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El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de juliol de 2019 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
«ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT EL DIA 15 DE
JUNY DE 2019.
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 12 hores, del
dia 15 de juny de 2019, 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 acctal. Marta Puig Puig hi són presents els membres electes
següents:
Montserrat Febrero Piera (ERC-AM)
Mercè Rocas Rubio (ERC-AM)
Jordi Anducas Planas (ERC-AM)
Arturo Martínez Laporta (ERC-AM)
Meritxell García de Llanza (ERC-AM)
Cristina Blasquiz López (ERC-AM)
Victor González Julian (ERC-AM)
Rosa Boladeras Serraviñals (FORÇA CORBERA-CANDIDATURA PROGRÈS)
Alfredo Prado García (FORÇA CORBERA-CANDIDATURA PROGRÈS)
Carme Benito Gómez (FORÇA CORBERA-CANDIDATURA PROGRÈS)
Jaume Guim Royo (FORÇA CORBERA-CANDIDATURA PROGRÈS)
Rosa Maria Martín Santiago(FORÇA CORBERA-CANDIDATURA PROGRÈS)
Albert Cañellas Pagés (CUP-AMUNT)
Mónica Estrader Rodríguez (CUP-AMUNT)
Xavier Miquel Pons (CUP-AMUNT)
Elias Soleño Pasarin (CS)
José Antonio Andres Palacios (GIU)

La secretària de la Corporació obre la sessió, que es desenvolupa de la manera
següent:
SECRETÀRIA
“Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la sessió de constitució del nou
ajuntament d’aquest municipi pel mandat 2019-2023, sorgit de les passades eleccions
municipals del dia 26 de maig.

Marta Puig i Puig
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Abans però voldria recordar quin ha estat el número de vots i electes d’aquestes
eleccions, d’acord amb les dades que consten a l’acta de proclamació d’electes de la
Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat de 31 de maig de 2019, en concret:
Candidatura
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –ACORD
MUNICIPAL
. FORÇA FORÇA CORBERA-SOCIALISTES-UNITS- MOVIMENTCANDIDATURA DEL PROGRÉS
CANDIDATURA
D’UNITAT
POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA
CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA
GRUP INDEPENT URBANITZACIONS
MOVEM CORBERA- EN COMÚ GUANYEM
PARTIT POPULAR

Vots
obtinguts
2.151

Número
electes
7

1619

5

1.013

3

548
362
306
213

1
1
0
0

La celebració d’aquest acte en el dia d’avui ve establerta en l’article 195 i 196 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que determina els
tràmits a seguir per a la constitució de la nova corporació.
Concretament l’article diu així:
<<Article 195
1. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior
a la celebració de les eleccions, tret que s'hagués presentat recurs contenciós-electoral
contra la proclamació dels regidors electes, en el supòsit dels quals es constitueixen
el quarantè dia posterior a les eleccions.
2. A tal fi, es constitueix una Mesa d'edat integrada pels triats de major i menor edat,
presents en l'acte, actuant com a Secretari el qui ho sigui de la Corporació.

4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si
concorren la majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari, se celebrarà
sessió l'endemà passat, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre
de regidors presents.>>
En aquest cas i atès que tots els membres han formulat ja davant la secretaria general
les corresponents declaracions d’interessos i bens patrimonials, i a la vegada s’ha
procedit a comprovar les credencials i personalitat de cada un d’ells, es substitueix la
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3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat
dels electes amb base a les certificacions que a l'Ajuntament hagués remès la Junta
Electoral de Zona.
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realització expressa del tràmit de verificació de documentació i credencials de la mesa,
per la certificació que he emès al respecte i que lliuraré a la mesa d’edat.
D’altra banda, tal i com s’especifica a l’article 196 de la Llei orgànica electoral:
<< 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.>>
Aclarir que un cop 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 ala 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.
Prosseguim, doncs, amb la sessió que es dividirà essencialment en tres parts:

Doncs bé, començarem amb la constitució de la mesa d’edat i ja m’acompanyen a
tal efecte, a la presidència el senyor ARTURO MARTÍNEZ LAPORTA que és el regidor
de major edat, i la senyora MERITXELL GARCÍA DE LLANZA com a vocal i regidora de
menor edat.
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190615&punto=1
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- La primera part referida a la constitució d’una mesa d’edat formada pel
regidor de major edat i la de menor edat i jo mateixa com a secretaria general.
- La segona la constitució de la corporació municipal amb la presa de possessió
dels membres electes com a regidors i regidores de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
- I la tercera part, l’elecció de l’alcalde o alcaldessa
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Seguidament i abans de declarar constituïda la mesa d’edat, per tal que adquireixin
la condició plena de regidors de la Corporació, prendran possessió dels seus respectius
càrrecs els membres de la mesa. 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. ARTURO MARTÍNEZ LAPORTA
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 prometo per imperatiu legal i per l’expressió democràtica de la
voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada”.
Sra. MERITXELL GARCÍA DE LLANZA
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?

Queda constituïda la Mesa d'Edat integrada pel regidor de major edat, Sr. ARTURO
MARTINEZ LAPORTA, que actuarà com a president, per la regidora de menor edat,
Sra. Meritxell Garcia de Llanza, que ho farà com a vocal i per mi, la secretària de
l'Ajuntament, Marta Puig Puig.
Es dóna la paraula al president, Sr. Arturo Martínez.”
SR. ARTURO MARTÍNEZ
“Bon dia a tothom. Efectuat el tràmit exposat per la secretària, aquesta mesa per tal
determinar si existeix el quòrum de majoria absoluta establert per normativa per a la
celebració de la sessió, passarà a efectuar el recompte dels membres electes
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RESPOSTA: “Si, prometo per imperatiu legal i per l’expressió democràtica de
la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada”.
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assistents.
Demano a la senyora 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:

-

Montserrat Febrero Piera
Mercè Rocas Rubio
Jordi Anducas Planas
Arturo Martínez Laporta
Meritxell García de Llanza
Cristina Blasquiz López
Victor González Julian
Rosa Boladeras Serraviñals
Alfredo Prado García
Carme Benito Gómez
Jaume Guim Royo
Rosa Maria Martín Santiago
Albert Cañellas Pagés
Mónica Estrader Rodríguez
Xavier Miquel Pons
Elias Soleño Pasarin
José Antonio Andres Palacios

Declaro que ha assistit la majoria absoluta dels regidors i regidores i retorno la paraula
al Sr. President per tal que prossegueixi amb els tràmits per a la constitució del nou
consistori.

“Es declara oberta la sessió.
En aquest acte es constituirà l’onzè Ajuntament democràtic de Corbera de Llobregat,
sorgit de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019.
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.
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SR. ARTURO MARTINEZ
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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?”

-

Sra. Montserrat Febrero i Piera: “Sí, prometo per imperatiu legal i per
l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que
continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”.

-

Sra. Mercè Rocas i Rubió: “Sí, prometo per imperatiu legal i per l’expressió
democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
pròspera
i
territorialment
equilibrada”.

-

Sr. Jordi Anducas Planas: “Sí, prometo per imperatiu legal i per l’expressió
democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
pròspera
i
territorialment
equilibrada”.
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RESPOSTES:
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-

Sra. Cristina Blasquiz López: “Sí, prometo per imperatiu legal i per
l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que
continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”.

-

Sr.
Víctor Gonzalez Juliàn: “Sí, prometo per imperatiu legal i per
l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que
continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”.

-

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

-

Sr. Alfredo Prado García: “Sí, ho prometo.”
Sra. Carme Benito Gómez: “Sí, ho prometo.”
Sr. Jaume Guim Royo: “Sí, ho prometo.”
Sra. Rosa Maria Martín Santiago: “Sí, ho prometo.”

-

Sr. Albert Cañellas Pagès: “Per imperatiu legal, sí prometo, sotmès a la
voluntat popular de les veïnes i veïns de Corbera em comprometo a
treballar per uns països catalans lliures, feministes, socialistes i
ecologistes i a complir el mandat de l’1 d’octubre de 2017”.

-

Sra. Mònica Estrader Rodríguez: “Per imperatiu legal, sí prometo, sotmès
a la voluntat popular de les veïnes i veïns de Corbera em comprometo
a treballar per uns països catalans lliures, feministes, socialistes i
ecologistes i a complir el mandat de l’1 d’octubre de 2017”.

-

Sr. Xavier Miquel Pons: Per imperatiu legal, sí prometo, sotmès a la
voluntat popular de les veïnes i veïns de Corbera em comprometo a
treballar per uns països catalans lliures, feministes, socialistes i
ecologistes i a complir el mandat de l’1 d’octubre de 2017”.

-

Sr. Elias Soleño Pasarin: “Sí, lo prometo”.

-

Sr. Jose Antonio Andrés Palacios: “Sí, ho prometo”.

SR. ARTURO MARTINEZ
“DECLARO CONSTITUÏT L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT, PER AL
MANDAT 2019-2023.
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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Al respecte, cap regidor o regidora manifesta el seu desacord.
“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. Montserrat Febrero i Piera com a cap de llista del partit 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”.
- “Sra. Rosa Boladeras Serraviñals com a cap de llista del Partit Força
Corbera-SocialistesUnits-Moviment- Candidatura del Progrés, presenta la
seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?”
RESPOSTA: “Sí, presento candidatura”.
-

“Sr. Albert Cañellas Pagés com a cap de llista de Candidatura d’Unitat
Popular- Alternativa Municipalista, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?”
RESPOSTA: “No presento la meva candidatura”.

-

“Sr. Elias Soleño Pasarin, com a cap de llista de Ciutadans, Partido de la
Ciudadania, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat?”

-

“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. ARTURO MARTINEZ
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RESPOSTA: “Sí, presento candidatura, apelando al voto de los que
quieren acabar con la fractura social actualmente existente en
Corbera”.
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“Proclamo candidats a l'Alcaldia els membres següents:
- Sra. Montserrat Febrero Piera,
- Sr. Rosa Boladeras Serraviñals,
- Sr. Elias Soleño Pasarin
Seguidament es procedirà a expressar la votació, recordar que el vot és secret i es
realitzarà mitjançant unes paperetes que s’han posat a disposició dels senyors
regidors/es, posant el nom del candidat o candidata que considerin oportú.
Una vegada omplert i introduït al sobre corresponent, la vocal d’aquesta mesa d’edat
llegirà, un a un, el nom dels regidors i regidors (sense comptar els membres de la
mesa, que votarem al final) per tal que dipositin el seu vot a la urna habilitada a tal
efecte i que els serà facilitada.
Acabada la votació procedirem a obrir la urna, i fer el recompte de vots, tenint present
el següent: En primer lloc resultarà elegit o elegida com alcalde o alcaldessa el candidat
o candidata que hagi obtingut la majoria absoluta. Si no s’obtingués aquesta majoria
absoluta, automàticament per imperi de la llei serà escollit el candidat que resulti de
la llista que hagués obtingut millor resultat en les eleccions. Procedirem sense més a
l’obertura de la urna i a fer el recompte.
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.”
SR. MERITXELL GARCIA
Nomena els membres:

-

Montserrat Febrero Piera
Mercè Rocas Rubio
Jordi Anducas Planas
Cristina Blasquiz López
Victor González Julian
Rosa Boladeras Serraviñals
Alfredo Prado García
Carme Benito Gómez
Jaume Guim Royo
Rosa Maria Martín Santiago
Albert Cañellas Pagés
Mónica Estrader Rodríguez
Xavier Miquel Pons
Elias Soleño Pasarin
José Antonio Andres Palacios”
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-
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A continuació procedeixen a votar el president, Sr. Arturo Martinez Laporta i la vocal,
Sra. Mertixell Garcia de Llanza.
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

17

b) Vots en blanc zero
c) Vots nuls

zero

d) Vots a candidats i candidates:
1. Montserrat Febrero i Piera

10 vots

2. Rosa Boladeras Serraviñals
3. Elias Soleño Pasarin

6 vots
1 vot

SR. ARTURO MARTÍNEZ
"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.”

"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”.
SECRETÀRIA
Tot seguit la secretària li 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 d’alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

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, prometo per imperatiu legal i per l’expressió democràtica de
la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada”.
“Enhorabona! Ara el Sr. Arturo Martínez en qualitat de president de la Mesa li farà
lliurament de la vara de l’Alcaldia, es declararà dissolta la Mesa d’edat i li cedirà la
Presidència d’aquest Ple municipal”.
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190615&punto=2
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 a qui vulgui dir alguna
cosa.”
Intervenen els senyors/es Elias Soleño, José Antonio Andrés, Albert Cañellas, Rosa
Boladeras, Mercè Rocas, la secretària Marta Puig i l’Alcaldessa.
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190615&punto=3
En acabar l’acte l’alcaldessa s’acomiada dels assistents donant les gràcies a tothom.
I sense més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió a les 13 hores
i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretària, certifico.»
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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