
ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE DATA 13 DE JUNY DE
2015

L’Ordre  GRI/149/2015,  de  21  de  maig,  de  la  Consellera  de  Governació  i  Relacions
Institucionals,  Joana  Ortega  i  Alemany,  per  la  qual  es  fixa  el  dia  i  hora  de  la  sessió  de
constitució  de  les  corporacions  municipals  de  Catalunya,  estableix  que  les  corporacions
municipals es constituiran en sessió pública, sense necessitat de convocatòria prèvia, el dia 13
de juny, al saló de sessions de la casa consistorial respectiva, els regidors electes lliuraran les
respectives credencials al  secretari  de la  corporació i,  seguidament,  es constituirà  la mesa
d’edat prevista a l’art.195.2 de la Llei orgànica, del règim electoral general. La resta de tràmits
es durà a terme de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria electoral. 

A Cabrils, essent les dotze hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la
Casa  de  la  Vila,  assistits  per  la  sotasignat,  secretària  interventora  d’aquesta  Corporació,
Rebeca Just Cobos. 

Aquesta sessió plenària és la sessió de constitució de l’Ajuntament, en què prenen possessió
els regidors i regidores electes i s’elegeix l’alcalde o alcaldessa.

A continuació se seguirà aquest ordre d’actuacions:

Primer.- Obertura de la sessió constitutiva.

Segon.- Acceptació del càrrec de regidor o regidora de l´Ajuntament de Cabrils 

Tercer.- Elecció de l’alcalde o alcaldessa.

Els càrrecs electes assistents:

AVELINA MORALES SERRA
ORIOL GIL TOMÀS
MARIA ISABEL TAMBOLEO VILLALOBOS
FRANCESC XAVIER BADIA CAMPOS
MARTA GOMEZ PONS
MANUEL PEREZ GARCIA

XAVIER VIUDEZ I CARDONA
RAÜL SERRA FABREGÀ
MAITE VIÑALS CLEMENTE
LAIA FERRER SELLES

MIGUEL DOÑATE SASTRE

PETER OBERLE

CARMEN TORRES CASSANY

Primer.- Obertura de la sessió constitutiva.

han presentat les credencials de proclamació, de conformitat amb el que disposa l’article 7è del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals; han manifestat
per escrit que no estan subjectes a cap causa d’incompatibilitat i han formulat  la declaració de
béns patrimonials a què fa referència l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, als efectes de la seva constància en el registre d’interessos.

A l’efecte de constituir la mesa d’edat, un cop comprovada la data de naixement dels regidors
proclamats, la secretària anuncia que la Mesa queda constituïda per la regidora present de
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major edat: la senyora Avelina Morales Serra, i serà assistida pel regidor present de menor
edat: el senyor Oriol Gil Tomàs.
La presidenta de la Mesa, senyora Avelina Morales Serra, declara oberta la sessió per a la
constitució de la nova Corporació municipal i demana a la secretària que cridi a cada regidor
electe a fi i efecte que acreditin la seva personalitat i lliurar-los la credencial de regidor. Havent
realitzat aquesta operació i després que cada regidor hagi ocupat el seu escó, la Secretària
anuncia que existeix el quòrum establert per procedir a la sessió.

Segon.- Acceptació del càrrec de regidor o regidora de l´Ajuntament de Cabrils 

Seguidament,  la  secretària  anuncia  que  es  procedirà  a  la  fórmula  legal  d’acatament  a  la
Constitució i de forma individualitzada, reprodueix els noms de tots els regidors electes, que
hauran de respondre: “Sí, ho prometo” o bé: “Sí, ho juro.” 

La secretària llegeix la fórmula establerta en l’article 108.8 del Reial Decret 707/1979, que és
com segueix:

"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor  o  regidora de l’Ajuntament  de Cabrils,  amb lleialtat  al  Rei  i  al  President  de la
Generalitat de Catalunya, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut de Catalunya?"

La secretària cridarà els regidors i les regidores proclamats assistents per l’ordre establert en
l’acta de proclamació d’electes, i cadascun d’ells contesta a la fórmula de jurament de la mane-
ra següent: “Sí, juro o sí prometo”

AVELINA MORALES SERRA  Ho prometo per imperatiu legal

ORIOL GIL TOMÀS Sí, ho prometo

MARIA ISABEL TAMBOLEO VILLALOBOS Ho prometo per imperatiu legal

FRANCESC XAVIER BADIA CAMPOS Ho prometo per imperatiu legal

MARTA GOMEZ PONS Ho prometo per imperatiu legal

MANUEL PEREZ GARCIA Sí, ho prometo per imperatiu legal

XAVIER VIUDEZ I CARDONA Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
Per  expressió  democràtica  de  la  voluntat  ciutadana  anuncio  que  resto  a  disposició  del  nou
Parlament,  del  President  i  del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  sorgeixin  de  les
eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l´autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, l´Estat català lliure i sobirà.

RAÜL SERRA FABREGÀ Ho prometo per imperatiu legal. 
Per  expressió  democràtica  de  la  voluntat  ciutadana  anuncio  que  resto  a  disposició  del  nou
Parlament,  del  President  i  del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  sorgeixin  de  les
eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l´autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, l´Estat català lliure i sobirà.

MAITE VIÑALS CLEMENTE Ho prometo per imperatiu legal. 
Per  expressió  democràtica  de  la  voluntat  ciutadana  anuncio  que  resto  a  disposició  del  nou
Parlament,  del  President  i  del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  sorgeixin  de  les
eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l´autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, l´Estat català lliure i sobirà.

LAIA FERRER SELLÉS Ho prometo per imperatiu legal. 
Per  expressió  democràtica  de  la  voluntat  ciutadana  anuncio  que  resto  a  disposició  del  nou
Parlament,  del  President  i  del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  sorgeixin  de  les
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eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l´autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, l´Estat català lliure i sobirà.

MIGUEL DOÑATE SASTRE Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
Per  expressió  democràtica  de  la  voluntat  ciutadana  anuncio  que  resto  a  disposició  del  nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions
del 27 de setembre del 2015 per exercir l´autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l´Estat català lliure i sobirà.

PETER OBERLE Ho juro

CARMEN TORRES CASSANY Ho juro

El Sr. Oriol Gil, donat que la Sra. Avelina Morales Serra és candidata a l´alcaldia, proclama
constituïda la nova Corporació municipal de Cabrils, i anuncia que tot seguit es procedirà a
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa del municipi.

Tercer.- Elecció de l’alcalde o alcaldessa.

El Sr. Gil instrueix als regidors sobre el procediment per a l’elecció. Manifesta que, de conformi-
tat amb el que estableix l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la votació
és secreta i s’exerceix mitjançant una papereta per a cada regidor que serà dipositada a la urna
per la Presidenta de la Mesa, i resultarà escollit alcalde o alcaldessa el candidat que obtingui la
majoria absoluta en primera votació o, posat que cap candidat no assoleixi  la dita majoria,
aquell qui encapçali la llista més votada en segona votació.

El Sr. President demana als caps de llista de cada formació si tenen intenció de ser candidats a
l’Alcaldia. El Sr. Xavier Viudez Cardona cap de llista d´Esquerra Republicana de Catalunya i el
Sr.  Miguel  Doñate  Sastre,  cap  de  llista  de  Municipalistes  per  Cabrils,  manifesten  la  seva
voluntat de no ser-ho.

Per tant, els candidats són tots els altres regidors que encapçalen les corresponents llistes.
Aquests candidats són, per l’ordre dels vots obtinguts en les eleccions: 

AVELINA MORALES SERRA, cap de llista de Convergència i Unió

PETER OBERLE, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya

MARIA DEL CARME TORRES CASSANY, cap de llista del Partit Popular de Catalunya.

El Sr. Gil crida a tots els regidors, els quals entreguen el sobre amb el vot a la presidenta de la
Mesa.

Havent efectuat la votació secreta, el President efectua el recompte dels vots. L'escrutini de les
paperetes atorga el resultat següent per a cadascun dels candidats:

AVELINA MORALES SERRA 6 vots
PETER OBERLE 1 vot
MARIA DEL CARME TORRES CASSANY 1 vot
EN BLANC 5 vots

Atesa la majoria simple obtinguda per la senyora Avelina Morales Serra i essent la llista més vota-
da, el senyor Gil anuncia que d’acord amb l’article 196 de la LOREG correspon l’alcaldia a aquell
qui encapçali la llista més votada.
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Tot seguir, el senyor Gil li demana si accepta el càrrec d’alcaldessa del municipi de Cabrils,
llegint la fórmula legal estipulada:

"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils,  amb lleialtat al rei  i  al President de la
Generalitat de Catalunya, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut de Catalunya?"

La senyora Morales manifesta: -Sí, ho prometo per imperatiu legal.

En conseqüència, el Sr. Gil proclama la senyora Avelina Morales Serra alcaldessa de l’Ajuntament
de Cabrils.

A continuació la Sra. Avelina Morales Serra pren la paraula:

“Moltes gràcies a  tots.  Gràcies als companys del  Consistori.  En primer lloc,  gràcies per la
participació  que  hi  ha  hagut  en aquestes  eleccions  municipals,  que  va  ser  una  mica  més
important que la de fa quatre anys. Això és molt important pel nostre municipi. Gràcies també
pel suport que vam rebre Convergència i Unió del poble de Cabrils, i en el dia que nosaltres
vam presentar la nostra candidatura i  una part del programa jo vaig parlar de que tenia un
somni i ara estic segura de que aquest somni podrà ser realitat. Podrà ser realitat treballant tots
junts, tots els que estem en aquest moment en aquesta mesa i tot el poble de Cabrils. 

Tenim intenció de fer un mandat transparent i obert. Transparent i obert a tota la ciutadania. Fa
quatre anys vam intentar-ho i per raons que ara no venen al cas no va ser possible. Hem parlat
nosaltres aquests dies amb totes les forces polítiques que estan representades en aquesta
taula, amb alguns més que amb uns altres, però la intenció és continuar parlant, perquè està
clar que el poble de Cabrils ha votat una majoria independentista. Per tant entenem que qui ha
d’acabar  governant  és  aquesta  majoria  independentista.  Continuarem  treballant  en  aquest
sentit i estic segura que ho aconseguirem. 

També farem una crida a la participació ciutadana a molts  temes del municipi com pot ser el
tema del POUM, el tema dels pressupostos, el tema de les ordenances les taxes, en diferents
temes que són molt importants pel municipi, demanarem la participació al poble i que el poble
respongui.  També  tenim  intenció  de  fer  uns  grups  de  treball  amb  totes  les  forces  aquí
representades,  amb un  regidor  de  cada  partit  polític,  amb diferents  temes  com pugui  ser
urbanisme  o  el  moment  de  fer  els  pressupostos  diferents  regidories.  La  idea  és  que  en
aquestes reunions de treball hi hagi un representant de cada partit polític junt amb el regidor
corresponent  i  amb els  tècnics  corresponents,  perquè  el  que  surti  d´aquestes  reunions  es
portarà a terme. És a dir, es farà un acta, es signarà aquell acta i com que també hi seran els
tècnics que ens podran orientar fins on es pot arribar, el que es pot fer i el que no es pot fer, el
que surti d´allà es portarà a terme ja sigui per portar-ho al Ple municipal o si no és tema de Ple,
per portar-ho a efecte i que es pugui realitzar. 

També si un regidor, entenc que hi ha tres regidors que només tenen un representant, per tant
si en aquestes reunions no poden assistir a totes el propi regidor, de les persones que han
format part de la candidatura aquella, podrien també assistir a aquestes reunions. Per tant, que
tothom hi pugui participar.

Em sembla que en pocs trets hem explicat la intenció del que volem fer aquests quatre anys.
Entenem també  que  hem d´estar  molt  units  sobretot  pel  tema independentista,  les  forces
independentistes  perquè  hem  d´aconseguir  la  independència  del  nostre  país  i  per  això
nosaltres també treballarem. Encara que el jurament no l´haguem fet així nosaltres, la nostra
intenció, i suposo que ningú ho posarà en dubte, que nosaltres som un partit independentista i
que  treballarem  per  això.  Per  això  torno  a  fer  ara  una  crida  a  tots  els  representants
independentistes que estem ara aquí en aquesta taula, que tenim la obligació d´estar junts. 
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Ja per acabar, vull tenir un record molt especial per a totes les persones que al llarg d´aquests
quatre anys ens han deixat, sobretot per les persones que nosaltres tenim més a prop. Un
record molt especial per elles que sé que ara estaran disfrutant d´aquest moment.

Moltes gràcies. No us diré que a partir d´ara ens posem a treballar, perquè nosaltres a partir d
´ara continuarem treballant pel municipi de Cabrils. Gràcies a tots per la confiança que ens heu
donat. 

A continuació, la senyora Alcaldessa dóna la paraula als caps de llista dels diferents grups polítics
municipals.

El Sr. Viudez pren la paraula: 

Sra. Alcaldessa, Srs. regidors i regidores, veïns i veïnes de Cabrils: per començar volem agrair
novament  als  cabrilencs  i  cabrilenques que  han confiat  en  nosaltres  el  dia  de les  eleccions
municipals i felicitar el nou equip de govern encapçalat per la Sra. Morales. 

Quatre anys després del meu primer discurs d´acceptació de la carta de regidor, tornaré a fer una
reflexió objectiva. Nosaltres, els tretze regidors que avui constituïm aquest consistori representem
la sobirania popular dels cabrilencs i  cabrilenques malgrat  que continuem amb uns índex de
participació francament millorables. De ben segur, la nostra societat està cansada d’innumerables
casos de corrupció, de tràfic d´influències, d’amiguismes, sobresous i altres activitats il·lícites que
passen aquí i a altres països del nostre entorn en major o menor mesura. Els aquí asseguts no
som polítics professionals, som veïns i veïnes com vosaltres amb les nostres feines i activitats, que
sí que ens agrada la política però com una forma de transformació del nostre entorn més proper, el
nostre poble, per millorar el benestar de tots plegats malgrat les diferències ideològiques que
tenim. Això ens ha de fer reflexionar a tothom, especialment als que ens dediquem als afers
públics per exercir el nostre mandat amb responsabilitat, transparència i honestedat, qualitats que
a vegades aquí, a aquest poble, també han mancat. La candidatura d´Esquerra Republicana de
Catalunya a Cabrils va proposar als nostres conciutadans un canvi. Un canvi necessari i primordial
per fer un pas endavant pivotant sobre tres eixos fonamentals: la transparència, una societat activa
i la innovació i la creativitat. Aquestes propostes han quedat recollides al nostre programa electoral,
fruit del treball realitzat, de l´experiència acumulada pel nostre equip en els darrers quatre anys de
feina intensa a l´oposició, així com del recull d´aportacions fetes pels veïns i entitats sobre les
necessitats i prioritats del nostre poble. 

Les eleccions han  mostrat  aquesta voluntat  de canvi.  Un canvi  que,  malgrat  tenir  un suport
electoral extraordinari, que ens ha permès passar d´un a quatre regidors i sent la segona força
política  cabrilenca ha estat  insuficient  per  aconseguir  determinar  un govern transformador de
canvi. Esquerra aquests dies ja ha explicat les converses que ha mantingut amb altres formacions
polítiques,  la  proposta  pública  del  MUC  per  arribar  a  un  acord  preferent  de  govern  amb
Convergència i Esquerra i la falta d´establiment d´un marc necessari per a que Convergència i
Unió posi sobre la taula una proposta que Esquerra hagi pogut estudiar fet que ha impedit un
acord entre les forces sobiranistes. Tanmateix Esquerra ha conversat amb el PSC dins de la
normalitat de relacions institucionals.

Esquerra,  com hem demostrat  al  llarg  de  la  nostra  trajectòria  serà  coherent  amb  el  nostre
programa  electoral.  En  Raül,  la  Maite,  la  Laia  i  jo  mateix,  conjuntament  amb tot  l´equip  de
persones que formem la nostra secció local treballarem per assolir el màxim dels nostres objectius
des de l´oposició, en col·laboració amb la resta de forces polítiques però sense trair els nostres
principis  i  el  nostre  contracte  amb la  ciutadania,  vetllant  per  l´ús  responsable  i  eficient  dels
recursos, per la transparència total de l´ajuntament, esforçant-nos cada dia per assolir una major
participació dels nostres veïns i entitats, escoltant-los i  tenint en compte la seva experiència i
propostes com hem demostrat així com vetllant pel benestar dels nostres veïns i ajudant aquells
veïns i comerciants en l´esforç per superar aquesta llarga crisi econòmica.

És  perquè  som d´esquerres,  és  perquè  som sense  ambigüitats  independentistes,  és  perquè
creiem en  una  forma  de  democràcia  més deliberativa,  perquè  creiem que no  es  donen  les
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condicions necessàries per entrar a govern, però amb l´afany de no obstruir la governabilitat d
´aquest ajuntament, les raons per les quals hem votat avui en blanc. 

I ja per acabar, Esquerra es mantindrà  com ara a l’oposició amb aquells altres grups que hi
vulguin  romandre  per  treballar  també,  realitzant  propostes constructives  que  el  Ple  debatrà  i
decidirà si són o no prioritàries pels veïns i veïnes de Cabrils. Perquè som gent responsable,
compromesa, coherent i honesta. Moltes gràcies.

El Sr. Doñate pren la paraula:

Bé. Bàsicament per agrair a totes les persones que estan aquí i sobretot a les persones que van
confiar en nosaltres el dia de les eleccions i després, per fer un matís no hem preparat un discurs
però sí explicar una mica la raó del nostre vot en blanc. La raó és ben senzilla. Ja abans de les
eleccions,  consideràvem  que  podríem  dir  en  aquest  cas  per  nosaltres  que  no  tenia  sentit
presentar-nos a nosaltres mateixos com a alcaldable, ja que la gent ens havia parlat en les urnes
amb molta claredat. Per la mateixa raó vam pensar que no hi ha altra opció de govern que un partit
que havia tret  una majoria suficient  per poder governar en solitari.  Per tant  no hi  havia  altre
possibilitat dintre dels nostres marges. En aquest sentit també volem senyalar continuem pensant i
defensant  des de Municipalistes per  Cabrils  que l´important  és treballar.  No fem cap discurs
grandiloqüent perquè estem disposats a qualsevol cosa que suposi portar terme aspectes del
nostre programa i per tant, tal com ha dit la Lina, l’alcaldessa i com en Xavi, estem tots aquí per
treballar, per treballar en el que representa la població de Cabrils, veïns i veïnes. I jo sí que vull
emfatitzar que realment la participació va ser molt baixa. Un 54 % no pot ser mai suficient. Gràcies.

El Sr. Oberle pren la paraula:

Bon dia. Avui, el dia de la constitució del consistori de l´ajuntament de Cabrils, vull aprofitar també
per unes poques paraules. Primer, gràcies de cor a les 265 persones que heu dipositat amb el
vostre vot la confiança en el PSC-Cabrils. Felicitats pels resultats aconseguits a CiU amb 6 i a
Esquerra amb 4 regidors i felicitats a la nova alcaldessa, la Lina Morales. Felicitats també pel
resultat aconseguit pel nou partit MUC que ha demostrat com amb imaginació i implicació un partit
nou es pot posicionar, i la meva admiració per la sinceritat i implicació en la campanya a Iniciativa
per Catalunya-Verds i Cabrils 1704, encara que no hagin assolit els vots per sortir representats en
la propera legislatura.

Crec  que  el  resultat  a  Cabrils  va  ser  clar.  Un  mandat  de  govern  per  CiU  i  Esquerra  que
aconseguiria una majoria àmplia de deu de tretze o onze de tretze si el MUC s´hi adherís. Són els
tres  partits  avalats  per  l´Asssemblea  Nacional  Catalana  com  partits  fidels  a  l´objectiu  de  la
independència de Catalunya, i els partits que no són partidaris d´aquesta idea estem representats
amb dos regidors. A data 24 de maig, això va ser la posició del sobirà, és a dir dels votants de
Cabrils. En conseqüència assumeixo el meu paper de regidor de la oposició sabent que ara la
combinació de les idees i de les persones del PSC a Cabrils no té suport suficient per posar l
´alcalde. 

Juntament  amb les persones que formem el  PSC Cabrils  seguirem treballant  per  obtenir  un
resultat millor a les properes eleccions municipals. No obstant això, avui m´he votat a mi mateix
com a alcalde, expressant així la meva convicció que tenia com a persona, la capacitat de ser
alcalde, sabent que no ha estat el dictamen del votant el 24 de maig. Gràcies.

La Sra. Torres pren la paraula:

Bon dia. Felicitats, alcaldessa, gràcies a tots els assistents i voldria donar també les gràcies a
les persones que han tornat a confiar en el Partit Popular de Cabrils, i dir-els-hi que no hi haurà
cap mena de recolzament ni de pacte amb cap partit independentista, que treballarem per al
poble,  única  i  exclusivament  per  al  poble,  però  en  cap  moment  per  a  recolzar  cap  idea
independentista  que  tenen  els  partits  que  han  sortit  majoritaris  aquí  a  Cabrils.  Res  més.
Gràcies.
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La Il·lma. Alcaldessa, Lina Morales pren la paraula:

Moltes  gràcies  a  tots  per  la  vostra  participació,  gràcies  també  a  tot  el  públic  assistent  i
aixequem la sessió d’investidura. Gràcies.

Finalitzat l’objecte de la convocatòria, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les tretze
hores i deu minuts del migdia. De tot el que s’estén aquesta acta i en dono fe. 

La presidenta La secretària interventora 

Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos
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