
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
17/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE
CHERTÓ ROIG, NURIA
CID GARCIA, ROSA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
FORCADELL TORRES, JAUME
GAMUNDI VILA, ALICIA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
PINO HOMEDES, JOAQUIN 
ROIGE PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Tortosa, sent les dinou hores  i trenta minuts del dia 
29  de  juny  del  dos  mil  onze,  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

1r. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació  dels Estatuts Socials de les següents Societats:

• GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA (GUMTSA)
• TORTOSA INNOVA
• TORTOSA MEDIA
• GESAT SAM
• TORTOSASPORT

2n. Proposta d'acord d'aprovació inicial  de la modificació dels Estatuts Socials de l'Organisme Públic  de 
l'Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús-Tortosa 

3r. Proposta de nomenaments de representants de la  Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la  
competència del Ple.

*-*-*

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

01.  PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIO  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  SOCIALS  DE  LES 
SEGÜENTS SOCIETATS

• GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA (GUMTSA)
• TORTOSA INNOVA
• TORTOSA MEDIA
• GESAT SAM
• TORTOSASPORT

A continuació el Sr. Alcalde sotmet a votació les següents propostes d'acord subscrites per la Presidència.

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 11 I DEL PARÀGRAF PRIMER 
DE L’ARTICLE 13 DELS ESTATUTS SOCIALS DE GUMTSA

Vist  l’expedient  de  modificació  de  l’article  11  dels  estatuts  de  GUMTSA,  societat  mercantil  de  capital 
íntegrament  municipal,  relatiu  a  relatiu  al  Consell  d’Administració  pel  que  fa  a  la  seva  composició, 
designació i cessament, incapacitat i incompatibilitat, per raó de l’augment del nombre màxim de membres 
que el composen, i del paràgraf primer de l’article 13 dels esmentats estatuts relatiu al règim de designació 
del càrrec de Vice-president del Consell d’administració de la societat.

Atès allò que disposa l’article 212.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a l’article 201 del mateix.

Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 11 i del paràgraf primer de l’article 13 dels Estatuts 
socials de GUMTSA, quina formulació s’inclou en el punt següent.

Segon.- L’article 11 dels Estatuts socials de GUMTSA., passa a tenir el següent text: 

“Article 11 - Composició, designació i cessament, incapacitat i incompatibilitat  
L’òrgan d’administració i de representació permanent de la Societat és el Consell d’Administració, composat 
per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a dotze ni inferior a cinc, en el qual  
estaran representats tots els grups polítics de la Corporació.
Els  Consellers  seran  designats  i  cessats  per  la  Junta  General  entre  les  persones  que  reuneixen  les  
condicions exigides per les disposicions administratives i mercantils vigents, no podent ocupar els càrrecs 
esmentats els qui concorrin en causa legal d’incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de  
capital.
Els Consellers membres de la Corporació estaran sotmesos als supòsits d’incapacitat i incompatibilitat que 
per a exercir càrrecs representatius, assenyali la legislació aplicable als ens locals.”

- El paràgraf primer de l’article 13, passa a tenir el següent text:
La Junta General designarà, entre els membres que composen la Corporació Municipal, un President.
Tanmateix designarà un o varis Vice-presidents.

Tercer.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el període de 30 dies, comptador des de 
l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual  
es podran formular les al·legacions o reclamacions que es consideri adients. Si no se’n formula cap, l’acord  
esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més tràmit.

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 11 I DEL PARÀGRAF PRIMER 
DE L’ARTICLE 13 DELS ESTATUTS SOCIALS DE TORTOSA INNOVA SL
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Atesa la conveniència d’incrementar el nombre de membres que composen el Consell d’Administració de 
TORTOSA  INNOVA,  S.L.,  societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal,  la  qual  cosa  comporta  la  
modificació dels seus estatuts socials.
 
Vist el text de la modificació estatutària, pel motiu abans exposat, consistent en la nova redacció de l’article  
11, relatiu al Consell d’Administració pel que fa a la seva composició, designació i cessament, incapacitat i 
incompatibilitat, així com del primer paràgraf de l’article 13, relatiu al President del Consell d’Administració.
 
Atès allò que es preveu en els articles 285.1, 286 i 290 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 11 i del primer paràgraf de l’article 13 dels Estatuts socials de 
Tortosa  Innova,  S.L.  relatiu  al  Consell  d’Administració,  pel  que  fa  a  la  seva  composició,  designació  i 
cessament, incapacitat i incompatibilitat, i al seu President.
 
Segon.- Donar nova redacció íntegra a l’article 11 dels Estatuts d’aquesta societat, el qual passa a tenir el  
següent text: 
“Article 11 - Composició, designació i cessament, incapacitat i incompatibilitat  
L’òrgan d’administració i de representació permanent de la Societat és el Consell d’Administració, composat 
per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a dotze ni inferior a cinc, en el qual  
estaran representats tots els grups polítics de la Corporació.
Els  Consellers  seran  designats  i  cessats  per  la  Junta  General  entre  les  persones  que  reuneixen  les  
condicions exigides per les disposicions administratives i mercantils vigents, no podent ocupar els càrrecs 
esmentats els qui concorrin en causa legal d’incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de  
capital.
Els Consellers membres de la Corporació estaran sotmesos als supòsits d’incapacitat i incompatibilitat que 
per a exercir càrrecs representatius, assenyali la legislació aplicable als ens locals.”
 
Tercer.- Donar nova redacció íntegra al primer paràgraf de l’article 13 dels Estatuts d’aquesta societat, el  
qual passa a tenir el següent text:
“La Junta General designarà entre els Regidors de l’Ajuntament al President del Consell d’Administració.” 
 
Quart.- Disposar que el President de la Junta General d’aquesta societat procedeixi a atorgar l’escriptura  
pública corresponent a la present modificació estatutària i a instar la seva inscripció al Registre Mercantil de  
Tarragona.

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 11 I DEL PARÀGRAF PRIMER 
DE L’ARTICLE 13 DELS ESTATUTS SOCIALS DE TORTOSA MEDIA SL

Atesa la conveniència d’incrementar el nombre de membres que composen el Consell d’Administració de 
TORTOSA  MEDIA,  S.L.,  societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal,  la  qual  cosa  comporta  la  
modificació dels seus estatuts socials.
 
Vist el text de la modificació estatutària, pel motiu abans exposat, consistent en la nova redacció de l’article  
11, relatiu al Consell d’Administració pel que fa a la seva composició, designació i cessament, incapacitat i 
incompatibilitat, així com del primer paràgraf de l’article 13, relatiu al President del Consell d’Administració.
 
Atès allò que es preveu en els articles 285.1, 286 i 290 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital
 
Al Ple es proposa l'adopció del següent ACORD:
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 11 i del primer paràgraf de l’article 13 dels Estatuts socials de 
Tortosa  Media,  S.L.  relatius  al  Consell  d’Administració,  pel  que  fa  a  la  seva  composició,  designació  i 
cessament, incapacitat i incompatibilitat, i al seu President.
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Segon.- Donar nova redacció íntegra a l’article 11 dels Estatuts d’aquesta societat, el qual passa a tenir el  
següent text: 

“Article 11 - Composició, designació i cessament, incapacitat i incompatibilitat  
L’òrgan d’administració i de representació permanent de la Societat és el Consell d’Administració, composat 
per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a dotze ni inferior a cinc, en el qual  
estaran representats tots els grups polítics de la Corporació.
Els  Consellers  seran  designats  i  cessats  per  la  Junta  General  entre  les  persones  que  reuneixen  les  
condicions exigides per les disposicions administratives i mercantils vigents, no podent ocupar els càrrecs 
esmentats els qui concorrin en causa legal d’incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de  
capital.
Els Consellers membres de la Corporació estaran sotmesos als supòsits d’incapacitat i incompatibilitat que 
per a exercir càrrecs representatius, assenyali la legislació aplicable als ens locals.”
 
Tercer.- Donar nova redacció íntegra al primer paràgraf de l’article 13 dels Estatuts d’aquesta societat, el  
qual passa a tenir el següent text:
“La Junta General designarà entre els Regidors de l’Ajuntament al President del Consell d’Administració.” 
 
Quart.- Disposar que el President de la Junta General d’aquesta societat procedeixi a atorgar l’escriptura  
pública corresponent a la present modificació estatutària i a instar la seva inscripció al Registre Mercantil de  
Tarragona.

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INCIIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS  DE LA SOCIETAT 
ANONIMA MUNICIPAL GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA (GESAT SAM)

“Havent-se produït  la  renovació de l'Ajuntament de Tortosa el  passat  11 de juny  del  2011,  actualment  
integrat per regidors pertanyents a sis grups municipals, nombre superior a l'existent en el mandat anterior,  
es fa necessari procedir a la modificació dels articles 21 i 23 dels estatuts de la societat Gestió Sanitària i  
Assistencial de Tortosa, Societat Anònima Municipal, a l'objecte de garantir la presència de tots els grups  
municipals a l'esmentat òrgan societari i en proporció al nombre de regidors obtinguts per cadascun d'ells.

Vist  el  Decret  1404/2011 de l'Alcaldia  de l'Ajuntament  de  Tortosa,  l'informe del  senyor  secretari  de  la 
Corporació amb pronunciament favorable a la proposta en base a la potestat d'autorganització que tenen els  
ens locals,  i articles 242 de la Llei de Societats de Capital i 10.c) dels estatuts de la societat, a la Junta 
General de GESAT, SAM, proposo l'adopció del següent acord:

PRIMER: Modificar els articles 21 i 23 dels estatuts socials de la societat mercantil  GESAT, SAM, de capital 
íntegrament de l'Ajuntament de Tortosa, el text íntegre dels quals que es proposa és el següent:

Article 21.- Composició, designació i cessament, incapacitat i incompatibilitat.

L'òrgan d'administració i de representació permanent de la societat, és el Consell d'Administració, compost  
per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a dotze ni inferior a cinc, en el  
qual estaran representats tots el grups polítics de la Corporació.

El  Consell  escollirà  al  secretari,  càrrec  que  podrà  recaure  en  una  persona  aliena  al  Consell.  En  cas  
d'absència o d'impossibilitat d'assistència a les reunions del Consell, serà substituït provisionalment per la  
persona que el Consell estimi més idònia.

Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot el gerent i el secretari.

Article 23.- Dels Consellers.

1.Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats que se preveuen quan  
s'exerceixen  càrrecs  representatius  de  conformitat  amb  la  normativa  dictada  a  l'efecte,  bé  de  règim  
administratiu o mercantil. 
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2.El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible, i tindrà una duració de quatre anys.

Els consellers quedaran subjectes, durant la permanència en el càrrec a les responsabilitats i deures que  
disposen la legislació local i la Llei de Societats de Capital, i podran ser remoguts per l'Ajuntament en Ple,  
constituït  en  Junta  General,  en  qualsevol  moment,  així  com  també,  quan  deixin  de  tenir  la  condició  
determinant de la seva designació.

3. L'Ajuntament en Ple, constituït en Junta General, procedirà a cobrir les vacants que es produeixin en el  
Consell d'Administració.

SEGON:  Elevar  a escriptura pública l'acord adoptat,  facultant al  Sr.  Ferran Bel  i  Accensi, amb DNI núm. 
40924249G, en la seva condició de president de la Junta General de GESAT, SAM i membre del seu Consell 
d'Administració, per al seu atorgament, i procedir a la seva inscripció al Registre Mercantil de Tarragona.”

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 11 I DEL PARÀGRAF PRIMER 
DE L’ARTICLE 13 DELS ESTATUTS SOCIALS DE TORTOSASPORT SL

Atesa la conveniència d’incrementar el nombre de membres que composen el Consell d’Administració de 
TORTOSASPORT,  S.L.,  societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal,  la  qual  cosa  comporta  la 
modificació dels seus estatuts socials.
 
Vist el text de la modificació estatutària, pel motiu abans exposat, consistent en la nova redacció de l’article  
11, relatiu al Consell d’Administració pel que fa a la seva composició, designació i cessament, incapacitat i 
incompatibilitat, així com del primer paràgraf de l’article 13, relatiu al President del Consell d’Administració.
 
Atès allò que es preveu en els articles 285.1, 286 i 290 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital
 
Al Ple es proposa l'adopció del següent ACORD:
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 11 i del primer paràgraf de l’article 13 dels Estatuts socials de 
Tortosasport,  S.L.  relatius  al  Consell  d’Administració,  pel  que  fa  a  la  seva  composició,  designació  i 
cessament, incapacitat i incompatibilitat, i al seu President.
 
Segon.- Donar nova redacció íntegra a l’article 11 dels Estatuts d’aquesta societat, el qual passa a tenir el  
següent text: 
“Article 11 - Composició, designació i cessament, incapacitat i incompatibilitat  
L’òrgan d’administració i de representació permanent de la Societat és el Consell d’Administració, composat 
per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a dotze ni inferior a cinc, en el qual  
estaran representats tots els grups polítics de la Corporació.
Els  Consellers  seran  designats  i  cessats  per  la  Junta  General  entre  les  persones  que  reuneixen  les  
condicions exigides per les disposicions administratives i mercantils vigents, no podent ocupar els càrrecs 
esmentats els qui concorrin en causa legal d’incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de  
capital.
Els Consellers membres de la Corporació estaran sotmesos als supòsits d’incapacitat i incompatibilitat que 
per a exercir càrrecs representatius, assenyali la legislació aplicable als ens locals.”
 
Tercer.- Donar nova redacció íntegra al primer paràgraf de l’article 13 dels Estatuts d’aquesta societat, el  
qual passa a tenir el següent text:
“La Junta General designarà entre els Regidors de l’Ajuntament al President del Consell d’Administració.” 
 
Quart.- Disposar que el President de la Junta General d’aquesta societat procedeixi a atorgar l’escriptura  
pública corresponent a la present modificació estatutària i a instar la seva inscripció al Registre Mercantil de  
Tarragona.

*-*-*
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Obert el debat sobre l'assumpte, pren la paraula prèvia venia de la Presidència el Sr. Forcadell:

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell,  qui pregunta si la modificació d'aquests Estatuts no afecta a  
l'Empresa Municipal de Serveis Públics, quina és la raó?

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació el Sr. Alcalde li contesta al Sr. Forcadell, que l'Empresa Municipal de Serveis Públics, és una  
Societat Mixta i en tot cas no ho haurien d'aprovar. Si s'haguessen de modificar, que no s'han de modificar, 
no ho hauria de modificar el Ple, sinó que ho hauria de modificar el Ple prèvia proposta de la pròpia junta,  
que ho hauria de ratificar. Però no es canvien el número de Consellers de la Societat de Serveis Públics.

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta al Sr. Alcalde, que si recorda quan va haver-hi el 
debat sobre la  privatització parcial  de l'empresa d'aigües, una de les coses que es va plantejar  va ser  
incrementar el número de conseller per a intentar, en totes les dificultats, perquè ara només hi haurà un 
representant de l'oposició i tampoc milloraria molt la possibilitat de participació dels grups de l'oposició,  
però es va descartar per part del govern en el plec que vam traure per a la privatització el fet d'ampliar el  
número de consellers i conselleres d'aquell Consell d'Administració, no sé ben ve ara quin és el tràmit que  
m'estava comentant vostè, si ho ha de sol·licitar prèviament l'Empresa Mixta i el que sigui, però potser seria 
bon moment ara que ampliem el número de consellers i conselleres de totes les empreses públiques que 
tenim a la casa, també plantejar la possibilitat  de fer-ho en l'Empresa Municipal de Serveis Públics per 
intentar encaixar algun grup més de l'oposició i millorar-ne la transparència i la participació.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell que no procedeix. Ja està bé, he  
estat buscant ara el nomenament, perquè no el veig, si no ja l'incorporarem al Ple ordinari, jo crec que  
aquesta societat si no m'equivoco malament ja tenia deu o dotze membres al Consell d'Administració. Pense 
que aquí l'ampliació s'hauria de fer en la incorporació també d'algun altre representant de l'empresa sòcia i  
per tant, entenem que no procedeix, perquè en tot cas, si s'hagués de fer també podria reclamar el govern 
una major participació i els efectes serien els mateixos, no arribaria aquest rati per incorporar una altra  
persona des de l'oposició, ja ho vam dir en aquell  moment i ho tornem a reiterar ara. Ara, no hi hauria 
necessitat, però en tot cas jo vaig creure que era bo que hi hagués algun representant de l'oposició per a  
què no hi hagués cap tipus de problema, el hi ha i a més a més, si volen tenen complida la informació, la  
poden  demanar  el  dia  de  la  Comissió  Informativa  corresponent  i  en  tot  cas,  no  veig  ara  aquí  els  
nomenaments, però haurien d'estar, en tot cas, la proposta és una proposta que ens responsabilitzem a 
nosaltres i en tot cas entenem que qui ha de tenir la representació de l'oposició és lo partit o el grup polític  
amb més regidors, ja li vaig comentar a vostè  i entenc que ha de ser així. Per tant si no està sotmès avui a 
votació,  ho  portarem al  proper  ple  del  proper  dilluns.  Per  tant  aquí  no  es  modifiquen els  estatuts  i  si  
s'haguessen de modificar els estatuts,  prèviament ho hauria d'aprovar la Junta General de la Societat i  
desprès  ratificar-ho  per  l'Ajuntament  de  Tortosa  igual  com  hem  fet  en  lo  nostre  cas,  que  aquestes 
modificacions d'estatuts que fem avui, prèviament els ha aprovat cadascuna de les Juntes Generals de la  
societat i el procediment hauria de ser en tot cas, aquest. 

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus 21 membres, acorda 
aprovar la proposta de modificació dels Estatuts Socials de les diferents Societats. 

02.  PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIÓ  INCIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  SOCIALS  DE 
L'ORGANISME PÚBLIC DE L'HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE JESUS-TORTOSA 

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

Havent-se produït la renovació de l'Ajuntament de Tortosa el passat 11 de juny del 2011, actualment integrat 
per regidors pertanyents a sis grups municipals, nombre superior a l'existent en el mandat anterior, es fa  
necessari procedir a la modificació de l'article 17 dels estatuts de l'organisme públic municipal Hospital i  
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Llars de la Santa Creu, a l'objecte de garantir la presència de tots els grups municipals a l'òrgan de govern 
d'aquest en proporció al nombre de regidors obtinguts per cadascun d'ells.

Vist  el  Decret  1404/2011 de l'Alcaldia  de l'Ajuntament  de  Tortosa,  l'informe del  senyor  secretari  de  la 
Corporació amb pronunciament favorable; en base a la potestat d'autorganització que tenen els ens locals, i  
vistos els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 200, 201 i 202 del  
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, així com l'article 36.a) dels estatuts de l'Hospital i Llars de la Santa 
Creu, al Ple proposo l'adopció del següent ACORD:

PRIMER:  Modificar els articles 17 i 28 dels estatuts de l'organisme públic municipal Hospital i Llars de la 
Santa  Creu  de  Jesús-Tortosa,  referits  a  la  composició  del  Consell  Executiu  i  al  règim  de  sessions 
respectivament, els quals quedaran redactats del següent tenor literal: 

Article 17.- El Consell Executiu estarà format a més a més de pel seu president, per un mínim de 5 consellers  
i  un màxim de 12 que podran o no ser regidors de l'Ajuntament de Tortosa, designats per la Junta del  
Patronat, i en el que hauran d'estar representats tots els grups municipals de l'Ajuntament de Tortosa.

Article 28.- Les sessions, tant de la JUNTA DEL PATRONAT com les del CONSELL EXECUTIU podran ésser 
ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents.

La Junta del  Patronat es reunirà en sessió ordinària dues vergades a l'any,  la  primera durant el  primer  
semestre amb objecte de censurar la gestió social i aprovar, en el seu cas, l'inventari i balanç anual, així com 
el compte d'explotació, i la segona durant l'últim trimestre de l'any amb objecte de procedir a l'aprovació dels 
pressupostos ordinaris de l'exercici següent.

Es podran sotmetre a la consideració de la JUNTA DEL PATRONAT en les seves reunions ordinàries quantes 
altres qüestions es facin constar en l'ordre del dia, bé a proposta del seu President, del Consell Executiu o  
d'1/3 dels components de la JUNTA DEL PATRONAT.

En sessió extraordinària es reunirà la JUNTA DEL PATRONAT quantes vegades es consideri necessari, bé a  
iniciativa del CONSELL EXECUTIU, del seu President o d'1/3 dels components de la JUNTA DEL PATRONAT.

Les Juntes del PATRONAT, tant ordinàries com extraordinàries, seran convocades amb una antelació mínima 
de  dos  dies  hàbils,  a  excepció  de  les  extraordinàries  urgents,  la  convocatòria  de  les  quals  ha  de  ser  
ratificada per la Junta.

SEGON: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per a la 
presentació  de  reclamacions  i  suggeriments  l'acord  adoptat.  En  cas  que  no  s'hagueren  presentat  cap 
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional. 

*-*-*

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.

03. PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS QUE 
SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE 

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

“Que havent-se renovat l’Ajuntament de Tortosa amb motiu de les eleccions locals celebrades el passat 22  
de maig  es fa  necessari  procedir  a  la  renovació  dels  membres que integren els  òrgans col·legiats dels  
organismes autònoms municipals, d’acord amb allò previst en els seus respectius estatuts.

Per alta part, es fa necessari designar als representants de la Corporació en els distints consorcis en els 
quals forma part aquesta administració municipal.

D’acord amb l’exposat i a l’objecte de procedir a la provisió de les persones que integraran aquests òrgans, 
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AL PLE DE LA CORPORACIÓ

Proposo l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la composició de les Juntes de Govern dels distints organismes autònoms de l’Ajuntament 
de Tortosa que estaran integrades pels membres següents:

Patronat Municipal de Fires DNI representació
President Emili Lehmann Moles 52609361N
Vicepresident Alfredo Ferré Fandos 40935478D
Vocal Ricard Lleixà Veró 40931108D Grup municipal PSC
Vocal Joan Vallès Prades 40010892T Grup municipal IETE
Vocal Manolo Esteban Hernandez 18377400D Grup municipal PP
Vocal Manel Martínez Espuny 40016543Q Grup municipal ERC
Vocal Jordi Pere Casanova Panisello 40916129A Grup municipal PxC
Vocal Maria José Ferré Andreu 40923859M Agrupació comercial Tortosa-centre
Vocal Ricardo Gascón Villarroya Col.legi d'agents comercials
Vocal Jordi Espuny Gisbert 40934043T Assoc. Empresaris comarques Ebre
Vocal Carlos José Ripollés Eiximieno 40904862I Cambra Comerç Indústria i Navegació
Vocal Mercè Miralles Guerrero 40919346T Empresa i Ocupació 
Vocal Angel Tafalla Grau 39996812L Federació Associacions Veïns

Institut activitats culturals i turístiques- IMACT DNI representació
Vicepresident Joaquin Enrique del Pino Homedes 40914440Q
Vocal Dolors Queralt Moreso 52605920K Grup municipal CiU 
Vocal Lluïsa Verges Cnivell 40922055H Grup municipal PSC
Vocal Jordi Jordan Farnós 47823573H Grup municipal IETE
Vocal Jesús Cortés Serena 40086566G Grup municipal PP
Vocal Immaculada Adell Messeguer 52604889W Grup municipal ERC
Vocal Jordi Pere Casanova Panisello 40916129A Grup municipal PxC
Vocal Josep Gasulla Algueró 52600829J Consell Local de Joventut
Vocal Carlos Redó Escudero 40910049H Federació Associacions Veïns

Mancomunitat Tortosa-Roquetes DNI representació
Ferran Bel i Accensi 40924249G Grup municipal CiU 
Meritxell Roigé Pedrola 52602218E Grup municipal CiU
Pere Panisello Chavarria 77881686Y Grup municipal CiU 
Domingo Tomàs Audí 52604153W Grup municipal CIU 
Emili Lehmann Moles 52609361N Grup municipal CiU
Antoni Sabaté Ibarz 39838089-L Grup municipal PSC 
Jaume Forcadell Torres 52605595H Grup municipal IETE
Xavier Dalmau Sàlvia 40903781Y Grup municipal PP
Josep Felip Monclús Benet 40904862Y Grup municipal ERC
Jordi Pere Casanova Panisello 40916129A Grup municipal PxC

SEGON.- Nomenar representants del municipi de Tortosa en els ens i òrgans que a continuació s’indiquen a 
les següents persones:

Consell administració Soc. Mixta Escorxador 
Tortosa

DNI representació

membre Domingo Tomàs Audí 52604153W Grup municipal CiU 
“ Emili Lehmann Moles 52609361N Grup municipal CiU 
“ Jordi Bonilla Martí 40920210J Grup municipal PSC
“ Jaume Forcadell Torres 52605595H Grup municipal IETE
“ Maria del Carmen Perez Soler 40833483L Grup municipal PP
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“ Felip Monclús Arasa 47623888L Grup municipal ERC
“ Jordi Pere Casanova Panisello 40916129A Grup municipal PxC

Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià

DNI

representant Emili Lehmann Moles 52609361N

Consorci Transversal, Xarxa d’activitats 
culturals

DNI

representa Joaquin Enrique del Pino 
Homedes

40914440Q

Consorci LOCALRET per a la implantació de 
les xarxes de telecomunicacions i el foment 
de la societat de la informació

DNI

representant Matilde Villarroya Martinez 40930600F

Associació Red de Juderías de España, 
Caminos de Sefarad 

DNI

representant Joaquin Enrique del Pino 
Homedes

40914440Q

Associació de municipis de la Xarxa de 
Centres d’acollida turística de Catalunya.

DNI

representant Alfredo Ferré Fandos 40935478D

Reserva nacional de caça dels Ports de 
Tortosa i Beseit

DNI

representant Joan Sanahuja Ramírez 40008906S

Consorci Públic TV pública local DNI
representant Domingo Tomàs Audí 52604153W

Consell Centre CNL i Ple del Consorci DNI
representant Rosa Cid Garcia 40930612L
Institut Gaudí de la Construcció DNI
representant Domingo Tomàs Audí 52604153W

INFORM DNI
representant Emili Lehmann Moles 52609361N

Parc Natural dels Ports DNI
representant Alfredo Ferré Fandos 40935478D

Consells Escolars i Ampes DNI
representant Rosa Cid Garcia 40930612L

Creu Roja DNI
representant Rosa Cid Garcia 40930612L

Cooperativa Verge de la Cinta DNI
representant Anna Algueró Caballé 40903040R
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ADF DNI
representant Beatriz Viñuela López 52600406G

Consorci Hospitalari de Catalunya DNI
representant Pere Panisello Chavarria 77881686Y

Fundació Privada Universitària Doctor 
Manyà

DNI

representant Rosa Cid Garcia 40930612L

Parc Eòlic Baix Ebre SA (PEBESA) DNI
representant Beatriz Viñuela López 52600406G

Fundació Massis dels Ports DNI
representant Ferran Bel i Accensi 40924249G

Universitat Nacional d'Educació a Distància 
(UNED)

DNI

representant Ferran Bel i Accensi 40924249G

Observatori de l'Ebre DNI
representant Ferran Bel i Accensi 40924249G

Consorci d'Inversions Públiques DNI
representant Ferran Bel i Accensi 40924249G
representant Pere Panisello Chavarria 77881686Y
representant Anna Algueró Caballé 40903040R

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que més enllà de que en fa falta algun i segurament en 
faran  falta  algun  o  algun  el  poguéssem substituir  a  posteriori,  nomenem a  tots  aquells  que  els  grups 
municipals  ens  han  proposat  com  a  grups  municipals,  a  aquells  que  en  algun  organisme  tinguin 
representació diferents entitats, associacions de la societat civil mantenim els que se'ns havien comunicat 
fins ara. Com que no té efectes d'inscripció al registre mercantil, si s'ha de canviar algun desprès, no hi ha 
absolutament cap problema, incorporem els de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes en los mateixos criteris i  
els demés doncs també pràcticament el mateix. 

Intervenció del Sr. Forcadell 

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Forcadell,  qui  manifesta  que  independentment  de  que  fem  els 
nomenaments  que  hem  proposat  els  grups,  també  fan  els  nomenaments  a  aquelles  persones  que 
representaran  el  govern  als  diferents  ajuntament,  però  en  nom  del  govern  a  diferents  institucions  i 
organismes i ens abstindrem al conjunt del punt. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que és una absoluta descortesia per part del Sr.  
Forcadell, perquè si féssem el mateix en els seus nomenaments vostè no tindria representant a cap dels  
organismes citats, però en tot cas, seguint en la línia de col·laboració màxima, acceptem la seva abstenció.

*-*-*
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, PSC, ERC, PP i PxC i dos abstencions corresponents als  
regidors del grup municipal d'I-ET-E

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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