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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
10/2016

ASSISTENTS
Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Tortosa, essent les vuit hores i dos minuts del dia
trenta 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 sota el següent

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència:
GALIANA LLASAT, CINTA
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER

ORDRE DEL DIA
SERVEIS AL TERRITORI
01 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM “Àmbit
sistema viari del Camí del Mig”.
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la celebració de correbous als Reguers.
*-*-*
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
SERVEIS AL TERRITORI
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM “ÀMBIT SISTEMA VIARI DEL CAMÍ DEL MIG”
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 7
de març de 2016 la modificació puntual del POUM “Àmbit sistema viari del Camí del Mig”.
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al
BOPT núm. 58 de data 24 de març de 2016 i diari l’Ebre de 8 d’abril de 2016, no s’han presentat
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació.
Dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 26
de maig de 2016.
Atès el que disposen els articles 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d'urbanisme, en part modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Àmbit sistema viari del Camí del
Mig”.
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva, si s’escau. “
*-*-*
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.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS ALS
REGUERS.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ El poble dels Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter taurí i
popular, com és la Festa del Correbous, declarada d'interès tradicional per acord del Parlament de
Catalunya.
Donat que el poble dels Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 25 i 26 de juny de
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2016.
En virtut d’allò que disposa la normativa:


Text refós de la Llei de protecció d'animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.



La Llei 34/2010 de l’1 d’octubre de la regulació de les festes de bous tradicionals.



El Decret 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei
34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

Vist que l'organització és sabedora del compliment de totes i cadascuna de les mesures que
s'estableixen en aquest tipus d'activitats.
Atès que ha estat dictaminat favorablement per majoria i amb una abstenció dels membres assistents
de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat de data 28 d'abril de 2016, al Ple de la corporació
proposo l'adopció del següent ACORD:
Fixar els dies 25 i 26 de juny, donat que hi ha antecedents d'aquest celebració, per a la realització de la
Festa de Correbous al poble dels Reguers i sol·licitar autorització al Servei de Joc i Espectacles de la
Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar la nostra abstenció.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (7), ERC-AM (3),
PSC-CP (3) i PP (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal
de MT-E.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i quatre
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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