ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
08/2016

Tortosa, essent les vuit hores del dia onze de maig
de dos mil setze, 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 i urgent sota el següent

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

ORDRE DEL DIA
Motiu de la urgència: Substitució membre corporació.
PRESIDÈNCIA
01 - Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
02 - Renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del Sr. Marc Puigdomènech Ramió.
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar 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 ordinària la urgència de la sessió, i el Ple de l'Ajuntament acorda
aprovar-la per unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la
corporació.

02. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT DEL SR. MARC PUIGDOMÈNECH I RAMIÓ,
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la renúncia que presenta el Sr. Marc Puigdomènech i Ramió, del seu càrrec de regidor de l'Excm.
Ajuntament de Tortosa, al Ple de la corporació proposo l'adopció del següent ACORD:
Primer - Donar-se per assabentat del contingut de l'escrit de renúncia al càrrec presentat pel regidor d'aquest
municipi, integrant del grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), Sr. Marc
Puigdomènech i Ramió, acceptar-la i mostrar-li agraïment pels serveis prestats com a membre de la
corporació municipal.
Segon - Trametre a la Junta Electoral Central certificació del present acord.
Tercer - Interessar de la Junta Electoral Central que expedeixi credencial del regidor del municipi de Tortosa a
favor de la Sra. Cristina Girón i Carrillo, qui ocupava el cinquè lloc en la llista d'ERC-AM a les eleccions
municipals celebrades el 24 de maig de 2015. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar l’assumpte pren la paraula el senyor Alcalde: Simplement prenem compte de la renúncia del
càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del senyor marc Puigdomènech Ramió, que és el pas previ per a que
poguéssim demanar les credencials del nou regidor, nova regidora en aquest cas, a la Junta Electoral Central i
quan hagin arribat, doncs, farem l’acte de presa possessió, que també haurem de fer o ho haurem de fer-ho
coincidir amb un Ple o faríem un Ple extraordinari també d’aquestes característiques.
*-*-*
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 dos minuts, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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