidats o candidates abans proclamats, així com aquells que continguin més d’un 
nom diferent.
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Un cop hagin omplert la papereta i l’hagin ficat al sobre, el vocal de la Mesa d’Edat 
llegirà, un a un, el nom dels regidors i regidores, (sense comptar els membres de la 
Mesa, que votarem al final), per tal que dipositin el seu vot a la urna que els serà 
facilitada.”

SR. MORENO

Demana un aclariment a la senyora secretària abans de passar a la votació. 
Pregunta si no és preceptiu que una vegada que la gent presenti la seva 
candidatura expliqui quins són els grans trets del seu programa abans de votar. 
Perquè jo, a la vista del que diuen, podria canviar el meu vot.

SECRETÀRIA 

“No”.

ANTONIO MORENO

“Llavor la resta no parlarem?”.

SECRETÀRIA

“Després l’Alcaldia ja donarà pas”

ANTONIO MORENO

“Només la que ha guanyat? La resta no parlarem?”

SECRETÀRIA

“No, la resta parlarà un cop l’alcalde o alcaldessa hagi pres possessió del càrrec.”

Respecte de la votació, comenta als regidors que disposen d’un parell o tres de 
minuts per a que escriguin el vot i el fiquin dins del sobre”.

A continuació, el vocal de la Mesa comença a nomenar els diferents regidors i 
regidores perquè dipositin el vot a la urna que se’ls facilita.

SR. POL EJARQUE

Nomena els membres per odre de col·locació a l’estrada, des de les puntes fins al 
mig i sense comptar els membres de la Mesa que votaran al final.

“ - Miracle Guerra i Sala

- Xavier Miquel i Pons

- Albert Cañellas i Pagès

- Eric Blanco Moragas

- Carme Benito Gómez



- Alfredo Prado Garcia

- Rosa Boladeras Serraviñals

- Antonio Moreno Ruiz

- Manel Ripoll i Puertas

- Jose Antonio Andrés Palacios

- Montserrat Feberero i Piera

- Arturo Martínez i Laporta

- Jordi Anducas i Planas

- Mercè Rocas Rubió”

A continuació procedeixen a votar el president, Sr. Ramon Gabarrón Rubio i el 
vocal, Sr. Pol Ejarque Cortés.

Tot seguit, el vocal obre la urna i el president extreu els vots, un a un, llegint al 
nom de la persona elegida en cada un d’ells.

Efectuada aquesta operació, demana a la secretària que doni els resultats de la 
votació.

SECRETÀRIA

Acabat l’escrutini, el resultat és el següent:

a) Vots emesos 16 

b) Vots en blanc zero

c) Vots nuls zero

d) Vots a candidats i candidates:

1. Montserrat Febrero i Piera 11 vots

2. Albert Cañellas i Pagès    5 vots

SR. GABARRÓN

"Queda proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, la 
Sra. Montserrat Febrero i Piera per haver obtingut de la majoria absoluta 
de vots dels regidors i regidores d’aquesta Corporació.”

A continuació crida a l’alcaldessa electa per tal que prengui possessió del càrrec:
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"Sra. Montserrat Febrero i Piera, accepta el càrrec d'alcaldessa d'aquest 
Ajuntament per al qual ha estat nomenada per voluntat del poble i 
d'aquest Consistori ?"

RESPOSTA: “Si, accepto”.

 “Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l'Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?”

RESPOSTA: “Sí, ho prometo i acato per imperatiu legal”.

 “Enhorabona! Li faig lliurament de la vara de l’Alcaldia, declaro dissolta la Mesa 
d’edat i li cedeixo la Presidència d’aquest Ple municipal”.

La secretària informa que a partir d’aquest moment l’alcaldessa assumirà la 
Presidència de la sessió. 

SRA. ALCALDESSA

“Moltes gràcies a tots. Ara a continuació donaré la paraula als caps de la llista de 
les diferents candidatures. 

Primer donaré la paraula a Iniciativa Movem Corbera-Entesa.”

SR. ANTONIO MORENO

“En primer lloc, en nom dels meus companys de candidatura d’Iniciativa Esquerra 
Unida Corbera més Movem Corbera, que és el grup d’independents que s’han 
presentat junts en aquestes eleccions, donar l’enhorabona a la nova alcaldessa, la 
Sra. Febrero i esperar que els dos anys que jo estaré en aquest ajuntament, si puc 
estar, perquè els següents dos anys estarà el meu company, el segon de la llista, 
per a que aprengui de què va tot el tema aquest, que a vegades no és fàcil, per a 
que a les properes eleccions puguem tenir gent ja amb experiència.

Jo m’he presentat, tal i com havia quedat amb el meu partit en una assemblea que 
es va fer, com a candidat a l’Alcaldia sabent, per suposat, que no tindria cap vot, ni 
jo em votaria, però sí amb la intenció de poder parlar. No sé, el sentit comú em diu 
que quan un es presenta abans de que el votin, ha de dir el que farà, però sembla 
que el meu sentit comú no funciona i la norma és que tenim que votar i fora i 
després parlem.

Jo estic content per una part perquè l’alcaldessa és la Montserrat Febrero 
d’Esquerra Republicana, amb la que he mantingut quatre anys de molt bona relació 
i “feeling” i moltes vegades, la majoria de vegades, hem votat el mateix en tot el 
que s’ha parlat en aquests quatre anys a l’Ajuntament de Corbera. També hem 
parlat amb ells de que es volia fer un equip de govern diferent al que s’ha fet. 
Nosaltres ho hem intentat com Iniciativa; hem tingut la gosadia i amb un regidor, 
hem intentat aglutinar a l’esquerra. La gent de Corbera diu que ha guanyat 
l’esquerra. Contundentment han guanyat les esquerres. Ja sé que a molta gent això 



de dreta esquerra no li va, però les esquerres i les dretes existeixen i les classes 
socials existeixen més que mai. Per tant, han guanyat les esquerres. I des de 
aquest punt de vista creia que el govern municipal pel canvi i per a fer de Corbera 
una altra forma de fer política era un govern municipal que tenia que estar presidit 
per Esquerra Republicana que és el majoritari de l’esquerra, per nosaltres, amb els 
companys de la CUP, que entren per primera vegada amb molta força, jo mateix, 
Iniciativa per Catalunya, i ens faltava un regidor més, que en aquest cas, jo ho he 
dit públicament moltes vegades, no ha sigut possible. Jo li he plantejat a la resta de 
companys, que havia de ser el Manel Ripoll, però que les dos vegades que ha parlat 
amb ell li ha dit que no. Creia que serien nou, vuit d’esquerres i el Manel Ripoll, que 
creu és una persona que podria adaptar-se perfectament a un programa diferent.
Li fa gràcia, senyora Boladeras? Ja té anys per a saber el que fa i està parlant. Ja 
sé que a molts de vostès no els hi fa gràcia el que jo parlo però tinc dret a parlar i 
lo dolent és que no hi un govern d’esquerres, s’haurà d’estar a l’oposició i es 
controlarà aquest govern. 
Intentaré que el poble de Corbera tingui bons interlocutors de l’oposició per a 
controlar que el que es faci vagi per la bona línia de les persones i les prioritats de 
Corbera són l’educació, serveis socials, quatre-centes persones molt fotudes, les 
urbanitzacions mal ateses, lluita contra l’atur. Corbera pot crear llocs de treball. 
Aquestes quatre eren les prioritats del meu programa, que són les prioritats del 
programa, encara més de la CUP, també les prioritats d’Esquerra Republicana, i si 
no hem arribar a un acord és segurament perquè no només estan els programes i 
els partits sinó que també estan les persones, que són molt importants. Jo a 
vegades, com ho heu notat, no sóc simpàtic i no canviaré mai. 
Res més. Gràcies per atendre’m i gràcies per donar-me la paraula”.

SRA. ALCALDESSA

“Ara donarem la paraula a José Antonio Andrés Palacios de GiU, si us plau.”

SR. JOSÉ ANTONIO ANDRÉS PALACIOS

“Moltes gràcies alcaldessa. En primer lloc, felicitar a Corbera per la constitució 
d’aquest Consistori, representatiu i plural, on totes les ideologies i sensibilitats 
estan representades. Felicitar a la nova alcaldessa, la Montserrat Febrero, que 
recull totes aquestes alternatives i una imatge de coherència, en interès del 
municipi per sobre d’altres, aconseguint un equip de govern fort, on tots es puguin 
sentir identificats i amb les portes obertes a la col·laboració i participació. Felicitar a 
tots els regidors i regidores, sent un honor i un orgull estar al servei de la 
ciutadania i per això és nostre l’obligació de deixar l’interès partidista en favor de 
l’interès general, aportant idees i participació. Encoratjo a tots, govern i oposició, a 
formar part d’aquest projecte. Per part del Grup Independent, moltes felicitats”.

SRA. ALCALDESSA

“El senyor Manel Ripoll, de Moviment pel Canvi”.

SR. MANEL RIPOLL
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“Gràcies, bon dia, senyora alcaldessa. Encetem un nou mandat i ho fem unint 
esforços per ser una sola veu per a una nova Corbera, amb idees clares i perque 
totes i tots som Corbera. 

Tenim per endavant quatre anys per assolir un objectiu clar: millorar el present i 
encarar amb pas ferm, el futur. I ho fem sabent que el més important és Corbera i 
la seva gent. La ciutadania reclama dels polítics: responsabilitat, rigor, 
transparència i proximitat. I ara no és el moment de decebre a ningú. Estic 
convençut que l'equip de regidores i regidors que ara ens unim per governar 
conjuntament, tenim la capacitat de satisfer les expectatives de la ciutadania.

Vull felicitar als regidors i a les regidores que avui m'acompanyen en aquest plenari 
pel càrrec que han acceptat i els vull encoratjar a que tirin endavant la tasca que 
els ha estat encomanada amb fermesa i il.lusió. Felicitar també a la senyora 
Montserrat Febrero per la seva elecció com a alcaldessa, tot desitjant-li molta sort 
en aquesta nova etapa. Em poso a la seva disposició per treballar com ho hem 
estat dient des del primer dia des de Moviment pel Canvi, des de Corbera i per a 
Corbera. 

Vull agrair el suport i el treball dut a terme per tot l'equip de Moviment pel Canvi. 
En sóc el seu portaveu a dins el Consistori, però us ben asseguro que en cada 
proposta que presentem, en cada projecte nou que encetem, hi seran presents 
totes les persones que formen part de Moviment pel Canvi. I si em permeteu, 
voldria agrair de manera molt especial, el suport i el treball conjunt que hem fet 
durant aquests vuit anys, amb el Jaume Guim. Seguirem treballant plegats amb les 
mateixes ganes com ho hem fet fins ara. 

Els polítics marquem la direcció que ha de portar l'administració local durant el 
mandat, però aquesta direcció no pot ser concreta sense l'engranatge coordinat 
d'un equip, el del personal de l'ajuntament. Voldria fer-los saber que compto amb 
el seu bon saber fer, amb la seva professionalitat i la seva vocació de servei públic i 
els animo a engrescar-se amb el nou rumb que iniciem avui i els agraeixo per 
avançat tot l'esforç que faran per tal que assolim els reptes fixats.

A Moviment pel Canvi sabem com d'important és la proximitat amb la ciutadania. 
És per això que els corberencs i les corberenques em tenen a la seva total 
disposició per a tot allò que considerin oportú. 

Ens ho varem proposar i ho volem acomplir: volem ser una sola veu per Corbera!” 

SRA. ALCALDESSA

“El senyor Èric Blanco, de Convergència i Unió”.

SR. ÈRIC BLANCO

“Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia a tothom, 

Avui encetem un mandat municipal que molts desitgem sigui històric. Segurament, 
serà l’últim mandat sota l’opressió de l'estat espanyol, que històricament ens ha 
tractat i segueix tractant-nos com una colònia. 



Mandat històric en el que vull recordar la figura del  meu avi, republicà incansable, 
que va patir la guerra, la presó,  els camps de treball franquistes, la persecució i 
finalment l’exili, per no voler conformar-se a viure sotmès.

L’Isidre Moragas Masip, el meu avi, va ser la persona que em començà a despertar 
la consciència política, ara ja fa molts anys. Vaig tenir la gran sort de poder 
acompanyar-lo en les seves passejades de convalescència, en els últims anys de la 
seva vida. D’aquelles llargues passejades, on parlàvem de la seva lluita, dels amics, 
de la vida i dels valors que el van conduir a no voler doblegar-se, ara molts anys 
després, puc valorar més justament la importància i el valor de la llibertat i de la 
democràcia tal i com ell l’entenia.

L’amor a la llibertat va ser el seu lei motiv, actuar en conseqüència als teus 
principis i valors, però també  sabent trobar sempre, un punt d’entesa amb els 
altres, per a preservar l’objectiu final de ser lliures, en un espai d’entesa comuna 
entre la diversitat ideològica de la societat d'aquella època.  

Vull agrair la feina i els serveis prestats a les regidores i els regidors sortints, i 
donar la benvinguda als nous representants municipals. No hi ha major orgull  i 
responsabilitat, que representar les institucions democràtiques del teu poble, 
treballant per a un bé comú, des de les diferents posicions ideològiques que 
cadascú representem. 

Vull agrair també a les persones que han fet confiança en la candidatura de 
Convergència. Malgrat no hem obtingut els resultats desitjats, eren els esperables 
després del procés de catarsi interna que hem viscut i de les errades que de ben 
segur hem comés.

En aquest sentit, després de ser escollit cap de llista per unanimitat, tant a 
l’executiva com a l’assemblea local, també per aquells que ara formen part d'una 
altra llista , vam començar a treballar en una renovació completa de les estructures 
del partit,  per tal de dotar-lo d’una base ideològica que ens permetés presentar-
nos a la ciutadania, com un partit més obert i més adaptat a la realitat social 
actual. 

Aquest procés de renovació ha provocat també quelcom molt positiu, i és la creació 
a Corbera de les JNC. Una organització política de joves, que s’han compromès a 
treballar activament pel progrés de la nostra vila, i per la independència de la 
nostra nació. 

Això s'ha vist ja reflexat a la nostra candidatura, on la participació dels joves ha 
estat clarament representada. Prova d'això, és que avui ha pres possessió, sota les 
sigles de Convergència, el regidor més jove del consistori. 

El fruit d'aquest, de tot aquest procés que estem vivint al nostre partit, és una 
Convergència a Corbera i a Catalunya compromesa amb la justícia social i amb la 
independència del nostre país. Perquè no podrem assolir la justícia social, fins que 
no ens puguem dotar de les eines de les que disposa qualsevol govern normal del 
món. 
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Avui es conforma un nou govern, legítim i democràtic. Malgrat creiem que assistim 
a una nova oportunitat perduda, desitgem al nou govern molta sort i encerts, se’ls 
posen per davant molts reptes que cal afrontar: Un comerç molt castigat que fa 
temps que demana ajuda, una activitat econòmica que necessita d’iniciatives 
innovadores,  i una societat amb més desigualtats que mai i que no troba resposta 
des de les administracions que les governen. 

Malauradament, tot i comptar amb una majoria de regidores i regidors 
independentistes, no podem dir que l’ajuntament de Corbera te avui un govern 
sobiranista. Una vegada més, la divisió de l’independentisme ha quedat palesa en 
la conformació del nou govern. Motius personals, tribals, prejudicis irracionals, 
estratègies partidistes,.... sembla que sempre hi ha una raó que impedeix la unitat 
dels partits independentistes. 

La Nova Corbera que proclamaven algunes, no ha servit més que per donar 
continuïtat a les mateixes persones en les mateixes cadires. Caldrà també que 
entre totes revisem el que diem en campanya i el que finalment fem, així com la 
coherència de les nostres accions. Hi ha qui ha passat de reprovar a l’alcaldessa 
Rosa Boladeras fa només uns mesos, a formar govern amb ella. O de remarcar que 
en aquestes eleccions municipals també ens hi jugàvem la independència del nostre 
país, a pactar amb aquells que no deixen ni preguntar a la nostra ciutadania quin 
futur volem com a poble, a governar en definitiva amb aquells que han significat el 
gran llast que arrosseguem. 

Avui podríem haver tingut un ajuntament sobiranista, transparent, compromès 
socialment i amb una clara voluntat de reduir els sous dels nostres representats 
públics. Malauradament no el tindrem, l'independentisme torna a dividir-se a 
Corbera, a Barcelona i a tants altres llocs. 

Nosaltres seguirem treballant per donar la volta a tot allò que no funciona, 
començant per la mateixa relació de l’ajuntament amb la ciutadania i acabant per 
les prioritats que ens han de regir,: la justícia social, foment i creació d’ocupació, 
un nou model urbà sostenible i intel·ligent, i un comerç, emprenedoria i turisme, 
que junt amb una clara política cultural, han d’esdevenir el nous motor econòmics 
de Corbera.

Farem una oposició constructiva però fiscalitzadora, de ma estesa. Ens oferim a 
treballar conjuntament per arribar a grans acords en tots aquells temes estratègics 
per al nostre poble. 

Corbera és molt més i cal que ens hi posem tots i totes a treballar per al bé comú 
del nostre poble. És la nostra responsabilitat i esperem nosaltres també estar a 
l’alçada del nivell d’exigència de la nostra ciutadania. 

Visca Corbera i visca Catalunya Lliure!!!”.

SRA. ALCALDESSA

“El senyor Albert Cañellas, de la CUP”.

SR. ALBERT CAÑELLAS



“Des de la CUP volem constatar l'alegria, la il·lusió i la responsabilitat que sentim 
per la confiança que han dipositat en nosaltres tantes corberenques i corberencs i 
pel treball de tanta gent que col·labora amb la CUP i amb Procés Constituent, així 
com la voluntat d'estar al seu servei, ara des d'aquest ajuntament que jo no 
qualificaria com el Xè ajuntament democràtic. Perquè si aquests 10 ajuntaments 
postfranquistes es poden considerar democràtics, també hem de fer memòria 
històrica i recordar els de la república en els quals els regidors no havien de jurar 
fidelitat a cap rei.

Treballarem aquests 4 propers anys per dur el canvi a Corbera, per portar a la 
pràctica la major part possible del nostre programa, fent propostes concretes i 
intentant convèncer a la majoria de regidores i regidors, però sobretot a la major 
part de ciutadania, que són necessaris per a portar canvis socials de debò.  
Treballarem també per portar a la pràctica allò que demandin les lluites socials i 
populars que sorgeixin. Farem assemblees obertes i apel·larem a la participació de 
la major part de gent possible, tant per informar com per escoltar propostes i 
prendre decisions. Recolzarem allò positiu que es proposi en el ple, sense mirar qui 
ho proposa sinó el seu contingut.

Des de la Candidatura d'Unitat Popular – Poble Actiu hem volgut que a Corbera 
tinguem el canvi institucional que s'està donant arreu. Aquesta tarda veurem amb 
alegria com les esquerres alternatives han fet fora al Partit Popular, al Partit 
Socialista i a Convergència i Unió de llocs on estaven enquistats. Teníem 
l'oportunitat de fer fora els principals responsables de la situació de l'ajuntament de 
Corbera, i amb aquest objectiu vam parlar amb ERC i ICV. Lamentem no haver 
sigut capaços de convèncer a ERC.

ERC ha fet un pacte que considerem antinatura, continuista, que manté l'estabilitat 
dels privilegis d'alguns, de l'establishment i que reparteix cadires. Estarem atents al 
primer ple, per veure si corregeixen la desproporcionada pujada de sous de fa 4 
anys.

Hi havia l'oportunitat de canvi institucional i ERC no l'ha volgut. Però no renunciem 
al canvi real, que vindrà a través de les lluites al carrer, a la participació horitzontal 
i assembleària, i donant suport a les lluites que valen la pena com la vaga 
indefinida de tècnics de Movistar, que dura ja més de dos mesos, i reclamem que 
aquest ajuntament i la gent que ens escolta deixi de contractar empreses que 
precaritzen la situació laboral de les seves treballadores i treballadors, sovint 
mitjançant subcontractacions, creant situacions gairebé d'esclavatge.”

SRA. ALCALDESSA

“La senyora Rosa Boladeras, del PSC”.

SRA. ROSA BOLADERAS

“Bon dia! Enhorabona alcaldessa Montserrat Febrero. Des d’aquest moment em 
tens al teu costat i a la teva disposició. Enhorabona i benvinguts als regidors i 
regidores que s’incorporen per primera vegada i ben trobats als regidors i regidores 
que ja en formaven part.
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Tenim per davant una tasca que té un únic objectiu comú: treballar per al nostre 
municipi i per a tots els corberencs i corberenques. Cadascú de nosaltres segur que 
ho farà des de la seva manera d’entendre el món, d’entendre la  vida, la societat i 
la política. Però hem de tenir sempre present que l’interès comú ha de presidir les 
nostres actuacions, per damunt de personalismes i protagonismes i d’interessos de 
partit.

Aquesta és la nostra forma d’entendre la política municipal: treball, esforç, 
tenacitat, honestedat i humiliat. D’aquests valors, els socialistes de Corbera en vam 
tenir un gran mestre i exemple, l’alcalde Pere Alegri. A la seva memòria dedico la 
tasca i l’esforç que els regidors i les regidores socialistes farem aquests propers 
quatre anys per a Corbera, el poble que estimem.

Moltes gràcies a les persones que ens han votat, que han fet que per cinquena 
vegada consecutiva siguem la força política més votada a les eleccions municipals. 
Agraïm la seva confiança i ens prenem el seu vot, no només com una aprovació a la 
nostra tasca, sinó sobretot com un missatge de coratge per al repte que ens 
espera.

Agraïment molt profund a la regidora socialista Montserrat Isern que ha deixat la 
política de primera línia, després de tants anys a la política municipal i de bregar en 
la tasca municipal. Una regidora magnífica, però sobretot una persona magnífica, 
d’aquestes persones que tenen llum pròpia i impregnen de bon rotllo però també 
d’exigència tot allò que fan. Un model del que ha de ser la política amb majúscules, 
la dignitat en la política. Gràcies Montse, sabem que et tindrem al costat, però et 
trobarem a faltar. Aquest Ajuntament et trobarà a faltar.

Moltes gràcies al regidor Miquel Aregall. Un company magnífic, reflexiu, treballador 
i responsable. Un autèntic senyor, defensor dels valors socials i personals. 
Categoria humana en essència concentrada. Gràcies Miquel, treballar al teu costat 
ha estat un plaer i un honor. Et desitgem el millor per a la Isabel i per a tu.

A partir d’ara els quatre regidors i regidores socialistes governarem com sempre 
hem fet per a tots els corberencs i corberenques, sense distincions i  sense 
reserves. Governarem en coalició, amb un pacte de govern que respectarem amb 
absoluta lleialtat.

Els socialistes de Corbera som gent de paraula, fidels als compromisos, lleials i 
fiables. Disposats a deixar-nos la pell en el nostre treball. No ho dic jo, tothom ho 
sap i fins i tot els adversaris polítics ens ho reconeixen. El poble ho sap i ens ho 
reconeix.

Alcaldessa Montserrat Febrero, la tasca no és fàcil, els moments són complicats, 
compta amb nosaltres al cent per cent. El nostre suport i la nostra lleialtat els tens 
garantits. Formem un govern estable, sòlid, de deu persones. Els quatre regidors i 
regidores d’Esquerra, els quatre regidors i regidores socialistes i dos regidors, 
Andrés Palacios del GIU, i Manel Ripoll del Moviment pel Canvi, homes que han 
demostrat amb el seu treball la seva vàlua i el seu compromís amb Corbera.



Entra en acció, des d’ara, un govern de deu persones, en el desè mandat dels 
ajuntaments democràtics, i hem de treballar per aconseguir també un deu de nota 
final: en gestió, en transparència, en honestedat, en treball a mig i llarg termini per 
al nostre municipi, però sobretot un deu en capacitat d’empatia, d’acceptació, 
d’entendre què necessiten els nostres veïns i veïnes.

La tasca és engrescadora, el repte és total i el nostre lliurament personal i com a 
partit és absolut i complet. Posem de nou el comptador en marxa. A treballar per 
Corbera, el nostre poble. A treballar per als corberencs i corberenques. Moltes 
gràcies!.”

SRA. ALCALDESSA

“Moltes gràcies a tots. 

Bon dia, corberencs i corberenques. Moltes gràcies per estar aquí i compartir amb 
tots nosaltres un dia tan important per a tots els veïns i veïnes de Corbera. 

Avui celebrem la festa grossa de la democràcia a Corbera de Llobregat. Arribar fins 
aquí ha estat molt il·lusionant. Han estat molts dies plens d’alegries i, sobre tot, 
molts dies compartint i coneixent a moltes persones d’aquest poble que l’estimem 
amb bogeria. Un llarg camí apassionant que em porta a l’inici d’una nova etapa 
personal, plena de reptes i plena d’il·lusions que vull compartir amb tots vosaltres. 

Ara fa nou anys que vaig entrar al món de la política de la mà d’en Pep Canals, 
gran amic, gran persona i un excel·lent alcalde de Corbera. Quan vaig començar de 
regidora fa quatre anys mai hagués pensat arribar al capdavant d’aquest govern. 
He estat de regidora a l’oposició quatre anys i és un honor per a mi iniciar aquest 
nou camí on faré d’alcaldessa del meu poble que, des de fa vint i nou anys és casa 
meva. 

Vull estar a prop de tots vosaltres. Sóc i seré la mateixa Montserrat que heu 
conegut passejant pel poble, parlant, comprant per les botigues, fent teatre, fent 
ioga. Estic molt orgullosa  i contenta d’estar al capdavant d’un nou govern 
composat de persones extraordinàries que s’estimen Corbera tant o més que jo. Un 
equip de govern que els encoratjo a donar per Corbera el màxim d’ells i d’elles. 
Estic convençuda que l’obra de govern que comença d’aquí a uns minuts serà 
distintiva, la farem amb el cor i amb passió per a tots els veïns i veïnes de Corbera. 

Moltes gràcies als regidors del PSC, GiU i Moviment pel Canvi per donar-me la 
vostra confiança. Moltes gràcies als meus companys de partit, Mercè, Artur i Jordi 
pel vostre compromís i sacrifici. També estic segura que els regidors i regidores que 
esteu a l’oposició fareu una gran tasca per a proposar iniciatives, donar-nos punts 
de millora en les nostres decisions i, en definitiva, que tots junts tirem endavant els 
grans reptes que tenim sobre la taula. Moltes gràcies regidors i regidores de la CUP, 
CiU, Iniciativa i PP per la vostra tasca. El PP no ha vingut, però bueno.

Faré d’alcaldessa de tots els corberencs i corberenques, sense distinció. Vull que em 
recolzeu, que em doneu el vostre parer, em demaneu el millor pel poble. Escoltar-
vos serà la meva primera missió. 
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Jo personalment i el meu equip de govern, estem molt orgullosos de servir-vos i fer 
el possible per solucionar els problemes i escoltar els vostres suggeriments i, sobre 
tot, per a impulsar noves dinàmiques que ens facilitin la nostra vida. Corbera es 
mereix el millor. El nostre poble està ple de coses magnífiques, amb un gran 
patrimoni històric i natural, ple de persones extraordinàries. Ens ho tenim que 
creure i caminar tots junt per a fer realitat la Corbera de les quinze mil meravelles, 
la Corbera dels nostres somnis, la Corbera on tots puguem viure experiències  
úniques i irrepetibles de màxima felicitat. 

També vull aprofitar per a dir que per expressió democràtica de la meva voluntat 
ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixen de les eleccions de 27 de 
setembre de 2015 per a exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
conjuntament amb totes les persones i les nostres institucions l’Estat català lliure i 
sobirà.

Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos en aquest dia, en aquest gran 
dia. Moltes gràcies a tots els empleats de l’Ajuntament, especialment a la Roser, a 
l’Olga i a la Maria, que han fet possible que tot sigui un engranatge i que hagi estat 
tot molt fàcil.

Nosaltres, ara, ens donem una estona per a celebrar aquesta festa de la 
democràcia, i sense perdre més temps em poso a treballar per a tots vosaltres. 

Per acabar, no vull deixar d’agrair a totes les persones que m’heu acompanyat 
aquests últims mesos de treball i il·lusió. Moltes gràcies a l’equip fantàstic 
d’Esquerra pel vostre compromís, idees i empenta, sense vosaltres avui no 
estaríem a govern. Moltes gràcies Pep, per creure en mi, pels teus consells 
assenyats. Moltes gràcies Mercè per estar al meu costat, per estar disponible en tot 
moment, per treballar colze a colze amb mi. M’emociono. Moltes gràcies als nostres 
amics, a tota la meva família per la vostre escalfor. Moltes gràcies als meus pares, 
en Pep i la Fina pel seu sacrifici i exemple de lluita i superació. Moltes gràcies als 
meus fills, a la Cristina i al Carles Enric, per la vostre paciència infinita. I una 
menció especial a en Pere, el meu marit, moltes gràcies per la teva generositat, pel 
teu suport incondicional i per estar sempre al meu costat. 

Gràcies. Visca Corbera i visca Catalunya lliure.”

Donem per acabada la sessió, que tingueu un bon dia i un molt bo cap de setmana, 
i el dilluns a primera hora continuar treballant pel nostre poble, per Corbera. Moltes 
gràcies.”

I sense més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió a les tretze 
hores i vint minuts i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretària, 
certifico. 

Vist i Plau
L’alcaldessa La secretària

 Montserrat  Martínez Abarca Maria                                        Piera i Febrero 
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