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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
3/2015 

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

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del 
dia vint-i-sis de febrer de dos mil quinze, 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 
 
PUNT ÚNIC – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació d’ampliació d'obertura dels comerços en dos 
dies festius addicionals als vuit establerts per a l'any 2015 d'acord amb l'Ordre EMO/36/2014 de 25 
de febrer. 
 

*-*-* 
 
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 
 
 
ÚNIC -  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’AMPLIACIÓ D'OBERTURA DELS COMERÇOS 
EN DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS ALS VUIT ESTABLERTS PER A L'ANY 2015 D'ACORD AMB L'ORDRE 
EMO/36/2014 DE 25 DE FEBRER. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ El departament competent en matèria de comerç, amb l'audiència prèvia del Consell Assessor de la 
Generalitat en matèria de comerç, va establir, mitjançant l'Ordre EMO/36/2014, de 2 de febrer, el 
calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i festius per als anys 2014 i 2015. 
 
Els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic 
per a l'any 2015 són: 4 i 11 de gener, 5 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 20 de desembre.  
 
Segons l'article 1, apartat c) de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per 
a determinades activitats de promoció, “El nombre de diumenges i festius en què poden romandre 
oberts els establiments comercials és de vuit l'any. Cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al 
seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi una ordre del 
departament competent en matèria de comerç”. 
 
Vista la comunicació efectuada per la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa, mitjançant la qual 
es proposa que, per a l’any 2015, puguin obrir els establiments comercials els diumenges 13 i 27 de 
desembre de 2015. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat, en sessió de data 23 de 
febrer de 2015. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Afegir dos dies festius addicionals d'obertura dels comerços als vuit establerts per l'any 2015 
d'acord amb l'Ordre EMO/36/2014 de data 25 de febrer, que són els següents: diumenge dia 13 de 
desembre de 2015 i diumenge dia 27 de desembre de 2015. 
 
Segon - Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç. ”. 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Simplement, és un únic punt de l’ordre del dia 
per complir el tràmit de comunicar a la Generalitat de Catalunya abans del dia 28 de febrer de quina 
és la proposta d’ampliació d’obertura dels comerços a dos dies festius addicionals als vuit establerts 
per a l’any 2015, d’acord a la corresponent Ordre de la Generalitat de Catalunya. 
 
Consultats els comerciants de la ciutat a través de la Federació de Comerç, teníem una proposta que 
és la que elevem al Ple i que seria el diumenge 13 de desembre i el diumenge 27 de desembre. 
 
 

*-*-* 
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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 divuit 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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