AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 09/2017
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017
A Puigdàlber, a les 20:15 hores del dia 22 de novembre de 2017, es reuneixen a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten, prèvia
convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària urgent per a tractar els assumptes
que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària-accidental de la Corporació, M. Teresa
Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
David Masdeu Baqués, alcalde (CIU)
Miquel Vallès Esteve, 1r tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
ORDRE DEL DIA
Únic.- Aprovació, si escau, de la moció presentada per ERC-AM del 20 de novembre de
2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde David Masdeu Baqués, obre la sessió, pronunciant-se el Ple favorablement per
unanimitat sobre la seva urgència ateses les circumstàncies.
A continuació l’Alcalde David Masdeu Baqués dona pas a la primera moció, presentada el 20
de novembre, pel grup municipal de ERC-AM i amb la signatura d’alguns veïns que s’hi han
adherit, relativa a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució de la sistemática judicialització de
la justicia i de l’empresenament de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i part del Govern legítim de
Catalunya, sense que cap regidor vulgui afegir res, per la qual cosa dona pas a la votació de la
proposta, la part dispositiva de la qual es:
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Que resulta aprovada per unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 6 (David Masdeu Baqués, Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i Martin,
Valverde Vacas de (CIU) i Pere Tutusaus Lluch i M. Lourdes Garcia d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la present sessió, aixecant-se la
sessió a les 20:25 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels acords
presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a Puigdàlber, a 22 de novembre
de 2017

VISTIPLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA-ACCTAL.

