ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, NÚM. 08/2018, DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D´EBRE), CELEBRADA EL VINT-ITRES DE NOVEMBRE DE DOS MIL DIVUIT.
A Móra la Nova, el dia 23 de novembre de 2018, essent les 19.30 hores, es
reuneixen al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors
que a continuació es detallen com a membres del Ple de la Corporació
Municipal per celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA, i assistits pel senyor
Secretari-interventor de l'Ajuntament, Josep Maria Piñol Jurado.
MEMBRES ASSISTENTS:
A l’inici:
Regidors/es

Sr. Francesc Moliné i Rovira
Sr. Jesús Àlvarez i Vilàs
Sra. Míriam Vinaixa i Rey
Sra. Laura Griñó Serret
Sra. Eva Vallespí Suñé
Sr. Ferran Bladé Pujol
Sr. Ivan Vilanova i Arrufat
Sra. Montserrat Pedret Risco
Sra. Mª Pilar Vaqué Solé
Sr. Jordi López Leor
Sr. Carlos J. Trinchán Viñas

Tot seguit i un cop comprovada pel secretari interventor l’existència del
quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es declara oberta la sessió
pública. I es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia
aprovat per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 120/2018, de data 20 de
novembre de 2018:
PRIMER. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior.
SEGON. Presa de coneixement de la renúncia
de la regidora d´aquest
Ajuntament, senyora Pilar Vaqué Solé i sol.licitud a la Junta Electoral Central de
credencial per cobrir la vacant produïda.

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent-se lliurat, juntament amb la convocatòria de la sessió que es
celebra, la
corresponent a la sessió celebrada el dia 24/10/2018

(ordinària), es demana si cap membre de la corporació té alguna
observació a la mateixa, responent-se negativament.
VOTACIÓ I ACORD:
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a
definitiu l’acord que es recull.
SEGON. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA
D´AQUEST AJUNTAMENT, SENYORA PILAR VAQUÉ SOLÉ I SOL.LICITUD A LA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE CREDENCIAL PER COBRIR LA VACANT
PRODUÏDA.
Atès l'escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit per la Sra. Mª Pilar
Vaqué Solé presentat per registre d'entrada amb el núm. 4168 i data
14/11/2018 en virtut del qual es posen de manifest les raons que li han dut a
formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.
Atès que la Sra. Mª Pilar Vaqué Solé Regidora d'aquest Ajuntament, va
prendre possessió d'aquest càrrec el 13 de juny de 2015 després de les
eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015.
Atès que el Sr. Isidro Juan Hernández Alonso anava com a candidat núm. 5
i següent de la Sra. Mª Pilar Vaqué Solé en la Llista electoral presentada per
de Convergència i Unió en les eleccions locals celebrades el dia 24 de
maig de 2015.
Atès que el Sr. Isidro Juan Hernández Alonso també ha presentat renúncia
al càrrec de Regidor, segons escrit presentat al registre d'entrada amb el
núm. 4169 i data 14/11/2018, en virtut del qual es posen de manifest les
raons que li han dut a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.
En compliment dels art. 9.4 RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s'aprova el ROF, i 182 LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, el Ple de la
Corporació adopta el següent
ACORD
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de
l'Ajuntament presentada per la Sra. Mª Pilar Vaqué Solé mitjançant escrit
presentat al registre d'entrada amb el núm. 4168 i data 14/11/2018
SEGON.- Remetre Certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central

juntament amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la
persona a la qual correspon cobrir la vacant, a judici d'aquesta
Corporació, és el Sr. Marc Fontanet Giné, núm. 6 i següent de la mateixa
llista de Convergència i Unió que els renunciants, i sol·licitant a la Junta
l’expedició de credencial a favor del candidat esmentat, senyor Marc
Fontanet Giné, el qual no ha presentat renuncia a ser proclamat electe,
per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.
INTERVENCIONS
La Sra. Pili Vaqué dóna les gràcies als companys del PSC, ERC i PDeCAT, per
l’experiència enriquidora. Explica que ha estat una decisió molt meditada, i que el
que li dicta el cor és renunciar al càrrec. Afegeix que està segura que el seu
company ho farà super bé i dirigint-se a tothom diu “Gràcies a tots i per tot”.
El Sr. Alcalde diu que ha estat un luxe treballar amb la regidora Sra. Pili Vaquè, pel
seu tarannà elegant i planer, sense crear mai enfrontaments.
El Sr. Ferran Bladé diu que en nom del partit agraeix tot el que ha aportat la
regidora Sra. Pili Vaquè, afegint “que la trobarem a faltar, i que ha estat un plaer
compartir aquest temps de feina amb la Pili”.
El Sr. Jordi Lòpez li desitja sort a la regidora Sra. Pili Vaquè, afegint que ha estat un
orgull compartir la tasca de regidor (més encara quan són quintos).

VOTACIÓ I ACORD:
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a
definitiu l’acord que es recull.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixecà la sessió a les 19:45 hores, de la
qual cosa s’estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de les Actes del Ple, i
que davant meu, el secretari-interventor, signa l’alcalde president de
l’ajuntament, de la qual cosa en DONO FE.

Vist i Plau
L'ALCALDE

