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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
12 / 2019

ASSISTENTS

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
CUGAT GINOVART, JOSEP
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLÉS, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
ROIG MONTAGUT, ENRIC
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Han excusat la seva assistència:
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
GALIANA LLASAT, CINTA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL

Tortosa, essent les vuit hores  i trenta minuts del
dia  dotze  de  juny  de  dos  mil  dinou,  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
ordinària sota el següent

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

SECRETARIA

01 – Aprovació, si s'escau, de les següents actes:

- 18/2018, de 01/10/2018 – Ordinària
- 19/2018, de 01/10/2018 – Extraordinària i urgent
- 20/2018, de 05/11/2018 – Ordinària
- 21/2018, de 09/11/2018 – Extraordinària i urgent
- 22/2018, de 20/11/2018 – Extraordinària
- 23/2018, de 03/12/2018 – Ordinària
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- 24/2018, de 31/12/2018 – Extraordinària i urgent
- 01/2019, de 07/01/2019 – Ordinària
- 02/2019, de 04/02/2019 – Ordinària
- 03/2019, de 04/03/2019 – Ordinària
- 04/2019, de 01/04/2019 – Extraordinària
- 05/2019. de 01/04/2019 – Ordinària
- 06/2019, de 15/04/2019 – Extraordinària i urgent
- 07/2019, de 24/04/2019 – Extraordinària i urgent
- 08/2019, de 29/04/2019 – Extraordinària 
- 09/2019, de 06/05/2019 – Ordinària
- 10/2019, de 13/05/2019 – Extraordinària i urgent
- 11/2019, de 20/05/2019 – Extraordinària i urgent

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:

*-*-*

I. PART RESOLUTIVA

SECRETARIA

01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES:

- 18/2018, de 01/10/2018 – Ordinària
- 19/2018, de 01/10/2018 – Extraordinària i urgent
- 20/2018, de 05/11/2018 – Ordinària
- 21/2018, de 09/11/2018 – Extraordinària i urgent
- 22/2018, de 20/11/2018 – Extraordinària
- 23/2018, de 03/12/2018 – Ordinària
- 24/2018, de 31/12/2018 – Extraordinària i urgent
- 01/2019, de 07/01/2019 – Ordinària
- 02/2019, de 04/02/2019 – Ordinària
- 03/2019, de 04/03/2019 – Ordinària
- 04/2019, de 01/04/2019 – Extraordinària
- 05/2019. de 01/04/2019 – Ordinària
- 06/2019, de 15/04/2019 – Extraordinària i urgent
- 07/2019, de 24/04/2019 – Extraordinària i urgent
- 08/2019, de 29/04/2019 – Extraordinària 
- 09/2019, de 06/05/2019 – Ordinària
- 10/2019, de 13/05/2019 – Extraordinària i urgent
- 11/2019, de 20/05/2019 – Extraordinària i urgent

*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Simplement és un dubte. El dubte és que, consultant
les  actes  de la  número 1,  és  a  dir,  les  de l’any  2019,  l’única  cosa que hi  ha  fora  del  que  era
l’expedient que se’ns va enviar és el resultat de les votacions, però no estan les argumentacions i és
per saber el perquè.
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Es va comentar en una Junta de Portaveus, a la qual crec
que potser no va assistir, i es va comentar que, vist que tenien moltes actes a aprovar, el que es
proposava era que s’inclourien tots els acords i que llavors, a posteriori, s’aniria continuant passant
totes les actes que s’annexarien a les actes que avui aprovem perquè avui hem de tenir aprovades
totes les actes i, per tant, no hi havia prou temps per tal de poder transcriure des dels serveis de
Secretaria tot el que hem anat dient en cadascun dels punts i,  per tant, quedarà annexat un cop
finalitzi perquè continuarem passant aquestes actes.

A la tarde passarà el mateix també. En quant al comiat dels regidors també s’incorporarà a posteriori.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament  pren la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  Entenc que es  manté el  compromís  de penjar-les
després, igual que s’ha fet amb les anteriors.

Intervenció de la Sra. Alcaldessa
A continuació pren la paraula la  Sra.  Alcaldessa: Sí,  sí,  evidentment es penjaran. De moment,  es
penjaran així i després s’aniran penjant la resta.

*-*-*

El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i ordenar la
transcripció al llibre d’actes. 

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les vuit hores i trenta-
dos minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcaldessa
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