ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

7/2018
27 de setembre de 2018
Ordinari
20:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Eloi Calbet Ferran
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Victoria Eugenia Grau Portabales
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo
Josep Lluís Moreno Santacana
Susanna Ferré Bové
Absents:
Pere Guinovart Dalmau
Maria Jesús Valldosera Gasull
Secretari:
Eduard Fonoll i Tassier
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
2. Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia.
Al poble del Morell, essent el dia 27 de setembre de 2018 a les 20.00 hores, es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignat Secretari amb la finalitat de celebrar la
sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El Sr. Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de les actes
de les sessions anteriors pel lliurament dels esborranys en l’ordre del dia, es pregunta
si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova per unanimitat dels assistents les actes de les sessions anteriors.

2. Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 221/2018 a
397/2018, ambdós inclosos.

El grup PDeCAT proposa incloure en el Ple la sol.licitud presentada per l´Assemblea
Territorial del Morell el 27 de setembre de 2018, amb registre d´entrada 2018-E-RC1111, que demana col.locar una placa commemorativa del referèndum
d´autodeterminació cel.lebrat l´1 d´octubre de 2017 a les dependències de
l´Ajuntament del Morell, en una zona visible de la planta baixa.
L´art. 12 del R.O.M. regula que, excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar mocions
que no constin a l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà de ser apreciada per la
majoria absoluta del Ple.
Per unanimitat dels assistents s´aprova justificar la urgència de la proposta i es passa
a votació: Es registren set vots a favor i dues abstencions, quedant la proposta
aprovada per majoria absoluta.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:38 hores i d’ella s’estén la present acta del
contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.
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