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AJUNTAMENT DE QUART 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ  DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT 

 
 
Núm. Exp. :            SE-24/2019 
Núm. Sessió : 08/2019 
Caràcter:            Extraordinària 
Data:             15 de juny de 2019. 

 
 

A Quart, 15 de juny de 2019, quan són les dotze hores i un minut del migdia, en 
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, 
l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA DE 
CONSTITUCIÓ, de caràcter públic,  conforme a l’ordre del dia notificat a aquest 
efecte. 
 
Hi assisteixen els següents regidors electes: 
Sr. Carles Gutiérrez Medina              QA 
Sr. Miquel Cortés Cardenal       QA 
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo          QA 
Sr. Samuel Lado Franco                    QA 
Sra. Vanesa Edith Larramendy          QA 
Sr. Narcís Mas Martí                 PSC 
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé          PSC   
Sr. Jordi Batlle Egea                          JxC   
Sra. Aïna Subiña Casals                    ERC 
Sr. Arnau Benac González                ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Cap 
 
Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, Secretari de la Corporació.  
 
 
Els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia son els següents:  
 
Únic.- Constitució del nou Ajuntament. Presa de possessió dels regidors i 
elecció de l’alcalde, arran de les eleccions locals del 26 de maig de 2019. 
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1.- CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE L’ALCALDE  
 
En primer lloc pren la paraula el Secretari de la Corporació Sr. Carles Velasco 
Perarnau i després de donar la benvinguda exposa quin serà el 
desenvolupament de la sessió. 

a) Constitució de la Mesa d’edat, integrada pels regidors electes de 

major i menor edat, presents a l’acte, actuant com a Secretàri el qui 

ho és de la Corporació. 

b) Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la 

presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona 

de Girona i el DNI. 

c) Jurament o promesa del càrrec de Regidors mitjançant la formula 

legalment prevista d’acatament a la Constitució. 

d) Elecció de l’Alcalde. 

e) Torn d’intervencions. 

 
Seguidament llegeix la normativa reguladora, amb les següents paraules : 
 

“L’objecte de la present sessió del Ple extraordinari és procedir a la constitució 

del nou Ajuntament de Quart, fruit dels resultats que es van produir en les 

eleccions municipals dia 26 de maig de 2019. 

 

D’acord amb la legislació electoral, “les Corporacions municipals es 
constitueixen en sessió pública el vigèsim 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. 
  
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. 
 
La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 
personalitat dels electes en base a les certificacions que hagués tramès a 
l’Ajuntament la Junta Electoral de Zona. 
 
Realitzada l’anterior operació, la Mesa declararà constituïda la Corporació si 
concorren la majoria absoluta dels regidors electes (6 en aquest cas). En cas 
contrari, se celebrarà sessió dos dies desprès, quedant constituïda la 
Corporació amb el nombre de regidors presents. 
 

En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de 

l’Alcalde, d’acord amb el següent procediment: 
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a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents 

llistes. 

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat 

electe. 

c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria és proclamat Alcalde el regidor que 

encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots en el corresponent 

municipi. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig”. 

 

Per tot això, a continuació procedirem a constituir la Mesa d’edat. 

 

La constitució de la Mesa d’Edat està prevista a la Llei Orgànica del Règim 

Electoral General, on actuarà com a Secretari el de la Corporació, i com a 

President, el Regidor o Regidora de major edat. 

 

Per tant, crido el regidor present de major edat, Sr. Narcís Mas Martí, i el 

regidor present de menor edat Sr. Arnau Benac González per a què s’asseguin 

al meu costat per constituir la Mesa d’edat.  

 
Constituïda la Mesa d’edat, el President d’aquesta declara  oberta la sessió, 
fent esment en veu alta dels noms dels regidors electes presents  per ordre 
alfabètic.  
 
Els Regidors i Regidores es dirigeixen a la Presidència i acrediten la seva 
personalitat mitjançant l’exhibició del Document Nacional d’Identitat, o en el seu 
defecte, passaport o carnet de conduir que incorpori fotografia, davant de la 
Mesa d’Edat, que té en el seu poder les certificacions trameses per la Junta 
Electoral de Zona. 
 
Seguidament, el Secretari comprova el nombre d’assistents, anunciant acte 
seguit l’existència del quòrum necessari (majoria absoluta, 6 regidors), per a la 
celebració de la sessió. 
 
El President de la Mesa d'Edat manifesta que el Secretari li ha lliurat la 
documentació prevista a l’article 36 del ROF, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i explicarà l’objectiu de l’acte i el procediment a 
seguir, així com que està a disposició de tots els Regidors i Regidores electes 
la següent documentació: 

• L’acta d’arqueig, els justificants d’existències en metàl·lic o valors de la 
Corporació, disposats en la Caixa municipal o entitats bancàries. 

• La documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni, ja que al finalitzar la 
sessió es procedirà a estampar en aquest últim document, la 
corresponent diligència de comprovació per la Secretària general. 

• Certificat de la Secretària de la Corporació pel que es constata que tots 
els electes han formulat la declaració d'interessos exigida per la llei. 
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Seguidament la Mesa comprova les credencials dels Regidors i Regidores 
proclamats i els convida a expressar si els afecta alguna de les causes 
d’incompatibilitat previstes per la Legislació vigent, anunciant, acte seguit, que 
es procedirà a la formulació del jurament o promesa d’acatament a la 
Constitució, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, en relació amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
A continuació el President de la Mesa convida a cada regidor perquè procedeixi 
a jurar o prometre el càrrec, per ordre de llista menys votada a més votada: 
 

Tots els regidors fan servir la següent fórmula de promesa : 
 
“Juro o prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament de Quart amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
L’Ordre és el següent: 
Sr. Jordi Batlle Egea  : Prometo per imperatiu legal 
Sr. Carles Serra Coll :  Pel compromís adquirit envers les veïnes i veïns de        
Quart, i per imperatiu legal, prometo.  
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé : Sí, prometo. 
Sra. Aïna Subiña Casals : Sí, prometo per imperatiu legal. 
Sr. Carles Gutiérrez Medina : Prometo. 
Sr. Miquel Cortés Cardenal : Prometo. 
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo : Prometo. 
Sr. Samuel Lado Franco : Prometo 
Sra. Vanesa Edith Larramendy : Prometo. 
 
Finalment, el Secretari de la Corporació crida els membres de la Mesa d’Edat : 
Sr. Arnau Benac González : Prometo per imperatiu legal 
Sr. Narcís Mas Martí : Prometo 
 

Seguidament el President de la Mesa d’Edat declara constituït l’Ajuntament de 
Quart, amb tots els Regidors i Regidores que han promès el càrrec. 
 
Una vegada constituït, el Secretari anuncia que a continuació es procedirà a 
l’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament, d'acord amb el procediment 
d’elecció previst per l’article 196 de la Legislació Electoral que diu el següent : 
“En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció 
d'Alcalde, d'acord amb el següent procediment: a) Poden ser candidats tots els 
Regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. b) Si algun d'ells obté 
la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat electe. c) Si cap d'ells 
no obté l'esmentada majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la 
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llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent 
Municipi. En cas d'empat es decidirà per sorteig”.  
 
A continuació, el President de la Mesa pregunta als caps de llista de les 
candidatures que han obtingut representació Municipal si renuncien a presentar 
candidat a l’Alcaldia de l’Ajuntament. 
 
A la vista de les manifestacions de renúncies de candidats o no, el President de 
la Mesa d’edat proclama els candidats següents: Sra Aïna Subiña Casals d’ 
ERC i Sr.  Carles Gutiérrez Medina, de l’agrupació Quart Actiu. 
 
Seguidament es procedeix a la votació a mà alçada. Vots per la Sra. Aïna 
Subiña : Dos . Vots pel Sr. Carles Gutiérrez : Nou. 
 
A la vista dels resultats obtinguts en la votació, el President de la Mesa declara 
proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Quart el Sr. Carles Gutiérrez Medina, que 
ha obtingut la majoria absoluta dels vots. Els presents aplaudeixen. 
 
Aquest es dirigeix a la Mesa, la presidència de la qual li pregunta si accepta el 
càrrec. El Sr. Gutiérrez respon afirmativament i es procedeix al jurament o 
promesa d’acatament a la Constitució, d’acord amb la fórmula següent : 
 

“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Quart amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.  

 

A continuació, el President de la Mesa convida al Sr. Gutiérrez, Alcalde de 
l’Ajuntament, a ocupar la Presidència, cedint-li el lloc, i els membres de la Mesa 
d’edat s’incorporen al seu escó, a excepció del Secretari, que continua en el 
mateix lloc, i finalitzades les seves funcions, queda dissolta la Mesa d’edat. 
 

Seguidament l’Alcalde cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups 
polítics amb representació municipal. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Jordi Batlle, de JxQ. Manifesta que ells han estat la 
força menys votada i que van rebre l’oferiment per part de representants de QA 
de formar part de l’Equip de Govern. Després d’un debat infern en el seu grup, 
van decidir que sí, que volien treballar pel poble i aportar els seus 
coneixements i les seves idees per fer un poble millor.  
 
Seguidament el Sr. Carles Serra, de la CUP. En primer lloc evoca la primera 
vegada que va entrar en aquesta sala, tenint llavors quatre anys, i era encara 
una aula de la única escola que hi havia al poble. Eren uns temps de canvi, 
encara no feia un any que s’havia mort el dictador, que ens van portar el règim 
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del 78, que quaranta anys després ja ens constreny, i que de diverses maneres 
nosaltres hem entomat l’esperit del 15-M i l’esperit de l’1-O de trencar amb 
aquell règim, i per això som avui aquí. Fa quaranta anys eren uns temps 
d’esperança però també d’amenaça, com també ho son avui. I no me’n puc 
estar de recordar la meva amiga Dolors Bassa i les altres persones privades de 
llibertat per exercir allò que el poble, l’autèntic sobirà, els va encomanar de fer. 
Coincidència o no, aquí a Quart també s’acaba una etapa, que, amb la 
distancia que donarà el temps podrem valorar les seves llums i les seves 
ombres. Quart Actiu també ens va proposar de governar amb un govern ampli, i 
també ho varem valorar en l’assemblea de la CUP i varem decidir que no 
volíem entrar a governar però sí que també creiem que entre tots hem de 
treballar per aconseguir un municipi millor. Aquest seient que ocupo aquí serà 
el lloc on hi haurà el portantveu de tots els veïns i veïnes que ens van votar i 
també de totes les persones que viuen al municipi de Quart, de tots. Catalunya 
és terra d’acollida i Quart és un exemple d’això. Treballarem per a tots ells, i per 
fer de Quart un municipi encara millor. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Narcís Mas, del PSC. Exposa que el seu 
grup formarà part de l’Equip de Govern, agraeix l’oferiment que els va fer Quart 
Actiu i demana un agraïment públic pel Sr. Pere Cabarrocas que va ser durant 
tants anys l’Alcalde de Quart.  
 
Seguidament, la Sra. Aïna Subiña, d’ERC. Primer de tot  també agraeix als 
presents l’assistència i els anima a seguir participant en la resta de plens 
d’aquest mandat. El seu grup estarà a l’oposició i pretenen exercir-la de la 
manera més constructiva i prepositiva possible. A ells,  tot i ser la segona força 
més votada del municipi, no se’ls ha fet l’oferiment de participar en l’equip de 
govern, cosa que els sap una mica de greu, però tot i això creuen que ara és un 
punt de partida, començar de zero i entre tots treballar pel bé municipi. No 
defugim les discrepàncies, que també poden aportar solucions. Acaba la seva 
intervenció llegint un petit text en referència als valors d’un república catalana, 
que  fan seus pel municipi de Quart. 
 
Finalment intervé el Sr. Carles Gutiérrez, ja nomenat Alcalde de Quart, en 
representació del grup QA. En primer lloc dona la benvinguda i  agraeix als 
presents la seva assistència. Felicita a tots els regidors pel seu nomenament i 
per les ganes i disposició a treballar pel municipi. També vol agrair als votants 
del dia 26 de maig, ja que va haver-hi gairebé un 80% de participació, i que van 
donar aquest resultat, i als treballadors municipals per la seva feina, i 
especialment als integrants de la brigada municipal que a vegades és criticada 
injustament. Finalment agraeix als integrants del seu grup, l’esforç i la 
col.laboració. Quart Actiu és una gran família, ha millorat els resultats en relació 
a fa quatre anys, i això vol dir que s’ha valorat molt la feina feta, i que tothom ha 
treballat. Agraeix també molt especialment i de manera personalíssima a la 
seva esposa (avui fa disset anys que es van casar), la seva paciència, suport i 
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companyia. Referent als pactes de govern, diu que responen al criteri que ells 
van dir que farien del municipalisme, entès com a treball, proximitat i 
transparència, i tot multiplicat per il.lusió. El passat 26 de maig vam comprovar 
que la nostra manera d’entendre la política ha tingut una acceptació majoritària, 
cosa que, insisteixo, agraïm. Amb aquests criteris, hem volgut ara “obrir el 
municipalisme”, que es tradueix en incloure diferents forces polítiques al govern 
municipal. Vam fer diferents oferiments, les combinacions possibles eren 
moltes, alguns es van acceptar i altres no, i felicita al Sr. Narcís Mas del PSC i 
al Sr. Jordi Batlle de JxC per la seva fermesa i haver acceptat, sabent que no 
ha estat fàcil per a ells. I acaba : “després de tot això, sabem el que ens heu 
encarregat, sabem la feina que tenim i no us decebrem. Sabem que dos anys 
donen per molt  però que quatre anys donaran per molt més. Moltes gràcies”. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió quan són les dotze hores i cinquanta minuts, de tot el que, com a 
Secretari de la Corporació, CERTIFICO. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Gutiérrez Medina                            Carles Velasco Perarnau 
. 


