
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
22/2010

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
BONILLA MARTI, JORDI
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CID GARCIA, ROSA
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORCADELL TORRES, JAUME
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusa la seva assistència:
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FAURA SANMARTIN, ANTONIO
PANISELLO CHAVARRIA, PERE

Tortosa,  sent  les  tretze  hores  del  dia  vint-i-nou 
d'octubre del dos mil deu, prèvia convocatòria girada 
a l'efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, al 
Saló  de  Sessions  de  la  Casa  Consistorial,  els 
membres de l'Excm. Ajuntament de Tortosa que al 
marge es relacionen, a l’objecte de realitzar sessió 
extraordinària, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

PRESIDÈNCIA

1- Renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, Sr. Antonio Faura Sanmartín

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

2 - Dictamen de proposta d'acord de verificació del Text refós de la modificació puntual del POUM PM-09 
PINAR 

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

PRESIDÈNCIA

01. RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT, SR. ANTONIO FAURA SANMARTIN

Seguidament el Consistori coneix de la següent proposta per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi:
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“Vista  la  renúncia  que  presenta  el  Sr.  Antonio  Faura  Sanmartín,  del  seu  càrrec  de  regidor  de  l'Excm. 
Ajuntament de Tortosa, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent,

ACORD

Primer.-  Donar-se  per  assabentat  del  contingut  de  l'escrit  de  renúncia  al  càrrec  presentat  pel  regidor  
d'aquest municipi, integrant del Grup PP, Sr. Antonio Faura Sanmartín, acceptar-la i mostrar-li agraïment pels 
serveis prestats com a membre de la Corporació Municipal.

Segon.- Trametre a la Junta Electoral Central certificació del present acord.

Tercer.- Interessar de la Junta Electoral Central que expedeixi credencial del regidor del municipi de Tortosa a 
favor  del  Sr.  Miguel  Ángel  Monllau García,  qui  ocupava el  segon lloc en la  llista del  PP a les eleccions  
municipals celebrades el 27 de maig de 2007”.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM PM-09 PINAR 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Per resolució adoptada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió celebrada en  
data 4 d’octubre de 2010 es va aprovar definitivament la  modificació puntual  del  POUM PM-09 PINAR 
supeditant-se la seva publicació al  DOGC i consegüent executivitat  a la  presentació d’un text refós,  per 
triplicat, i verificat i degudament diligenciat per l’Ajuntament de Tortosa en que s’incorporés una sèrie de 
prescripcions.

Vist el text refós aportat a l’Ajuntament de Tortosa  incorporant les prescripcions ressenyades per la CUTE.

Dictaminada  la  present  proposta  en  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  i  Obres  publiques  en  sessió  
celebrada en data 25 d’octubre de 2010 amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Verificar el text refós presentat, referent a la modificació puntual del POUM PM-09 PINAR.

Segon.- Trametre a la CUTE l’esmentat text refós per triplicat i degudament diligenciat, als efectes de la seva 
posterior publicació al DOGC i consegüent executivitat.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Meritxell Roigé, qui manifesta que  es tracta que 
després de que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, va aprovar definitivament la modificació 
puntual del POUM en aquest àmbit, ara se'ns sol·licita que féssem un Text refós, com en altres ocasions ha 
succeït i per tant és porta a aprovació per l'òrgan que va aprovar la modificació del POUM.

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta  que  el  grup  Socialista  votarem a  favor  de 
l'aprovació  del  Text  refós,  de  la  mateixa  manera que hem votat  a favor  de tota  la  tramitació d'aquesta 
modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, perquè entenem que és correcte el plantejament que 
es fa.  Que amb tot no vull deixar de fer referència que  penso que les coses s'han fet molt malament en  
quant a permetre que s'hagués produït  una greu irregularitat urbanística i  en haver executat obres que 
afectaven a aquesta modificació abans de que realment aquesta hagués estat aprovada. Seguim pensant 
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que és greu i que la legalització del tema probablement a partir d'aquesta aprovació d'avui no exclou el fet  
greu de que s'havia fet una irregularitat urbanística flagrant en la modificació d'un camí municipal, d'un bé 
demanial, d'un lligallo i a més a més, la construcció d'una nau industrial en aquest indret. 

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les tretze hores i deu minuts  
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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