JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària
del Ple celebrat el dia 17 de Juny de 2020, és el següent:

“ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL A CELEBRAR EL DIA 17 DE JUNY DE 2020, DEDICADA A LA MOCIÓ
DE CENSURA A L’ALCALDE.
A Sant Fruitós de Bages, al Pavelló d’Esports Municipal, essent les 12 hores, es
constitueix el ple municipal en sessió extraordinària, convocat per mandat de l’art. 197
de la Llei orgànica de règim electoral general, i desenvolupant-se amb subjecció a
aquest mateix precepte, per tractar la moció de censura formulada a l’alcalde Joan
Carles Batanés Subirana per les regidores i els regidors Àdria Mazcuñan i Claret (ERCAM), David Uró i Vilanova (ERC-AM), Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC-AM), Vicenç
Llorens Concustell (JxSF), Felip Echarri Gil (JxSF), Cristina Murcia Caraballo (PSC) i
David Ruiz Roldán (PSC), el dia 3 de juny de 2020, mitjançant l’entrada inscrita al
registre municipal núm. 2020-E-RC-3203.
La relació de membres corporatius a l’inici de la sessió, la qual es manté al llarg de tot
el seu transcurs, és la següent:
Assisteixen els següents regidors que són la totalitat de la composició de la Corporació:
Sr. Joan Carles Batanés Subirana (GFP)
Sra. Núria Clarella Amenedo (GfP)
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (GfP)
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés (GfP)
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sr. Vicenç Llorens Concustell (JxSF)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)

Pàgina 1 de 5
Plaça de la Vila núm.1 – Sant Fruitós de Bages (08272) - BARCELONA
Telèfon 93 878 97 00 – Fax 93 876 04 86

Codi Validació: 5RYXG9RQN7NXRLHXAYSXXHE6C | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 25/06/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

Actua com a secretari en aquesta sessió el de l’Ajuntament, Sr. Josep González
Ballesteros, qui autoritza aquesta acta.
La presidència de la sessió recau en els membres corporatius de major i menor edat
entre els presents, exclosos l’alcalde i la candidata a l’Alcaldia. El de major edat és el
Sr. Vicenç Llorens Concustell, i la de menor edat, la Sra. Íngrid Bonells Casau.
La mesa d’edat verifica que segueixin donant-se les circumstàncies previstes a l’art.
197.1.a de la Llei orgànica de règim electoral, el qual diu:
“1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya
presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas:
a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir
un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya
aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción.
En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura
formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece
el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior
se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren
en tales circunstancias.

I considerant que la Sentència del Tribunal Constitucional 151/2017, de 21 de desembre,
va determinar a la seva resolució:
“Declarar, con el alcance establecido en el fundamento jurídico 8, la
inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del artículo 197.1 a) de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.”
El vocal de més edat de la mesa dona lectura íntegra al text de la moció de censura, el
qual és el següent:
“Na ÀDRIA MAZCUÑAN I CLARET (ERC-AM), DAVID URÓ I VILANOVA (ERCAM) EULÀLIA FELIU I RODRÍGUEZ (ERC-AM), VICENÇ LLORENS
CONCUSTELL (JxSF), FELIP ECHARRI GIL (JxSF), CRISTINA MURCIA
CARABALLO (PSC), DAVIR RUIZ ROLDAN (PSC), actuant en condició de
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Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales
proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa,
al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.”

Regidors/es d’aquest Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, com millor
procedeixi en dret
EXPOSEM
Que d’acord amb allò que disposa l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General (LOREG), modificat per la Llei Orgànica
8/1999, la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, i l’article 53 Del Decret 2/2003,
de 28 d0abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en
tot allò que no contradigui la LOREG presentem MOCIÓ DE CENSURA contra
el senyor Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde de Sant Fruitós de Bages, per
tal que sigui sotmesa a votació pel Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els requisits
legalment establerts.
Primer.- La Moció compleix el requisit de l’article 197.1 lletra a) de la LOREG, ja
que és proposada almenys per la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, atès que el nombre legal de membres de la Corporació és de
13, i els regidors/res proposants són 7.
A part cap membre proposant pertanyia al grup municipal al qual pertany
l’alcalde.

Tercer.- En compliment d’allò que estableix l’article 197.1. lletra b) de la LOREG
el Secretari de la Corporació ha d’autenticar les signatures dels Regidors/es
sotasignants, diligència que consta al peu de les signatures dels regidors/res
sotasignants mateixos.
SOL·LICITEM
D’acord amb allò previst a l’article 197.1 lletra c) que sigui convocat el Ple per a
les 12:00 hores del desè dia hàbil posterior al dia d’entrada d’aquest escrit al
Registre General de l’Ajuntament i es convoqui a tots els Regidors/es a
l’esmentat Ple.
I sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que prengui els
següents acords:
ACORDS
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Segon.- La present Moció, en compliment de que estableix l’article 197.1.a) de
la LOREG, proposa com a candidata a l’Alcaldia a la senyora Àdria Mazcuñan i
Claret, la qual accepta de forma expressa aquesta condició de candidata amb la
signatura de la present Moció.

Primer.- Censurar la gestió de l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages, senyor Joan
Carles Batanés Subirana.
Segon.- Proclamar a la Regidora d’aquesta Corporació senyora Àdria Mazcuñan
i Claret com Alcaldessa, atès que ha estat proposada com a candidata en
aquesta Moció de Censura.
Tercer.- Comunicar els acords precedents a qui en dret procedeixi.
Sant Fruitós de Bages, a 3 de juny de 2020.”

Conclosa la lectura, la mesa d’edat dona torns de paraula als membres del ple següents
per l’ordre que s’indica:

-

Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, candidata a alcaldessa.
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde.
Sra. Cristina Murcia Caraballo, portaveu del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, portaveu del grup municipal de Junts per Sant
Fruitós.
Sr. David Uró i Vilanova, portaveu suplent del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal.
Sra. Íngrid Bonells Casau, portaveu del grup municipal de Gent Fent Poble.

Conclosos els parlaments, es practica la votació de la moció de censura en la modalitat
nominal.
El resultat que ha rebut la moció de censura ha estat el següent:
-

Vots a favor: 7 (3 ERC-AM, 2 JXSF, 2 PSC)
Vots en contra: 6 (6 GFP)
Abstencions: -

La moció de censura ha resultat aprovada i, en conseqüència, cessa com alcalde el Sr.
Joan Carles Batanés Subirana i resulta elegida alcaldessa la Sra. Àdria Mazcuñan i
Claret.
A continuació, el Sr. Llorens crida a l’alcaldessa electa perquè comparegui davant de la
mesa d’edat per jurar o prometre el seu càrrec i prendre’n possessió.

Pàgina 4 de 5
Plaça de la Vila núm.1 – Sant Fruitós de Bages (08272) - BARCELONA
Telèfon 93 878 97 00 – Fax 93 876 04 86

Codi Validació: 5RYXG9RQN7NXRLHXAYSXXHE6C | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

-

Compareguda davant de la mesa la Sra. Mazcuñan, el secretari li adreça la fórmula de
jurament o promesa 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 d’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”

La Sra. Mazcuñan respon en la forma exigida per la legislació vigent i la jurisprudència
establerta sobre aquesta matèria pel Tribunal Constitucional, pren possessió del seu
càrrec i, en prova d’aquestes dues circumstàncies, signa l’acta que ho acredita
autoritzada per la fe pública municipal del secretari, en duplicat exemplar, a un sol
efecte, d’un dels quals el secretari li’n fa lliurament tot seguit.
El Sr. Llorens imposa a l’alcaldessa els distintius del seu càrrec i acte seguit la mesa
d’edat aixeca la sessió, a les 13:30 hores.”

El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)

