
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
18/2010

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

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusen la seva assistència:
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
SABATÉ BORRÀS, JOAN

Tortosa, sent les tretze hores i quaranta minuts del 
dia  trenta  de  setembre  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

PUNT  ÚNIC.   Proposta  de  designació  de  representants  de  l'Ajuntament  de  Tortosa,  en  el  Consell  
d'Administració de la societat d'economia mixta, Empresa Municipal de Serveis Públics SL

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA

PROPOSTA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENANTS  DE  L'AJUNTAMENT  DE  TORTOSA,  EN  EL  CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT D'ECONOMIA MIXTA, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, SL 

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

“ Per l’Ajuntament de Tortosa i prèvia la instrucció del corresponent expedient de contractació es va acordar 
transformar en Societat Mixta l’actual Empresa Municipal de Serveis Públics SL i procedir a la selecció del  
soci privat.
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Una vegada adjudicat el contracte a la UTE “Empresa Mixta Agua i  Alcantarillado de Tortosa” en la que  
participa la companyia d’Aigües de Catalunya SA, CIF A-60401585, Aguas de Valencia SA, CIF A-46000477 i  
COMSA Ente Medioambiente, SL, CIF B-28628519, i davant l’imminent atorgament de l’escriptura pública de 
transmissió del 48,93% de les participacions socials al soci privat i en definitiva de la constitució de la nova  
societat, procedeix nomenar els nous membres que han de representar a l’Ajuntament de Tortosa en el 
Consell d’Administració de la nova societat d’Economia Mixta.

Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació, es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer: Nomenar representants de l’Ajuntament en el  Consell  d’Administració de la societat d'economia 
mixta, Empresa Municipal de Serveis Públics SL, a les següents persones: 

- Senyora Meritxell Roigé i Pedrola, Regidora de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil  
casada, nascuda el dia 15 de gener de 1976, amb DNI núm. 52602218-E i domicili a Tortosa, Camí de 
Manyà núm. 9, a proposta del grup municipal CiU. 

- Senyor Emili-Xavier Lehmann i Molés, Regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat  
civil  solter, nascut el dia 20 de febrer de 1976, amb DNI núm. 52609361-N i domicili  a Tortosa, carrer  
Castelló núm. 3, 4t, C, a proposta del grup municipal CiU. 

- Senyor Valentí Marín i Rifà, Regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil casat,  
nascut el dia 19 de febrer de 1959, amb DNI núm. 77285470-L i domicili a Tortosa, c/. Argentina núm. 14, 
2n, 1a., a proposta del grup municipal ERC. 

- Senyor Eduard Ena i Forné, Regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil casat,  
nascut el dia 1 d’agost de 1971, amb DNI núm. 40935410-X i domicili a Tortosa, c/ San Salvador núm. 42, a  
proposta del grup municipal PSC-PM. 

Segon.-  Expedir certificació de l'acord proposat per a que consti, als efectes que procedeixi i davant  de la  
societat d'economia mixta, Empresa Municipal de Serveis Públics, en la primera Junta General que celebri.

*-*-*
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que de la mateixa manera que hem votat en contra  
del cessament dels Consellers, votarem en contra de la designació dels nous. A més és un dels punts, dels  
nombrosos punts que vam posar sobre la taula quan hi va haver el debat sobre la conversió de l'EMSP en  
Empresa d'economia mixta. No només no estem d'acord en la conversió en sí, sinó tampoc estàvem d'acord 
en què el Consell d'Administració reflecteix tant poc la pluralitat política d'aquest Ajuntament i per tant hi  
votem en contra. 

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Bonilla,  qui  manifesta  que  el  grup  Socialista  en  aquest  punt  ens  
abstindrem, perquè no sols no es respecta la representativitat dels grups, sinó ni tan sols la proporcionalitat,  
per tant el nostre vot és d'abstenció.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que no ho discutirà, perquè no tenen raó, però no li  
penso discutir ni la proporcionalitat, ni la representativitat, ni res d'això.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC i PP, cinc abstencions corresponents als regidors dels 
grups municipals del PSC i un vot en contra corresponent al grup municipal d'ICV-EUIA-EPM

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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