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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      1 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   19 de Gener de 2017 
Horari:   14:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Tinent d'Alcalde 
Sra. Maria Rodriguez Grau, Tinent d'Alcalde 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Regidor 
Sra. Noèlia Guirao Morillo, Regidora 
Sra. Cinta Agne Sabate, Regidora 
Sra. Monica Amoros Gurrera, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
------------------------- 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Pressa de possessió del càrrec de regidora de l'ajuntament de Móra d'Ebre de la Sra. Noèlia Guirao 
Morillo 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 
 

1.- Pressa de possessió del càrrec de regidora de l'ajuntament de Móra d'Ebre de 

la Sra. Noèlia Guirao Morillo 
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La Junta Electoral Central ha tramés  en data 13 de gener de 2017, núm. RE 119/2017, la   credencial 
que acredita a la  Sra. Noelia Guirao Morillo com a regidora de l’ajuntament de Móra d’Ebre, en 
substitució de la Sra. Montserrat Torres Prades., a l’estar inclosa a la llista de candidats presentat pel 
partit CiU a les eleccions locals de 24 de maig de 2015  
 
Acreditada  la seva personalitat, la secretaria pren la paraula i informa que s’ha complert amb el que 
s’estableix a l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases i del règim local i l’article 30 
del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 
funcionament dels ens locals, pel que fa a les  declaracions de bens patrimonials i causes de possibles 
incompatibilitats. 

 
El sr. Alcalde explica que a l’anterior Ple la seva companya del grup PDCat, la Montse Torres, va presentar la 
renuncia del càrrec i des de secretaria es va engegar tots els tràmits pertinents davant la Junta Electoral Central. A 
partir d’aquesta situació han rebut l’acta que acredita a la sra. Noèlia Guirao Morillo com a següent membre de la 
llista de CIU en el seu moment per formar part del consistori i avui es farà aquest acte de possessió.  
 

Tot seguit,  la Sra. Guirao Morillo,  de conformitat amb la redacció del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador pronuncia  la fórmula per a la presa de possessió de  càrrecs públics:    
 
“prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l’ajuntament de Móra d’Ebre amb lleialtat al Rei, i guardar, i fer guardar la constitució com a norma 
fonamental, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
El sr. Alcalde la invita a prendre possessió del seu seient i li dona la benvinguda a la corporació. 
 
El sr. Alcalde diu que aquest cap de setmana decidirà quines seran les responsabilitats que reordenaran i es dirigeix 
a la sr. Secretària per dir-li que han de redactar el corresponent decret pel que fa a la reordenació del cartipàs 
municipal, del que no pot informar ja que  encara no ha tingut ocasió de parlar amb la gent que li afecta, però a partir 
de dilluns la sra. Noèlia Guirao tindrà les seves responsabilitats assignades mitjançant aquest decret.    

 
La sra. Guirao Morillo pren la paraula per comentar les seves il·lusions e intencions com a regidora del 
poble i també per agrair el suport rebut per l’equip de govern.  
 
 Els diferents caps dels grups municipals la  feliciten i li donen la benvinguda.  

*************** 
 
I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
 
Mora d'Ebre, 19 de Gener de 2017          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 


