PLE EXTRAORDINARI URGENT
ACTA NÚM. 06/2017
Data: 7 de setembre de 2017
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sr. Jordi Tubert Vila
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feiu Amat
Sra. Mª Dolors Torres i Bover
Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A les 8 del vespre
Hora d’acabament de la sessió: a ¼ de 9 de la nit

Ordre de dia:
1. Suport al referèndum i cessió d’espai com a centre de votació per a l’1 d’octubre de 2017.
Verges, 7 de setembre de 2017
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient,
el Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia.
El Sr. Cosme Hugas Domingo excusa la seva assistència per trobar-se fora en període de
vacances.
Es fa constar en la present acta que el secretari, Sr. Miquel Coma i Tarrés, ha informat a tots els
assistents del contingut de l’informe emès sobre la proposta que es debatrà i votarà en el present
ple.
1. SUPORT AL REFERÈNDUM I CESSIÓ D’ESPAIS COM A CENTRE DE VOTACIÓ PER A L’1
D’OCTUBRE DE 2017

Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat
per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir
les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.- Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya com a centre de votació l’immoble
anomenat Casa de Cultura.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a votació, que resulta aprovada per
unanimitat.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan passen 5 minuts d’1/4
de 8 de la tarda, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari,
en dono fe.

Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés

