
Acta del ple de l’Ajuntament d'Estellencs 

Identificació de la sessió
Caràcter: constitutiu
Data: 15 de juny de 2019
Horari: de 12:00 a 12:13 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial de l'Ajuntament d'Estellencs

Assistents
-SR. BERNARDO ISERN BAUZA
-SR MATEO VALLORI MAS 
-SR. BARTOMEU  JOVER SÁNCHEZ. 
-SR. TERESA VIDAL BALAGUER 
-SRA CATALINA MORAGUES CALAFELL 
-SR BARTOLOME SASTRE MONER 
-SR GIUSEPPE STURNIOLO 
Eugenia Torrens Cañellas, secretaria interventora

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels regidors electes.
3. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació.
4. Elecció del batle.
5. Presa de possessió del batle.

Desenvolupament de la sessió

1. Constitució de la Mesa d’Edat
La secretària  explica  que,  d’acord  amb el  que  disposen els  articles  195.2  de  la  Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), i 37.2 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre,  pel qual s’aprova el  Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), s’ha de constituir una la Mesa
d'Edat integrada pels electes de més i de menys edat presents a l'acte i per la secretària de 
la corporació. 

En conseqüència, es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pel senyor Mateo Vallori Mas, 
electe de més edat, que actua com a president, i pel senyor Bernat Isern Bauza, electe de 
menys edat, presents a l’acte i la secretària de la corporació.

2.  Comprovació  de  les  credencials  o  acreditació  de  la  personalitat  dels  regidors 
electes
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La secretària llegeix l’article 195.3 de la LOREG,  segons el qual correspon a la Mesa 
d’Edat comprovar les credencials presentades o les acreditacions de la personalitat dels 
electes  d'acord  amb  les  certificacions  que  la  Junta  Electoral  de  Zona  hagi  tramès  a 
l'Ajuntament.

La secretària explica que a l’acta  de proclamació de candidats electes,  tramesa per la 
Junta  Electoral  de  Zona,  es  fa  constar  que,  d’acord  amb els  vots  obtinguts  per  cada 
candidatura, el nombre de regidors electes de l’Ajuntament d'Estellencs és el següent:

— Partit Popular, 5 regidors electes
— Partit PER ESTELLENCS, 2 regidors electes

D’acord amb aquests resultats, es proclamen regidors electes els candidats següents: 
— Pel partit Popular,

 SR BARTOLOME JOVER SANCHEZ 
SRA CATALINA MORAGUES CALAFELL  
SR MATEO VALLORI MAS  
SR. TERESA VIDAL BALAGUER 
SR. BERNARDO ISERN BAUZA

— Pel partit PER ESTELLENCS, 
SR GIUSEPPE STURNIOLO
SR BARTOLOME SASTRE MONER

La secretària  informa que els regidors electes han presentat  les seves credencials  a la 
Secretaria de l’Ajuntament.

A continuació, la Mesa d’Edat comprova la coincidència de les credencials amb l’acta de 
proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona. La Mesa constata la coincidència.

La  secretària  informa  que  tots  els  regidors  electes  han  presentat  les  declaracions 
d’interessos requerides per l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL). Per tant, tots els regidors electes han complit els requisits 
previs necessaris  per  poder prendre possessió dels seus càrrecs  i  es pot  procedir  a la 
constitució de la corporació.

3. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació
Novament intervé la secretària per explicar que es cridaran un per un els regidors seguint 
l'ordre que figuri en les certificacions de la Junta Electoral de Zona, inclosos els 

regidors integrants  de la  Mesa. Els regidors es desplaçaran davant aquesta  i  prendran 
possessió del càrrec segons la fórmula legal.

Tot seguit, el President de la Mesa crida un per un els regidors per l'ordre d'obtenció de la 
credencial  segons  els  resultats  electorals.  Els  regidors  van  prenent  possessió  del  seu 
càrrec  davant  la  Mesa  d'Edat.  El  jurament  o  la  promesa  es  presta  quan la  secretària 
demana la fórmula següent i el regidor respon aquesta afirmació:
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Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir fidelment les  
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Estellencs, amb lleialtat al rei, i de  
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?

El regidor repón :
-SR. BARTOMEU  JOVER SÁNCHEZ.: Ho promet
-SRA CATALINA MORAGUES CALAFELL. Ho promet
-SR MATEO VALLORI MAS Ho promet  
-SR. TERESA VIDAL BALAGUER: Ho promet  
-SR. BERNARDO ISERN BAUZA: Ho promet  
-SR GIUSEPPE STURNIOLO: Per imperatiu legal ho promet
-SR. BARTOLOME SASTRE MONER: Com a republicà, per imperatiu legal ho promet.

Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, el president de la 
Mesa d’Edat declara constituïda la corporació.

4. Elecció del batle
La secretària llegeix el que disposa l’article 196 de la LOREG referent a l’elecció del 
batle:
Article 196 LOREG:
En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de batle,  
d'acord amb el procediment següent:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes.
b) Si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat  

electe.
c) Si cap dels candidats no obté aquesta majoria, és proclamat batle el regidor que  

encapçali la llista que hagi obtingut més vots populars en el municipi corresponent.  
En cas d'empat, es resoldrà per sorteig.

El  president  de  la  Mesa demana  als  caps  de  llista  dels  diversos  partits  polítics  si  es 
presenten com a candidats a la Batlia.

Per tant, són candidats:
— Bartolome Jover Sánchez, del Partit Popular
— Giussepe Sturniolo, no es presenta.

A continuació, el president de la Mesa planteja el sistema de votació que s’ha d’utilitzar 
per elegir el batle. Proposa la votació ordinària, cosa que accepten per assentiment els 
regidors. 

A continuació  es  fa  la  votació  ordinària  per  elegir  el  batle.  S’obtenen  els  resultats 
següents:

— Bartolome Jover Sanchez:  vots a favor 5,  vots en contra 2, abstencions cero.

Seguidament, el president de la Mesa d’Edat proclama batle el senyor   Bartolome Jover 
Sanchez, que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors.

5. Presa de possessió del batle
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El batle electe pren possessió del seu càrrec davant el ple de l'Ajuntament per mitjà de la 
fórmula legal següent:

Jo, Bartolome Jover Sanchez, jur (o promet) per la meva consciència i pel meu honor  
complir fidelment les obligacions del càrrec de batle de l'Ajuntament d'Estellencs, amb  
lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

El president de la Mesa li lliura el bastó de comandament .

A continuació, el president declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la sessió el 
batle, que dóna la paraula als portaveus dels grups municipals.

“El Sr. Sturniolo diu que no prendrà la paraula.
El Sr. Batle comenta que seran quatre anys de continuació de batlia, El poble ha xerrat i  
l’ha tornat  a nomenar com a representant. Continua dient que aquest darrers quatre  
anys el partit PER ESTELLENCS ha fet una oposició constructiva. Que els quatre anys  
vinents es  continuarà fent feina pel poble. Es vol agrair a tots els regidors que han sortit  
elegits a aquesta legislatura i els regidors que varen sortir l’any passat.  També es vol  
agrair als components de la llista d’engany com la de l’any passat ja que com be sabeu  
es difícil trobar a gent. Moltes gràcies a tothom”.

I,  sense  cap  altre  assumpte  per  tractar,  el  batle  aixeca  la  sessió,  de  la  qual,  com a 
secretària, estenc aquesta acta.

Signat electrònicament
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