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ACTA PLE NÚM. 7/2019
SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL
DIA 15 DE JUNY DE 2019.

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dotze hores del dia 15 de
juny de dos mil dinou, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament,
sense prèvia convocatòria, en conformitat amb el que disposa l’article 195 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en
concordança amb els articles 7 del ROM i 37.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors i Regidores que el passat dia 4
de juny van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a
conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions Locals, convocades pel
Reial Decret 209/2019, del dia 1 d’abril, que a continuació es relacionen, que
constitueixen la totalitat dels Regidors i Regidores electes d’aquesta
Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de
constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària General de la
Corporació, que dono fe de l’acte, i per l’Interventor, senyor Joan Ramon
Sagalés Guillamón.

ASSISTENTS

Regidors i Regidores Electes

Candidatures

Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)

Antonio Balmón Arévalo
Emilia Briones Matamales
Antonio Martínez Flor
Rocio García Pérez
Sergio Fernández Mesa
Aurora Mendo Sánchez
Ot García Ruiz
Lidia Gómez Pla
Joana Piñero Romera
Enrique Vanacloy Valiente
Maria de las Mercedes Fernández García
Manel Clavijo Losada
Nelia Martínez Gallardo
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Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.

Carlos Domínguez Rodríguez
Raquel Albiol Gilabert
Teresa Vidal Llargues
Carles Alemany Lluis
Estrella Corominas Molleja
Daniel Martinez Rodriguez
Ismael Ciurana Sanchez
Pedro Millan Rodriguez
María Carmen López Álvarez
Elisabet García Petit
Claudio Carmona Vargas
Sergio Gomez Marquez

(PSC-CP)
(ERC/AM)
(ERC/AM)
(ERC/AM)
(ERC/AM)
(Cs)
(Cs)
(Cs)
(PODEMOS)
(PODEMOS)
(EC-MC-ECG)
(EC-MC-ECG)

Secretària General

Sra. Carmen Alonso Higuera

Interventor

Sr.

Joan R. Sagalés Guillamón

En primer lloc pren la paraula la Secretària General per informar als presents
que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament
d’aquesta Ciutat, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 26 de
maig, data de celebració de les eleccions per a la renovació de la totalitat dels
membres de les Corporacions Locals.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, en conformitat amb el que
disposa la legislació vigent, implica la realització de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores electes
de major i menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat,
mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral
de Zona i el Document Nacional d’Identitat o document equivalent.
c) Jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista
d’acatament de la Constitució
d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat.
Així mateix, la senyora Secretària General informa als presents que, en aquest
acte, es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la
documentació exigida pel paràgraf 4art. de l’article 8 del ROM, és a dir, l’acta
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d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament
dipositats en la caixa municipal i en entitats bancàries, així com la
documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni Municipal, la rectificació del
qual es va aprovar al Ple del dia 25 d’abril d’enguany, a efectes de la seva
comprovació, de la qual es deixarà constància mitjançant diligència.
També s’ha de fer constar que tots el regidors i regidores electes que han de
prendre possessió dels seus càrrecs en aquesta sessió, han donat compliment
a la seva obligació legal de presentar les seves declaracions de béns
patrimonials i de causes de possibles incompatibilitats o de qualsevol activitat
que els proporcioni o pugui proporcionar-los ingressos econòmics.
Acte seguit, i a fi de formar la Mesa d’edat, la senyora Secretària invita a la
senyora Aurora Mendo Sánchez i al senyor Ot García Ruiz que pugin a
l’estrada. Ambdós regidors acrediten la seva personalitat, assumint, acte
seguit, la Presidència de la Mesa el primer d’ells, en la seva condició de
regidora electa de major edat present a la sessió.
A continuació pren la paraula la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora
Aurora Mendo Sánchez, i declara oberta la sessió per a la constitució de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, indicant que té la paraula la senyora
Secretària General, a l’objecte d’anar cridant de forma individualitzada a cada
Regidor i Regidora electe, als efectes d’acreditar la seva personalitat.
A tal fi pren la paraula la senyora Secretària General, i procedeix a cridar als
Regidors i Regidores següents:
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS
(PSC-CP)
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.

Antonio Balmón Arévalo
Emilia Briones Matamales
Antonio Martínez Flor
Rocío García Pérez
Sergio Fernández Mesa
Lidia Gómez Pla
Joana Piñero Romera
Enrique Vanacloy Valiente
Maria de las Mercedes Fernández García
Manel Clavijo Losada
Nelia Martínez Gallardo
Carlos Domínguez Rodríguez
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC/AM)
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.

Raquel Albiol Gilabert
Teresa Vidal Llargues (Independent)
Carles Alemany Lluis
Estrella Corominas Molleja

CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Sr.
Sr.
Sr.

Daniel Martinez Rodriguez
Ismael Ciurana Sanchez
Pedro Millan Rodriguez

PODEMOS (PODEMOS)
Sra. María Carmen López Álvarez
Sra. Elisabet García Petit
EN COMÚ - MOVEM CORNELLÀ – EN COMÚ GUANYEM (EC-MC-ECG)
Sr.
Sr.

Claudio Carmona Vargas
Sergio Gómez Marquez

Un cop acreditada per tots els regidors i regidores la seva personalitat i
ocupats els seus escons, es comprova el nombre d’assistents i s’anuncia per la
Secretària General que existeix el quòrum suficient per a la celebració de la
sessió.
Un cop comprovades les credencials de tots els Regidores i Regidores electes,
pren la paraula la Presidenta de la Mesa d’edat senyora Aurora Mendo
Sánchez, per manifestar que si existeix algun Regidor o Regidora a qui afecti
alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim
Electoral General en els seus articles 6, 7, 177 i 178, i altra legislació
concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.
Seguidament, no havent cap Regidor ni Regidora afectat per causa
d’incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa
d’acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s’invita a tots
els Regidors i Regidores a posar-s’hi en peu i se sol·licita que per la senyora
Secretària General es procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o
promesa del càrrec.
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A continuació la senyora Secretària General dona lectura a la formula legal de
jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril,
següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?."

I procedeix, acte seguit, a anomenar a cada un dels Regidors i Regidores, els
quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent:

Sr.

Antonio Balmón Arévalo

“Sí, ho prometo”

Sra. Emilia Briones Matamales

“Sí, ho prometo”

Sr.

“Sí, ho prometo”

Antonio Martínez Flor

Sra. Rocío García Pérez

“Sí, ho prometo”

Sr.

Sergio Fernández Mesa

“Sí, ho prometo”

Sra. Aurora Mendo Sánchez

“Sí, ho prometo”

Sr.

“Sí, ho prometo”

Ot García Ruiz

Sra. Lidia Gómez Pla

“Sí, ho prometo”

Sra. Joana Piñero Romera

“Sí, ho prometo”

Sr.

“Sí, ho prometo”

Enrique Vanacloy Valiente

Sra. Maria de las Mercedes
Fernández García

“Sí, ho prometo”

Sr.

“Sí, ho prometo”

Manel Clavijo Losada

Sra. Nelia Martínez Gallardo
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“Sí, ho prometo”

Sr.

Carlos Domínguez Rodríguez

Sra. Raquel Albiol Gilabert

Sra. Teresa Vidal Llargues
(Independent)

Sr.

“Sí, ho prometo”
“Sí, prometo per imperatiu legal.
I prometo defensar els drets de la
classe treballadora i continuar
lluitant per assolir la República
Catalana, el retorn de les exiliades i la
llibertat dels i les preses polítiques,
amb el ferm compromís de la
defensa dels valors republicans.”

“Si, prometo, per imperatiu legal,
com a represaliada i fermament
compromesa en l’assoliment de la
República Catalana, el respecte als
drets humans, la llibertat de les
preses i presos polítics, el retorn de
les exiliades i exiliats, la fi de la
repressió i la no criminalització de les
idees.

Carles Alemany Lluis

“Si, prometo per imperatiu legal.
Treballaré amb fermesa per assolir la
República catalana, el retorn dels
exiliats i la llibertat dels presos
polítics. Sempre compromès amb els
valors republicans: la llibertat, la
igualtat i la fraternitat.”

Sra. Estrella Corominas Molleja

“Si, prometo per imperatiu legal.
Amb el compromís de defensar els
valors republicans i treballar per
Cornellà.”

Sr.

Daniel Martinez Rodriguez

“Sí, ho prometo”

Sr.

Ismael Ciurana Sanchez

“Sí, ho prometo”

Sr.

Pedro Millan Rodriguez

“Sí, ho prometo”
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Sra. María Carmen López Álvarez

“Prometo, però per imperatiu legal,
aquesta Constitució que la majoria de
la ciutadania no ha votat. Que no
aplica els articles que protegeixen els
drets socials i humans i que no
ofereix la justícia a les víctimes del
franquisme, però que protegeix als
seus assassins. Que porta implícita
una
monarquia
hereva
del
franquisme amb una bandera que no
reconec, ja que la meva bandera
espanyola és la republicana.”

Sra. Elisabet García Petit

“Per imperatiu legal prometo, en
aquest acte renovo el meu
compromís de lluitar des de dins i des
de fora d'aquest ajuntament contra
l'explotació, l'engany i la marginació
de la meva classe obrera.”

Sr.

Claudio Carmona Vargas

“Sí, ho prometo”

Sr.

Sergio Gomez Marquez

“Per imperatiu legal, sí ho prometo.”

La formulació d’aquest jurament o promesa del càrrec consta en la Vídeo Acta
de la sessió, minut 00:03:51 al 00:12:05
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be016b6
509a4870039?startAt=231.0

Seguidament, el senyor Daniel Martínez Rodríguez de Ciutadans, Cap de la
llista del Grup Municipal de Cs, planteja una qüestió d’ordre prèvia, i després
d’assenyalar que l'obligació de l'acatament de la Constitució ha de ser
complerta en els seus propis termes, sense acompanyar a la fórmula ritual
clàusules o expressions que d'una o altra forma buidin, limitin o condicionin el
seu sentit propi, i de recordar que el Tribunal Constitucional ja ha declarat que
la proclamació d'un estat independent en forma República recollida en la DIU
del 27 d'octubre de 2017, implica intentar una inacceptable via de fet
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incompatible amb l'Estat social i democràtic de dret que es proclama en
l'article 1.1 de la Constitució espanyola, requereix a la Presidenta de la Mesa i
a la Secretària General, perquè es pronunciïn sobre si les expressions
utilitzades per diferents electes condicionen la promesa o jurament del càrrec
realitzada i resulten vàlids, quan la condicionen a una circumstancia contrària
a la Constitució.
Aquesta qüestió d’ordre es resolta per la Presidenta de la mesa d’Edat,
senyora Aurora Mendo, que contesta el següent:
...
L’acord de la Junta Electoral Central de 10 de juny de 2019 ha considerat que
conforme a l’article 108.8 de la LOREG i de conformitat amb la jurisprudència del
Tribunal Constitucional, solament poden reputar-se vàlides les fórmules de
jurament o promesa que expressament manifestin la voluntat incondicionada
d’acatar la Constitució.
Això constitueix un concepte jurídic indeterminat de difícil interpretació, i aquesta
labor s’ha de realitzar cas per cas i de forma meditada i fundada.
Per aquesta raó, a la vista de les diferents fórmules utilitzades en aquesta sessió
constitutiva, aquesta Presidència considera que en estar en joc el dret de
participació política constitucionalment reconegut, en aquests moments ens hem de
decantar per la interpretació més favorable del dret, i entendre vàlides totes les
fórmules utilitzades mentre un Tribunal no consideri el contrari, pel que la sessió ha
de continuar.

...

Aquestes intervencions consten en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:12:06
al 00:14:13
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be016b6
509a4870039?startAt=726.0

Seguidament la senyora Presidenta de la Mesa d’edat, senyora Aurora
Mendo Sánchez, declara constituït el nou Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, assenyalant que tot seguit es procedirà a l’elecció d’Alcalde o
Alcaldessa de la Ciutat, per la qual cosa dona la paraula la senyora Secretària
General, a fi que informi sobre el procediment d’elecció.
Pren la paraula la senyora Secretària General, qui manifesta que tot seguit es
procedirà a l’elecció del nou Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat, en conformitat
amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim
8

Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta contemplat a
l’article 14 del Reglament Orgànic Municipal, és a dir, mitjançant la formulació
del voto a través de paperetes que es dipositaran en una urna per cada
Regidor i Regidora, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat o candidata
que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, qui
encapçali la llista més votada en les passades eleccions.
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves
corresponents llistes.
Després d’això, la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora Aurora Mendo
Sánchez, dirigint-se a les diferents llistes polítiques, pregunta quins Regidors o
Regidores que les encapçalen presenten la seva candidatura?.
Seguidament, amb aquesta finalitat, es produeixen les intervencions següents:


La senyora Emilia Briones Matamales manifesta que la seva llista
presenta al seu candidat, senyor Antonio Balmón Arévalo.



La senyora Raquel Albiol i Gilabert manifesta que la seva llista
presenta la candidatura de la senyora Raquel Albiol i Gilabert.



El senyor Daniel Martínez Rodríguez manifesta que la seva llista
presenta la candidatura del senyor Daniel Martínez Rodríguez.



La senyora Maria Carmen López Álvarez manifesta que la seva llista
presenta la candidatura de la senyora Maria Carmen López Álvarez.



El senyor Claudio Carmona Vargas manifesta que la seva llista no
presenta cap candidatura.

Després d’això, la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora Aurora Mendo
Sánchez, manifesta que queden proclamades les candidatures següents:
CANDIDATS

LLISTA ELECTORAL

Sr.

Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP)

Antonio Balmón Arévalo

Sra. Raquel Albiol i Gilabert
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Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ERC/AM)

Sr.

Daniel Martínez Rodríguez

Sra. Maria Carmen López Álvarez

Partit de Ciutadans, Partido de la
Ciutadania (Cs)
PODEMOS (PODEMOS)

A continuació la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora Aurora Mendo
Sánchez, invita als Regidors i Regidores a dipositar el seu vot a l’urna que se’ls
anirà passant i, acte seguit, té lloc la votació.

Finalitzada la votació i efectuat l’escrutini, la Presidenta de la Mesa d’edat,
senyora Aurora Mendo Sánchez, informa que aquest dóna el resultat
següent:
 14 vots a favor del senyor Antonio Balmón Arévalo, candidat presentat pel
Partit dels Socialistes de Catalunya/Progrés Municipal (PSC-PM).
 4 vots a favor de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, candidata presentada
pel Partit Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC/AM)
 3 vots a favor del senyor Daniel Martínez Rodríguez, candidat presentat pel
Partit de Ciutadans, Partido de la Ciutadania (Cs)
 2 vots a favor de la senyora Maria Carmen López Álvarez, candidata
presentada per PODEMOS (PODEMOS)
 Abstencions:

0

 Vots en blanc:

2

 Vots nuls:

0

Continua amb l’ús de la paraula la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora
Aurora Mendo Sánchez, per manifestar que en haver assolit la majoria
absoluta en aquesta votació, queda proclamat com a Alcalde de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat, el senyor Antonio Balmón Arévalo en la seva
condició de Cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP), a qui es prega que es dirigeixi a la Mesa a efectes de
formular-li la següent pregunta:
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“Accepta vostè el càrrec d’Alcalde de la Ciutat de Cornellà de Llobregat?.”
Aquesta pregunta és contestada de forma afirmativa pel senyor Antonio
Balmón Arévalo.

A la vista d’això i a instàncies de la Presidenta de la Mesa d’Edat, la senyora
Secretària General dona lectura a la fórmula legal següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?."

A continuació l’Alcalde electe, senyor Antonio Balmón Arévalo, emet la seva
promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
mitjançant la manifestació següent:
"Sí, ho prometo"

Després d’això la Presidenta de la Mesa d’edat, senyora Aurora Mendo
Sánchez, convida al senyor Alcalde a ocupar la Presidència, moment a
comptar el qual queda dissolta la Mesa i els regidors, senyora Aurora Mendo
Sánchez i senyor Ot García Ruiz s’incorporen als seus respectius escons.
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Antonio Balmón Arévalo, i
d’acord amb el protocol establert per la sessió, la cedeix als representants de
les corresponents llistes, amb la finalitat de que puguin efectuar, si així ho
desitgen, una explicació del sentit del seu vot, així com les manifestacions que
considerin oportunes.


Intervenció del senyor Claudio Carmona Vargas, Portaveu del Partit
Polític Municipal d’En Comú – Movem Cornellà – En comú Guanyem (ECMC-ECG)
Aquesta intervenció consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:24:51
al 00:30:35
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be0
16b6509a4870039?startAt=1491.0
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Intervenció de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del
Partit Polític Municipal de PODEMOS (PODEMOS)
Aquesta intervenció consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:30:36
al 00:38:3
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be0
16b6509a4870039?startAt=1836.0



Intervenció del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Partit
Polític Municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs)
Aquesta intervenció consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:38:34
al 00:43:20
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be0
16b6509a4870039?startAt=2314.0



Intervenció de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Partit
Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC/AM)
Aquesta intervenció consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:43:21
al 00:50:17
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be0
16b6509a4870039?startAt=2601.0



Intervenció de la senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Partit
Polític Municipal dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Aquesta intervenció consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:50:18
al 00:56:56
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be0
16b6509a4870039?startAt=3018.0
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Intervenció final del senyor Antonio Balmón Arevalo, Alcalde
Aquesta intervenció consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:56:57
al 01:09:17
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6a0219be0
16b6509a4870039?startAt=3417.0

Realitzat el torn d’intervencions, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan son
les tretze hores i cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, la
Secretària General, certifico.

Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les
deliberacions i intervencions de la sessió.
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