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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
18 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Han excusat la seva assistència: 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i quaranta-cinc del 
dia vint-i-vuit de setembre 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 
 
ÚNIC – Dictamen de proposta d’acord de les festes locals per a l’any 2016. 
 
 

*-*-* 
 
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 DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Departament d'Empresa i Ocupació inicia la preparació de l'ordre de festes locals, elaborant un 
calendari oficial de festes locals a Catalunya per a l'any 2016. 
 
L'article 2 de l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes 
locals per a l'any 2016, disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament d'Empresa i 
Ocupació dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius. 
 
L'article 37.2 del Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels 
treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. 
 
L'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l'òrgan competent per formular la 
proposta de les dues festes locals és el Ple de l'Ajuntament. 
 
Seguint les instruccions del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, pel qual 
demanen formular proposta davant aquest ens. 
 
Vista l'informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 24 de setembre de 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 per a l'any 2016, les següents: 
 
Tortosa: 
8 de febrer de 2016. 
5 de setembre de 2016, dilluns de la Cinta. 
 
Reguers: 
8 de febrer de 2016. 
5 de setembre de 2016, dilluns de la Cinta. 
 
Vinallop: 
8 de febrer de 2016. 
5 de setembre de 2016, dilluns de la Cinta. 
 
EMD Bítem: 
5 de setembre de 2016, dilluns de la Cinta. 
16 de setembre de 2016. Divendres de Festes Majors. 
 
EMD Campredó: 
25 de juliol, festivitat de Sant Jaume. 
5 de setembre, dilluns de la Cinta. 
 
EMD Jesús: 
5 de setembre de 2016, dilluns de la Cinta. 
4 d'octubre de 2016. 
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Segon - Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Saben que és un punt únic 
i, simplement, és a efectes de fixar les festes locals per al 2016. En caràcter excepcional, dic 
excepcional perquè les coincidències has fet que vulguin que haguéssim de buscar un dia que no és 
gens habitual, que és el 8 de febrer.  
 
Per tant, les dos propostes són: 8 de febrer, en ànims de tornar al tradicional segon dilluns de Pasqua, i 
el 5 de setembre. I la resta de les poblacions del municipi fan el mateix, excepte l’EMD de Bítem; com és 
tradicional fa també el 5 de setembre i el 16 de setembre en el marc de les festes de la mare de Dèu de 
l’Oliva; l’EMD de Campredó que, en el marc de les seves festes, i el dia de Sant Jaume és festa, el 25 de 
juliol i van dir el 5 de setembre; i Jesús també tradicional en el marc de les seves festes de tardor, que 
manté el 4 d’octubre i el 5 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 quaranta-set 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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