
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Identificació de la sessió 
 
Número:  9/2016 
Dia: 7 de setembre de 2016 
Horari: de 13.35 h a 13.45 h 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de M anresa 
Caràcter: extraordinari 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Mireia Estefanell Medina 
Marc Aloy Guàrdia 
Josep M. Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Jaume Arnau Capitán 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Masdeu Valverde 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
Dídac Escolà Garcia 
Miquel Davins Pey 
 
Secretari general  
José Luis González Leal  
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents justificats 
Tinent d’alcalde 
Àngels Santolària Morros 
 
Regidors 
Àuria Caus Rovira 
Olga Sánchez Ruiz 
Jordi Garcés Casas 
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Motivació del caràcter extraordinari de la sessió 
 
En data 1 de setembre de 2016 s’ha rebut en aquest Ajuntament la credencial de 
regidor del senyor Jaume Arnau Capitán, expedida per la Junta Electoral Central, en 
substitució, per renúncia, del senyor Antoni Llobet Mercadé, el dia 21 de juliol de 2016.  
 
Atès que el proper Ple ordinari no ha de tenir lloc fins el dia 22 de setembre de  2016, 
es creu convenient la convocatòria d’aquesta sessió plenària extraordinària per tal de 
definir al més aviat possible la nova organització municipal 
 
La sessió es desenvoluparà d’acord amb el següent:  

ORDRE DEL DIA 

 
Punt únic.   Presa de possessió del senyor Jaume Arnau Capitán com a regidor 

de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió. 

Comença donant la benvinguda als assistents a aquest Ple extraordinari que posa inici 
al curs polític, i que se celebra en motiu de la presa de possessió del nou regidor, 
després de la baixa que hi va haver en l’anterior Ple. 
 

A continuació, el secretari  presenta l’únic assumpte inclòs a l’ordre del dia: 

 
Punt únic.  Presa de possessió del senyor Jaume Arn au Capitán com a 

regidor de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
L’alcalde  llegeix la fórmula de jurament o promesa següent al senyor Jaume Arnau 
perquè la respongui: 
 
“Senyor Jaume Arnau Capitán JUREU O PROMETEU per la  vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDOR de l’Ajuntament 
de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer gu ardar la Constitució, com a 
norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomi a de Catalunya?” 
 
 
El senyor Jaume Arnau Capitán  respon: 
 
“Sí, ho PROMETO” 
 
L’alcalde  dóna la benvinguda i l’enhorabona al senyor Jaume Arnau Capitán i, 
seguidament, li lliura la Medalla corporativa i la insígnia de solapa que són els atributs 
de la condició de regidor d’aquesta Corporació municipal. 
 
A continuació, l’alcalde cedeix la paraula als Grups Municipals, tot i que comenta que 
alguns d’ells ja han manifestat que no intervindran. 
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El senyor Jordi Masdeu, regidor del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
quan hi hagi el Ple en el que se sàpiguen les atribucions del nou regidor serà quan 
expressaran l’opinió que tenen sobre el canvi, ja que pensa que el Ple d’avui és un 
acte protocol·lari. 
 
La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup M unicipal d’ERC, dóna la 
benvinguda al nou regidor, i en nom del seu Grup li agraeixen que s’incorpori a l’equip 
de govern i li desitgen molts encerts. 
 
El senyor Jordi Serracanta, portaveu suplent del Gr up Municipal de CDC,  
manifesta que en nom del seu Grup Municipal desitgen al senyor Jaume Arnau molts 
encerts com a nou regidor. Diu que estan convençuts de les seves capacitats, de la 
seva voluntat, de la seva formació, de la seva voluntat de servei públic a la ciutat i al 
seu projecte, i al país. Tanca la seva intervenció desitjant-li molta sort. 
 
L’alcalde  agraeix les intervencions i assenyala que, reprenent les paraules del senyor 
Jordi Masdeu, la resolució d’alcaldia que ha de fixar el nou Cartipàs es farà en breu. 
En les donacions de compte del Ple del dia 22 de setembre serà quan es podrà fer el 
debat que la CUP ha comentat. Amb tot, informa que s’avisarà als presidents i 
portaveus dels grups municipals perquè siguin coneixedors del Cartipàs de forma 
prèvia. 
 
L’alcalde agraeix a tots els membres la seva assistència  i aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretari estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 
 
 
 
 


