
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
12 / 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 
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: Renovació membres de la Corporació. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1r – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
2n.- Renúncia al càrrec del regidor d’aquest Ajuntament, Sr. Jaume Forcadell i Torres. 
 
3r.- Renúncia al càrrec de la regidora d’aquest Ajuntament, Sra. Núria Chertó i Roig. 
 

*-*-* 
 
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 - 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.- RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT, SR. JAUME FORCADELL I TORRES. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’escrit de data 5 de juny de 2012, presentat el mateix dia al Registre General d’aquest 
Ajuntament (núm. 9447), pel qual el senyor Jaume Forcadell Torres renuncia al càrrec de regidor 
d’aquest Ajuntament. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’escrit de renúncia al càrrec presentat pel regidor 
integrant del grup municipal Iniciativa - Entesa per Tortosa - Entesa (I-ET-E), senyor Jaume Forcadell 
Torres, tot acceptant-la, agraint-li els serveis prestats com a membre d’aquesta Corporació municipal. 
 
Segon.- Trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, interessant alhora el 
lliurament de la credencial de regidora d’aquest Ajuntament a favor de la senyora Cinta Galiana 
Llasat, amb DNI núm. 40921059-B, qui ocupa el tercer lloc en la llista de l’esmentada candidatura en 
les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011 ”. 
 

*-*-* 
 
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.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE LA REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT, SRA. NÚRIA CHERTÓ I ROIG. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’escrit de data 5 de juny de 2012, presentat el mateix dia al Registre General d’aquest 
Ajuntament (núm. 9415), pel qual la senyora Núria Chertó Roig renuncia al càrrec de regidora 
d’aquest Ajuntament. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’escrit de renúncia al càrrec presentat per la 
regidora integrant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-
PM), senyora Núria Chertó Roig, tot acceptant-la, agraint-li els serveis prestats com a membre 
d’aquesta Corporació municipal. 
 
Segon.- Trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, interessant alhora el 
lliurament de la credencial de regidor d’aquest Ajuntament a favor del senyor Enric Roig Montagut, 
amb DNI núm. 40920210-J, qui ocupa el sisè lloc en la llista de l’esmentada candidatura en les 
eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011 ”. 
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*-*-* 
 

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 
trenta-quatre minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari acctal.        Vist i plau 
          L’alcalde 
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