ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

9/2019
18 de juliol de 2019
Extraordinari
21:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Eloi Calbet Ferran
Mònica Casas Salvadó
Pere Domingo Segarra
Maria Jesús Valldosera Gasull
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Rosa Maria Sánchez Pérez
Judit Fernández Llerena
Albert Roig Rovira
Alberto Ortega Royo
Ramon Manyé Sardà
Teresa Bolaño Guivernau

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/07/2019
HASH: 5af55322f3ff20dc4ec7f4c6ac482b52

Gemma Montserrat Guinovart
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2020
2. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes
de la festa major de Sant Abdó i Sant Senén de l’any 2019
Al poble del Morell, essent el dia 18 de juliol de 2019 a les 21:00 hores es reuneixen
a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els senyors i
senyores a dalt esmentats, assistits pel sotasignat Secretaria accidental, amb la
finalitat de celebrar la sessió par 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 les festes locals per l’any
2020
Vist el que disposa l’art. 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors en relació amb
l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i amb l’article 3 del Decret
177/1980, de 3 d’octubre, pel que fa al règim jurídic de les festes locals.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament quant a la seva
determinació.
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Secretària accidental:

Número: 2019-0009 Data: 30/07/2019

Assistents:
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Gemma Montserrat Guinovart (1 de 2)
Secretària Accidental
Data Signatura: 31/07/2019
HASH: de6118448d35754148f709e94a9db8d6

Identificació de la sessió:

Vista la proposta d’establiment dels dies de festes locals del Morell per l’any 2020
els dies 3 d’agost i 9 de novembre.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament del Morell l’adopció dels ACORDS
següents
ACORDS:
PRIMER.- Establir els dies de festes locals del Morell per l’any 2020 els dies 3
d’agost i 9 de novembre.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat les festes locals
per l’any 2020 els dies 3 d’agost i 9 de novembre.

Vista la proposta de programa de tempta de vaquetes de la festa major de Sant
Abdon i Sant Senén de l’any 2019, amb el següent contingut:
DATA
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El Sr. Alcalde dona la paraula als portaveus de tots els grups polítics.
El Sr. Albert Roig de Compartim explica que no es cap novetat expressar des del seu
grup que s’hauria de fer una consulta popular, ja que la passada legislatura es va
dir que es faria, pregunta si s’ha fet i recorda que i va haver una consulta però el fet
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MODALITAT
DE FESTA
Bous
a
la
plaça

Número: 2019-0009 Data: 30/07/2019

Vist que l’Annex de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous inclou el municipi del Morell en la llista actualitzada dels
municipis on se celebren festes tradicionals amb bous.
Vist que l’article 6.1.b) de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous estableix que per a obtenir l’autorització d’un
espectacle tradicional amb bous, l’empresa o entitat organitzadora ha de presentar,
com a mínim deu dies abans de la celebració del primer espectacle, la sol·licitud
d’autorització al registre de la delegació territorial del Govern corresponent,
acompanyada de l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aproven la celebració de
la festa i el programa d’espectacles taurins.
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2. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de
vaquetes de la festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2019.

no es va produir. El senyor Alcalde li contesta que desconeix que s’hagi contactat
amb la persona que va fer la sol·licitud per la consulta.
Proposen que aquest punt no es voti i comenta que la llei diu que 10 dies abans la
documentació ha d’estar entregada a la Delegació del Govern, l’Alcalde li contesta
que tota la documentació ha estat enviada, que falta l’acord de ple, el senyor Albert
Roig insisteix en que aquest punt no s’hauria de votar i per tant el seu grup
s’abstindrà.
El senyor Alcalde explica que l’espectacle de vaquetes es un acte més de festa
major, que com altres actes pot agradar o no, que per la festa major es fan molts
actes pel gust de tothom i s’ha de respectar.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova amb els vots favorables del
senyor Eloi Calbet Ferran, senyora Maria Jesús Valldosera Gasull, senyora Judit
Fernández Llerena, senyora Mònica Casas Salvadó, senyor Francisco Gerardo Palma
Jiménez, senyor Alberto Ortega Royo, senyor Pere Domingo Segarra i senyora Rosa
Maria Sánchez Pérez; vots en contra 0 i les abstencions del senyor Ramon Manyé
Sardà, la senyora Teresa Bolaño Guivernau i el senyor Albert Roig Rovira, l’adopció
dels ACORDS següents:

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:08 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretària accidental, en dono fe.
Document signat electrònicament

ACTA DEL PLE

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis territorials del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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SEGON.- Aprovar el programa d’espectacles taurins.

Número: 2019-0009 Data: 30/07/2019

PRIMER.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de
la festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2019.

