
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
13 / 2012 

 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
JORDÀN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 

Tortosa, essent les catorze hores i trenta-cinc 
minuts del dia vuit de juny de dos mil dotze, 
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 i urgent sota el següent 
 
 

 
 
Motiu de la urgència: Disponibilitat de terrenys. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1r – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

2n – Dictamen de proposta d’acord de posada a disposició del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya de la finca de 66,50 m2 de propietat municipal núm. 46.538 destinada a la 
construcció de la nova escola de Sant Llàtzer. 
 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Per la Presidència se sotmet a votació la urgència de la sessió, que és aprovada per unanimitat, la 
qual  suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació. 
 

*-*-* 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE POSADA A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA FINCA DE 66,50 M2 DE PROPIETAT 
MUNICIPAL NÚM. 46.538 DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA DE SANT LLÀTZER. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que l’ajuntament de Tortosa segons escriptura pública de data 8 de juny de 2012, - atorgada 
davant el Notari de Tortosa Sra. Eva Linage Hernanz amb número de protocol 263, és propietari de la 
següent finca: 
 
“solar para edificar, situado en término de Tortosa, incluido en PM Raval de la Llet, de superficie 
sesenta y seis metros y cincuenta decímetros cuadrados, identificado en el plano de parcelación bajo 
el número dos, que linda al Norte, como parcela número uno; por el Este, con parcela número tres; por 
el Sur, con la calle Rubí y por el oeste, con parcela número uno”. 
 
Finca inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Tortosa al tomo 3697, llibre 908, foli 180, núm. 
de finca 46.538. 
 
Vista la necessitat imperiosa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de 
disposar l’esmentat terreny amb la finalitat d’executar les obres de construcció del CEIP Sant Llàtzer. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la finca 
que es descriurà a continuació a fi i efecte de que es construeixi i es posi en funcionament el CEIP de 
Sant Llàtzer, cedint l’ús de la construcció, un cop finalitzada, a favor de la Generalitat de Catalunya: 
 
“solar para edificar, situado en término de Tortosa, incluido en PM Raval de la Llet, de superficie 
sesenta y seis metros y cincuenta decímetros cuadrados, identificado en el plano de parcelación bajo 
el número dos, que linda al Norte, como parcela número uno; por el Este, con parcela número tres; por 
el Sur, con la calle Rubí y por el oeste, con parcela número uno”. 
 
Finca inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Tortosa al tomo 3697, llibre 908, foli 180, núm. 
de finca 46.538. 
 
Segon.- L’esmentada finca es posa a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en els mateixos termes i condicions inclosos en l’acord adoptat pel Ple d’aquest 
Ajuntament, en sessió ordinària tinguda el dia 6 de febrer de 2012, que es donen per reproduïts 
íntegrament. 
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Tercer.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa per la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord ”. 
 

*-*-* 
 
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 catorze hores i 
quaranta-sis minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari acctal.        Vist i plau 
          L’alcalde 
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