
 
 

 
Pàgina 1 de 5 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

ACTA de la sessió constitutiva del Ple municipal del dia 15 de juny de 2019 
 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
La sessió comença a les 13:00 hores i es desenvolupa segons el contingut i per l’ordre 
de relació dels fets que s’enuncia a continuació. 
 
El secretari declara: 
  
“Avui, vintè dia natural posterior a les eleccions locals del 26 de maig de 2019, s’ha de 
constituir el Ple municipal, de conformitat amb l’article 195 de la Llei orgànica de règim 
electoral general. 
 
La sessió consta d’una primera part constituent, en la qual prenen possessió els/les 
regidors/res i, una vegada constituïda la corporació, d’una segona part l’ordre del dia 
de la qual és l’elecció de l’alcalde/ssa. 
 
La Junta Electoral de Zona de Manresa el dia 31 de maig de 2019 ha proclamat 
regidors/res electes aquells/aquelles que a continuació cridaré perquè jurin o prometin 
el seu càrrec i en prenguin possessió. Tots ells han presentat les seves credencials 
davant de la Secretaria municipal i han formulat les declaracions de béns i activitats 
preceptives amb anterioritat. Aquestes circumstàncies han estat verificades pels/les 
regidors/res que integraran la mesa d’edat immediatament abans que s’iniciï aquesta 
sessió. 
 
Per al jurament o promesa del càrrec, adreço en el moment de la crida a cadascun/a 
dels/les regidors/res electes la pregunta que es fixa al Reial Decret 707/1979, de 5 
d’abril, la qual té el contingut següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
 
Aquesta pregunta els/les regidors/res respondran “Sí, juro”, “Sí, prometo” o qualsevol 
altra expressió que, de conformitat amb la jurisprudència constitucional, signifiqui un 
compliment del deures establerts normativament per a la presa de possessió dels 
càrrecs i de les funcions públiques. 
 
Una vegada els/les regidors/res hagin jurat o promès, prendran possessió del seu 
càrrec i aquest extrem quedarà acreditat amb la signatura de l’acta que autoritzaré 
amb la meva fe pública.  
 
Informo els/les regidors/res electes que en aquest moment es troben obligats/des a 
declarar si en ells concorre alguna causa d’incompatibilitat” 
 
El secretari passa a cridar individualment els/les regidors/res electes de major i menor 
edat, els quals integraran la mesa d’edat i que són, respectivament, Vicenç Llorens 
Concustell  i Ingrid Bonells Casau. Davant del secretari, i per ordre decreixent d’edat, 
juren o prometen el seu càrrec i en prenen possessió en la forma indicada pel secretari 
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a la seva exposició. Ambdós regidors passen a ocupar la mesa d’edat de la sessió i el 
de més edat la presideix. 
 
El president de la mesa d’edat demana al secretari que passi a cridar els/les 
regidors/res electes perquè jurin o prometin el seu càrrec i en prenguin possessió. 
 
El secretari crida els/les regidors/res per l’ordre següent: 
 
Sr. David Ruiz Roldán 
Sra. Cristina Murcia Caraballo 
Sr. Felip Echarri Gil 
Sra. Laia Feliu i Rodríguez 
Sr. David Uró i Vilanova 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés 
Sra. Maria del Carmen Cruz Sánchez 
Sr. Xavier Racero Esquius 
Sra. Núria Clarella Amenedo 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana 
 
A la crida del secretari, cadascun dels/les regidors/res electes compareixen davant de 
la mesa d’edat, juren o prometen el seu càrrec, prenent possessió en la forma que 
anteriorment ha estat descrita pel mateix secretari i ocupen el seu escó. A continuació 
de cada presa de possessió, el president de la mesa d’edat els imposa la insígnia de 
plata que constitueix el distintiu propi del càrrec de regidor. 
 
El secretari informa el president de la mesa que existeix quòrum suficient per a 
constituir el Ple. 
 
El president de la mesa d’edat declara constituït el ple municipal. 
  

ELECCIÓ DE L’ALCALDE/SSA 
 
El president de la mesa d’edat indica que a continuació s’elegirà l’alcalde/ssa. 
  
El president de la mesa d’edat proposa que la votació sigui nominal. El ple accepta per 
assentiment aquesta proposta.  
 
El president de la mesa d’edat demana al secretari que expliqui el procediment per a 
l’elecció de l’alcalde/ssa. 
 
El secretari explica que el procediment de elecció d’alcalde/ssa en la forma indicada a 
continuació: 
 
“Poden ser candidat/es els/les regidors/res que encapçalen les llistes corresponents. 
 
Per determinar quins d’entre aquests són candidat/es, el secretari els adreçarà la 
pregunta sobre si presenten la seva candidatura . Els interrogats / Les interrogades 
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respondran afirmativament o negativament a la pregunta del secretari. Només aquells 
que responguin afirmativament seran candidats/tes. 
 
A continuació, el secretari indicarà al president de la mesa d’edat quins regidors i 
regidores han presentat la seva candidatura  a alcalde/ssa i el president de la mesa 
d’edat els/les proclamarà. 
 
La votació, atès que serà nominal, es realitzarà de la forma següent: 
 
- El secretari cridarà els/les regidors/res per llistes electorals, per ordre creixent de 
vots i, dins de cada llista, per ordre decreixent.  
 
- A la crida, els/les regidors/res respondran indicant el candidat/a a alcalde/ssa al qual 
atorguen el seu vot o s’abstindran. Per votar a favor d’un candidat/a, respondran el 
primer cognom del candidat/a. Per abstenir-se, respondran “m’abstinc”. 
 
- Una vegada hagin votat tots els/les regidors/res, el secretari enunciarà el resultat i el 
president de la mesa d’edat  proclamarà l’alcalde/ssa electe. 
 
Serà proclamat alcalde/ssa, aquell/a candidat/a que obtingui la majoria absoluta dels 
vots, es a dir, set o més.  
 
Si cap dels/de les regidors/res no assoleix aquesta majoria, és proclamat alcalde/ssa 
per efecte de la llei el/la regidor/a que encapçali la llista que hagi obtingut major 
nombre de vots populars a les eleccions locals. 
 
El proclamat / La proclamada prendrà possessió davant del ple en aquesta mateixa 
sessió i d’acord en la forma general que anteriorment s’ha emprat per als regidors.” 
 
El president de la mesa d’edat demana al secretari que adreci als regidors que 
encapçalen les candidat/aures en representació al consistori la pregunta sobre si 
presenten la seva candidatura  a l’alcalde/ssa. 
 
El secretari adreça la pregunta, en l’ordre que s’indica a continuació, i obté la resposta 
següent: 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura  de 
Progrés ( PSC-CP ) presenta  la seva candidatura . 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, de Junts per Sant Fruitós (JxCAT- JUNTS), presenta la 
seva candidatura . 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ( 
ERC-AM ) presenta  la seva candidatura . 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Gent fent Poble ( GfP ) presenta la seva 
candidatura . 
 
El secretari informa el president de la mesa d’edat que han presentat la seva 
candidatura a alcalde/ssa els/les regidors/res següents: 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura  de 
Progrés (PSC-CP). 
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Sr. Vicenç Llorens Concustell, de Junts per Sant Fruitós (JxCAT- JUNTS). 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(ERC-AM). 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Gent fent Poble (GfP). 
 
El president de la mesa d’edat els proclama a tots ells candidat/es a alcalde/ssa. 
  
El president de la mesa d’edat disposa que comenci la votació i, a tal efecte, demana 
al secretari que cridi per ordre alfabètic del primer cognom els/les regidors/res. Els/Les 
regidors/res respondran dient el primer cognom del regidor al qual voten o la seva 
abstenció.  
 
El secretari crida als/les regidors/res amb l’ordre que s’indica a continuació i aquests/ 
aquestes atorguen el seu vot al candidat/a que també s’expressa en cada cas: 
 
- Sr. David Ruiz Roldán, vota la candidatura  de Múrcia  
- Sra. Cristina Murcia Caraballo, vota la candidatura  de Múrcia.  
- Sr. Felip Echarri Gil, vota la candidatura  de Llorens.  
- Sr. Vicenç Llorens Concustell, vota la candidatura  de Llorens.  
- Sra. Laia Feliu i Rodríguez, vota la candidatura  de Mazcuñán  
- Sr. David Uró i Vilanova, vota la candidatura  de Mazcuñán  
- Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, vota la candidatura  de Mazcuñán.  
- Sra. Ingrid Bonells Casau, vota la candidatura  de Batanés. 
- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, vota la candidatura  de Batanés  
- Sra. Maria del Carmen Cruz Sánchez, vota la candidatura  de Batanés  
- Sr. Xavier Racero Esquius, vota la candidatura  de Batanés  
- Sra. Núria Clarella Amenedo, vota la candidatura  de Batanés  
- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, vota la candidatura  de Batanés.  
 
El secretari anuncia que el resultat de la votació ha estat el següent: 
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura  de 
Progrés ( PSC-CP ), ha obtingut dos (2) vots. 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, Junts per Sant Fruitós (JxCAT-JUNTS), ha obtingut dos 
(2) vots. 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret , Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ( 
ERC-AM ), ha obtingut tres (3) vots. 
Joan Carles Batanés Subirana , Gent fent Poble ( GfP ), ha obtingut sis( 6) vots. 
 
S’han produït zero (0) abstencions. 
 
El president de la mesa d’edat proclama: 
 
- Que, ha resultat elegit alcalde el candidat  Joan Carles Batanés Subirana per ser el 
candidat més votat en les eleccions municipals.  
 
El president de la mesa d’edat demana a l’alcalde electe que comparegui davant de la 
mesa d’edat per jurar o prometre el càrrec i prendre’n possessió i requereix al secretari 
que li adreci la fórmula de jurament o promesa. 
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Comparegut l’alcalde electe davant de la mesa, el secretari li adreça la pregunta 
següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’alcalde/ssa de Sant Fruitós de Bages amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
 
L’alcalde electe promet el càrrec i a continuació pren possessió signant l’acta que així 
ho acredita, autoritzada per la fe pública del secretari. A continuació, el president de la 
mesa d’edat li lliura la vara i li col·loca la insígnia d’or, distintius propis del seu càrrec. 
 
La mesa d’edat, extingit el seu mandat, cedeix a l’alcalde la presidència de la sessió i 
els seus membres passen a ocupar el seus escons. 
 
L’alcalde obre un torn de paraules a cadascun dels/les regidors/res que encapçalen les 
candidatures que han obtingut representació al consistori i després formula un 
parlament.  
 
Les intervencions consten en la gravació d’àudio que integra aquesta acta.  
 
Concloses les intervencions, s’aixeca la sessió constitutiva del Ple municipal a les 
13:45 hores.   
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