
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
14 / 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  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA 
JORDÀN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
 

Tortosa, essent les setze hores i trenta minuts 
del dia vint-i-dos 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: Presa de possessió membres Corporació. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1r – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
2n.- Presa de possessió com a regidor del Sr. Enric Roig Montagut. 
 
3r.- Presa de possessió com a regidora de la Sra. Cinta Galiana Llasat. 
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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. 
 

*-*-* 
 
 
02- PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DEL SR. ENRIC ROIG MONTAGUT. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’anuncia el segon punt de l’ordre del dia: És, precisament, la 
presa de possessió com a Regidor de l’Ajuntament de Tortosa del Sr. Enric Roig Montagut que està 
present a la Sala i jo demanaria, si us plau, al Sr. Enric Roig que s’aproximés a aquesta Presidència 
per procedir a la presa de possessió. Sr. Roig, quan vulgui pot procedir. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament el senyor Roig pren possessió del càrrec: Juro, per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Tortosa, amb lleialtat al 
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i respectar i observar 
l’Estatut d’Autonomia com la norma institucional bàsica de Catalunya. 
 

*-*-* 
 
 
03 - PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. CINTA GALIANA LLASAT. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’anuncia el tercer punt de l’ordre del dia: Pressa de 
possessió, com a Regidora, de la Sra. Cinta Galiana Llasat, també present a la Sala. Demano a la 
Sra. Cinta Galiana que s’aproximi a aquesta Presidència, si us plau. Sra. Galiana, quan vulgui.  
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
A continuació la senyora Galiana pren possessió del càrrec: Prometo, per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Tortosa, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i respectar i 
observar l’Estatut d’Autonomia com la norma institucional bàsica de Catalunya. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Efectivament, és un Ple que només tenia 
aquests dos punts a l’ordre del dia, però si em permeten, simplement en nom de tota la 
Corporació, en nom propi i, si em permeten, en nom de totes les persones que conformem aquesta 
institució, donar la benvinguda tant al Sr. Enric Roig com a la Sra. Cinta Galiana, desitjar-los 
moltíssima sort i moltíssims encerts. Els encerts i la sort que vostès tinguin com a regidors, també 
seran els de la institució i els de la ciutat i, igual que ho han tingut totes les persones que ens han 
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precedit essent regidors d’aquesta institució, com podran comprovar, és un gran honor i el que els 
desitjo, el que deia, que tinguin molta sort desenvolupant aquesta tasca. Per part meva res més, 
felicitats a tots dos. 
 
 

*-*-* 
 
 
I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les setze hores i 
quaranta minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari acctal.        Vist i plau 
          L’alcalde 
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