
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

19 / 2014 
 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
CID GARCIA, ROSA 
GALIANA LLASAT, CINTA 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
 

 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts 
del dia vint-i-sis de setembre de dos mil 
catorze, prèvia convocatòria girada a l'efecte, 
es reuneixen en primera convocatòria al Saló 
de Sessions de la casa consistorial els 
membres de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a 
l’objecte de realitzar sessió extraordinària 
sota el següent 
 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
01 – Dictamen de proposta d’acord de les festes locals per a l’any 2015. 
 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
 
01 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte: 
 
 
" Vista la comunicació dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en la qual es requereix la designació de 
les dues festes locals corresponents al municipi de Tortosa per a l’any 2015." 
 
Vistes les comunicacions dels diversos representants de l’Alcaldia als nuclis de població i dels 
presidents de les EMD de Bítem, Campredó i Jesús, al Ple proposo adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Fixar com a festes locals del municipi de Tortosa pera l’any 2015, les següents: 
 
Tortosa: 
25 de març de 2015, festivitat de la baixada de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
7 de setembre de 2015, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de 
Tortosa. 
 
Reguers: 
25 de marc de 2015, festivitat de la baixada de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
7 de setembre de 2015, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de 
Tortosa. 
 
Vinallop: 
25 de marc de 2015, festivitat de la baixada de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
7 de setembre de 2015, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de 
Tortosa. 
 
EMD Bítem: 
7 de setembre de 2015, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de 
Tortosa. 
18 de setembre de 2015, festes majors. 
 
EMD de Campredó: 
25 de juliol de 2015, festivitat de Sant Jaume. 
7 de setembre de 2015, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de 
Tortosa. 
 
EMD Jesús: 
25 de marc de 2015, festivitat de la baixada de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
7 de setembre de 2015, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de 
Tortosa. 
 
Segon - Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor alcalde, Ferran Bel i Accensi: Són les que tenen vostès a l’acord, 
amb la única matisació que hem fet en relació a Campredó, que serà el 25 de juliol i el 7 de 
setembre. 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 

 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i 
disset minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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