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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

DATA 15 DE JUNY DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 12:00 del vespre del dia 15 de juny 

de 2019, concorren prèviament convocats per l’Alcalde en funcions, Sr. Miquel 

Noguer Planas, els Regidors i Regidores electes en els Eleccions Municipals 

celebrades el dia 26 de maig de 2019, i que van ser convocades pel Reial Decret 

209/2019, d’1 d’abril de 2019.  

A l’iniciar l’acte, els Regidors i Regidores electes, estan asseguts a les primers files 

del pati de butaques del públic de la Sala de Plens.   

 

PRESIDENCIA 

 

 

El Sr, Norbert Bes Ginesta, Secretari de la Corporació Municipal, inicia questa sessió 

extraordinària.   

 

 

“  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, en la celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels 

membres de les corporacions locals. 

 

El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa 

la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents: 

 

a) Constitució de la Mesa d’Edat, formada pels regidors electes de major i 

menor edat presents en aquest acte. 

b) Acreditació dels regidors 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. 

c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista. 

d) Elecció de l’Alcalde 

 

L’article 195.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General: 

 

 

1. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè 

dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que hagués estat 

presentat recurs contenciós - electoral contra la proclamació dels regidors 

electes, en el qual supòsit es constitueixen el quadragèsim dia posterior a 

les eleccions. 

2. A aquest efecte, es forma una Mesa d’Edat integrada pels electes de 

major i menor edat, presents a l’acte, actuant com a Secretari el de la 

Corporació. 

3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 

personalitat dels electes en base a les certificacions que hagués tramès a 
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l’Ajuntament la Junta Electoral de Zona. 

 

4. Realitzada l’anterior operació, la Mesa declararà constituïda la Corporació 

si concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es 

celebrarà sessió dos dies desprès, quedant constituïda la Corporació amb el 

nombre de regidors presents. 

 

Segons l’acta de proclamació de candidats tramesa per la Junta Electoral de 

Zona els resultats de les eleccions del dia 26 de maig de 2019 han estat els 

següents: 

 

Candidatura 
Nombre 
d’electes 

Junts per Catalunya-Banyoles (JxCAT-JUNTS) 9 

Esquerra Republicana de Catalunya –Junts per Banyoles- 

Acord Municipal (ERC-JpB-AM) 
5 

SUMEM Banyoles-Alternativa Municipalista (SBNY-AMUNT) 2 

Convivència i Progrés-Candidatura de Progrés (CP) 1 

 
a) Manifesta  que s’ha donat compliment al que preveu l’article 163.1 del 

DL 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya, segons el qual: 

 

 

Tots els membres de les corporacions locals estan obligats a formular, 

abans de prendre possessió del càrrec i quan es produeixi variacions en el 

curs del mandat i amb ocasió del cessament, una declaració dels béns i de 

les activitats privades que els proporcionen o els poden proporcionar 

ingressos econòmics o que afecten l’àmbit de les competències de les 

corporacions locals. Les declaracions s’han d’inscriure en un registre 

d’interessos que ha de constituir cada corporació local. 

 

 

b) També anuncia que estan a disposició de la nova Corporació Municipal 

els documents referits a l’article 36.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 

i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  segons el qual: 

 

 

Els Secretaris i Interventors adoptaran les mesures precises per a que el dia 

de la constitució de les noves Corporacions Locals s’efectuï un arqueig i 

estiguin preparats i actualitzats els justificants de les existències en 

metàl·lic o valors propis de la Corporació, dipositats a la Caixa Municipal o 

en entitats bancàries, així com la documentació relativa a l’inventari del 

patrimoni de la Corporació i dels seus Organismes autònoms. 
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A continuació, fetes aquestes formalitats, el Sr. Secretari de la Corporació, 

procedeix a formar la Mesa d’Edat, i crida als components de la Mesa d’Edat, 

perquè se situïn a l’hemicicle, de la Sala de Plens.  

 

 

c) El secretari crida en veu alta als Regidors electes de major i menor edat, 

(Sr. Lluís Costabella i Portella i Sra. Jana Soteras Melguizo) per tal de 

constituir la Mesa d’Edat, integrada pel regidor de major edat que 

actuarà com a President i el de menor edat com a vocal, i el Secretari de 

la Corporació. 

 

 El secretari els llegeix la fórmula de promesa o jurament: 

 

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Banyoles, 

amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya?". 

 

El Sr. Costabella : formula la promesa del càrrec  

La Sra. Jana Soteras: formula promesa del càrrec.   

 

 

d) Comprovació per la Mesa de les credencials i les declaracions 

d’interessos dels regidors. 

 

Intervé el President de la Mesa: 

 

Un cop comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existeix algun 

Regidor/a a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes als articles 

6, 7, 177 i 178 de la LOREG i altra legislació concordant, o que no hagi formulat i 

presentat davant la Secretaria les declaracions de béns i activitats exigides per la 

LRBRL, ho ha de manifestar en aquest moment. 

 

 

Seguidament, no havent cap regidor/a afectat per causa d’incompatibilitat, es 

procedirà a la formulació de jurament o promesa d’acatament de la Constitució 

legalment exigit, per la qual cosa es convida a tots els Regidors/es que en el 

moment que siguin cridats es posin de peu i facin el jurament o promesa. 

 

 

El Sr. Secretari, crida de forma individualitzada de tots els regidors/es electes a fi 

de formular-los la següent pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les 

obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament de Banyoles, amb lleialtat al 

Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

 

Es nomena a cada un dels regidors electes per tal que contestin: 

- Sr. Miquel Noguer i Planas 

- Sr. Jordi Congost i Genís. 

- Sra. Ester Busquets i Fernández. 

- Sr. Miquel Cuenca i Vallmajó. 
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- Sra. Anna Maria Tarafa i Güell. 

- Sr. Albert Tubert i Yani. 

- Sra. Clàudia Massó i Fontàs. 

- Sra. Gemma Feixas i Mir. 

- Sr. Jaume Butinyà i Sitjà. 

- Sra. Núria Martínez i Bosch. 

- Sr. David Carvajal i Carbonell. 

- Sra. Meritxell Satorras i Català. 

- Sr. Albert Masdevall i Palomo. 

- Sr. Non Casadevall i Sala. 

- Sr. Joaquim Callís Fernández. 

 
Tots els regidors/regidores, prometem o juren el càrrec, i es dirigeixen al 

lloc corresponent on s’han d’asseure.  
 

Intervé el President de la Mesa: 
 
Queda constituït el nou Ajuntament de Banyoles 

 
 
A continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde de la ciutat, pel que té la paraula 

el Sr. Secretari a l’objecte d’explicar el procediment per la seva elecció. 

 

Seguidament es procedirà a l’elecció d’alcalde/ssa de conformitat amb el 

procediment previst a l’article 196 de la LOREG, mitjançant el procediment de 

votació secreta, és a dir, amb la formulació del vot a través de les paperetes que 

cada regidor/a dipositarà en una urna. 

 

Poden ser candidats tots els regidors/es que encapçalin les seves corresponents 

llistes. Si algun d’ells obté la majora absoluta dels vots dels regidors serà proclamat 

electe. Si cap d’ells obté l’esmentada  majoria serà proclamat Alcalde el regidor que 

encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el 

corresponent municipi.  

 

Intervé el President de la Mesa: 

Quins Regidors i Regidores que encapçalen les seves corresponents llistes 

presenten candidatura? 

 

 

- Té la paraula el portaveu del partit Junts per Catalunya-Banyoles. Presenta 

candidatura a l’Alcaldia?  

 RESPOSTA: SI PRESENTO CANDIDATURA en la persona del Sr. Miquel 

Noguer  Planas.  

 

- Té la paraula el portaveu del partit Esquerra Republicana de Catalunya –

Junts per Banyoles- Acord Municipal. Presenta candidatura a l’Alcaldia?  

 RESPOSTA: SI PRESENTO CANDIDATURA en la persona del Sr. Jaume 

Butinyà  Sitjà. . 

 

- Té la paraula el portaveu del partit _ SUMEM Banyoles-Alternativa 

Municipalista . Presenta candidatura a l’Alcaldia?  



 
 
 

 

5 

 

 RESPOSTA: SI PRESENTO CANDIDATURA en la persona del Sr. Non 

Casadevall Sala  

 

- Té la paraula el portaveu del partit Convivència i Progrés . Presenta 

candidatura a l’Alcaldia?  

 RESPOSTA: No presentem candidatura.  

  

 

Queden proclamades les següents candidatures: 

- Sr. Miquel Noguer Planas 

- Sr. Jaume Butinyà Sitjà 

- Sr. Non Casadevall Sala.  

 

 

Seguidament els Regidors/es dipositen el seu vot a la urna, a mesura que posa a 

disposició una persona de l’Ajuntament  que passa pels escons a recollir les 

paperetes. 

 

El Secretari, nomena cada un dels regidors per tal que votin. 

 

ES CELEBRA  LA VOTACIÓ 

Els membres de la mesa d’edat emetran els seus vots els darrers, primer el de 

menor edat i després el de major. 

 

ES PROCEDEIX A REALITZAR L’ESCRUTINI PER LA MESA D’EDAT 

Realització de l’escrutini: A continuació el secretari anirà llegint cada papereta en 

veu alta, lliurant-se acte seguit als membres de la mesa, que verificaran el 

recompte de vots, sents llegits a continuació els resultats de la votació pel 

President de la Mesa. Si algun candidat obté la majoria absoluta dels vots queda 

proclamat alcalde, sinó, serà proclamat Alcalde el cap de la llista més votada a les 

eleccions. 

 

Intervé el President de la Mesa:  

 

Realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat següent: 

 

- 9 Vots a favor del Senyor. Miquel Noguer Planas 

- 5 Vots a favor del Senyor.  Jaume Butinyà Sitjà 

- 2 Vots a favor del Senyor. Non Casadevall Sala 

- 1 Vot en blanc 

 

Al haver aconseguit la majoria absoluta en aquesta votació el regidor Sr. Miquel 

Noguer i Planas, de la llista Junts per Catalunya-Banyoles, queda proclamat Alcalde 

de l’Ajuntament de Banyoles 

 

Posis dret sis plau: 

 

Sr. Miquel Noguer Planas, accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles? 

 

Si accepto el càrrec d’Alcalde de la Ciutat de Banyoles.  

 

Intervé el Secretari:  
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 “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les 

obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

 

 

Intervé l’ Alcalde: 

 

“ Ho prometo per imperatiu legal i com he dit vull declarar que continuaré treballant 

en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament propera i territorialment equilibrada”.  

 

 

Intervé el President de la Mesa: 

 

Pot vostè ocupar la presidència. Se li lliura la vara d’Alcalde (o altre símbol de 

comandament) (En aquest moment abandonen la Mesa presidencial els membres 

de la Mesa d’Edat que es dirigeixen als seus respectius escons) 

 

Intervé l’Alcalde: 

 

Procedeix a donar la paraula als portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, 

de menor a major representativitat, invitant-los a donar, si ho desitgen, una 

explicació del vot emès pels membres del seu grup. 

 

- Joaquim Callís Fernández 

- Non Casadevall i Sala 

- Jaume Butinyà i Sitjà. 

- Jordi Congost i Genís. 

 

Un cop realitzada aquesta operació, pren la paraula l’Alcalde/ssa per pronunciar el 

seu parlament, aixecant-se seguidament la sessió un cop acabat aquest. 

 

 
Queda constituït el nou Ajuntament de Banyoles 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Miquel 
Cuenca 

Jordi 
Congost 

Miquel 
Noguer 

Ester 
Busquets 

Anna 
Tarafa 

Lluís 
Costabella 

Albert 
Tubert 

Clàudia 
Massó 

Gemma 
Feixas  

Non 
Casadevall 

Jana 
Soteras 

Jaume 
Butinyà 

Núria 
Martínez 

David 
Carvajal 

Meritxell 
Satorras 

Albert 
Masdevall 

Quim Callís 

Secretari Interventora 
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El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  

 

( Seguidament es fa la fotografia de la Corporació Municipal, constituïda amb els atributs dels 

càrrecs, i també, les fotografies individuals de cada membre de la Corporació a efectes 

d’incloure-les al Portal de la transparència de l’Ajuntament de Banyoles.  

 

El debat dels punts de l’ordre del dia el podeu visionar a: 

Formació mesa d’edat 

https://www.youtube.com/watch?v=gWQSa20ZD5k#t=18m20s 

Comprovació de credencials 

https://www.youtube.com/watch?v=gWQSa20ZD5k#t=23m20s 

Jurament o promesa i presa de possessió 

https://www.youtube.com/watch?v=gWQSa20ZD5k#t=24m00s 

Declaració de constitució de la corporació 

https://www.youtube.com/watch?v=gWQSa20ZD5k#t=34m30s 

Elecció i proclamació de l’alcalde 

https://www.youtube.com/watch?v=gWQSa20ZD5k#t=42m45s 

Presa de possessió de l’alcalde 

https://www.youtube.com/watch?v=gWQSa20ZD5k#t=43m40s 

 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 

13:30 h de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 
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