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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 12 DE JUNY 
DE 2019.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia 12 de juny de 
dos mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del ple:

Hi assisteixen:

ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa

REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Francesc Virgili Guell
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Ilé Gomis i Quintero
M Goretti Gatell i Anglès

Han excusat la seva assistència els regidors i regidora Srs. Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillén i Montserrat i Eva Zafra Agea

SECRETARI:
Josep Llop Tous

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del 
dia.

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE MAIG  DE 
2019 

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió 
ordinària de data 9 de maig de 2019, la qual havia estat tramesa juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Francesc Virgili 
Güell, Ilé Gomis i Quintero, M Goretti Gatell i Anglès, Antonio López López, M 
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Marcelo Javier Tarantino 
Mingo.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 23 DE 
MAIG  DE 2019.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió 
ordinària de data 9 de maig de 2019, la qual havia estat tramesa juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Francesc Virgili 
Güell, Ilé Gomis i Quintero, M Goretti Gatell i Anglès, Antonio López López, M 
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Marcelo Javier Tarantino 
Mingo.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.

Tot seguit intervé el Sr. Alcalde per agrair la feina feta a les regidores i 
regidors sortints i felicitar als qui renoven o accedeixen per primer lloc al 
càrrec, tot desitjant-los molta sort i tota mena d’encerts en aquesta nova etapa 
que tot just arrencarà el dissabte vinent. Finalment, pregunta si algun regidor o 
regidora vol intervenir.
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Durant aquest parlament abandona la sessió el regidor Sr. Ilé Gomis i 
Quintero.

Recollint l’oferiment efectuat pel Sr. alcalde, intervé la Sra. M Goretti Gatell i 
diu textualment:

 “Moltes gràcies alcalde per permetrem la paraula.

Avui dia 12 de juny de 2019 és el meu últim plenari com a Regidora a 
l’Ajuntament del Catllar.

Vaig prometre’m que estaria 8 anys al càrrec ja que no desitjava, ni tampoc 
necessitava cap poltrona. Doncs així ho compleixo.

He treballat vuit anys en equip de govern, incansablement assumint massa 
feina potser, però els que em coneixeu, sempre tinc pensament positiu per a 
construir, m’he alimentat de tenacitat i treball amb la única voluntat i 
responsabilitat de deixar un llegat bo pel meu poble, amb el resultat com son 
només alguns projectes que he liderat: convertir la vila, a nivell provincial, en 
referència de proves esportives a l’aire lliure, construcció de quatre pistes 
tennis-padel, construcció del projecte d’una nova escola de música-aulari 
d’ESO i l’inici de redacció del projecte d’un pavelló municipal.

Vull que consti en acta d’aquest plenari, el meu agraïment a tots els regidors i 
regidores que han compartit consistori amb mi, en especial a l’alcalde Josep 
Maria Gavaldà, “el mestre” exemple de tot per la seva dilatada experiència i 
que fou el que em va brindar la possibilitat d’entrar en aquest apassionant 
món de la política municipal; a l’alcalde Joan Morlà, bondat personificada amb 
una capacitat de compromís, treball i transparència digne d’admirar en els 
temps polítics que corren, que ha confiat en mi en totes les tasques 
desenvolupades com a regidora d’Ensenyament, Esports, Sanitat i Benestar 
Social.  A les meves companyes regidores Sílvia Juanes i Teresa Maria 
Canela, que han estat el pilar i l’exemple de dones feministes compromeses 
amb la política local, sense el vostre suport jo no hagués sigut una regidora 
forta i valenta.

A totes les bones persones de les entitats del Catllar i treballador@s de 
l’ajuntament que m’ho han posat tant fàcil, no cal posar noms perquè ja els hi  
he agraït personalment.
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Per últim, a la meva família, sobretot els meus dos fills i a l’Edu, la meva 
decisió de fer política local sé que els ha fet patir molt, a partir d’ara els 
recompensaré tot el temps que no els he pogut dedicar.

Per altra banda desitjo molts encerts als 11 regidors i regidores que el proper 
dia 15 prendreu possessió del càrrec, no ho oblideu, heu estat escollits pel 
poble, qui mana és el poble i teniu el deure de treballar pel bé de tot el poble.

Començo una nova etapa, des de fora de l’ajuntament, però el meu objectiu  
seguirà sent el de treballar per fer un poble millor, més just i feminista, perquè 
El Catllar són les meves arrels i qui perd els orígens per la identitat. 

Així doncs orgullosa i profundament agraïda a la vida per haver tingut l’honor 
d’haver sigut regidora de l’ajuntament, no és un adéu, sinó un fins aviat 
perquè ens veurem als carrers, per seguir treballant per assolir la llibertat del 
nostre país.

Visca El Catllar i Visca Catalunya Lliure”.

I quan són un quart i cinc de set de la tarda i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la 
present acta.
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