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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 8/2019 
Dia:  12 de juny de  2019 
Hora:  13:05 h a 13:07 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Extraordinari 
 
 
Assistents              
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep M. Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Jaume Arnau Capitán 
Neus Comellas Verdaguer 
Mireia Estefanell Medina 
Cristina Cruz Mas 

Pol Huguet Estrada 

Jordi Garcés Casas 
Jordi Masdeu Valverde 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
José Antonio Sierra Grande 
Miquel Davins Pey 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventora  
Mariona Ribera Esparbé 
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ORDRE DEL DIA 
 
Punt únic.  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que correspon al 

Ple ordinari del dia 16 de maig de 2019. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat, tal 
com consta a la convocatòria, per les raons següents: 
 
Per Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, es van convocar Eleccions Locals per al dia 26 
de maig de 2019.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, el tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a 
la sessió constitutiva dels Ajuntaments, tindrà lloc la sessió del Ple de la Corporació a 
l’únic efecte d’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
 
Punt únic.  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que 

correspon al Ple ordinari del dia 16 de maig de 2019. 
 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 7, del dia 16 de maig de 2019, que s’ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
Tot seguit 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 general,        Vist i plau 
          L’alcalde 

 
 


