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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/14/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 14:00 hores
del dia 12 de novembre de 2012, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTINEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén
la present acta.

Hi assisteix també l’interventor municipal, el Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.
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S’excusa:
Sr. MARC MONTAGUT PRATS
Sr. FELIPE ORTIZ MARTINEZ
Sr. PEDRO LAVILLA HERAS

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Abans de continuar demanaria, en memòria del primer alcalde de Salou, un minut de
silenci.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA DE PLENS)

Bé, regidors i regidores donem inici a aquesta sessió, si bé, també vull agrair, molt
sincerament, la presència d’exregidors i exregidores de l’Ajuntament de Salou, al president
de la Diputació i alcalde de Vila-seca i al delegat del govern, el Sr. Quim Nin, i a la resta
d’autoritats la seva presència en aquest Ple extraordinari en reconeixement i en memòria del
primer alcalde de Salou, l’Esteve Ferran.

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Segons s’estableix a l’article 46·2·b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local, es sotmet a votació la urgència de la sessió, aprovant-se per unanimitat.

200.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DE COMIAT I DE CONDOL PEL TRASPÀS DE L’IL·LM.
SR. ESTEVE FERRAN I RIBERA, PRIMER ALCALDE DE LA VILA DE SALOU

Vist el text de la moció que tot seguit es transcriu:

“Regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes, aquest passat dissabte dia 10 de novembre, a
causa d’una llarga malaltia, ens deixava el que fou primer alcalde del nostre municipi,
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l’il·lustríssim Sr. Esteve Ferran i Ribera; que durant 17 anys consecutius, i per voluntat
popular, va ostentar amb tota dignitat, lleialtat i honestedat, el càrrec de màxima autoritat
local.
Per aquest motiu, com a alcalde, i en nom de la Corporació que presideixo i en
representació del poble de Salou, expresso el següent:
PRIMER. Testimoniar el més profund i sincer condol a la seva esposa, el seu fill i els seus
nets, i a tota la resta de familiars i amics, per tant irreparable i sentida pèrdua; alhora que
retre en nom de la institució municipal que m’honro representar, el més entranyable record
col·lectiu a la seva figura com a alcalde i com a ciutadà, i que per mèrits propis ja forma part
de la història i la memòria d’aquest poble com l’autoritat que va liderar amb gran fermesa,
sacrifici i admirable vocació de servei, els primers passos del recent creat municipi de Salou
l’any 1989, després de la Segregació, i presidint 4 Corporacions locals de forma
consecutiva, que van servir per transformar Salou, sentar les bases de la seva modernitat, i
guiar el seu destí cap el progrés i la prosperitat.
SEGON. Reconèixer i agraïr en nom de tota la població salouenca, a l’I·lm Sr. Esteve Ferran
i Ribera, tots els serveis prestats en exercici del seu càrrec de màxima autoritat, destacant
sobretot en la defensa de la identitat i els interessos de Salou al llarg dels seus successius
mandats.
TERCER. Enaltir la seva persona com home inquiet, generós i compromès que ha
demostrat al llarg de tota la seva vida una intensa i exemplar vocació salouenca; que
transmetia il·lusió i energia quan parlava del seu poble; que professava una noble estimació
per Salou i la seva gent, materialitzada en una inquieta activitat social i humana.
QUART: En nom de tots reiterar el més afectuós i emotiu comiat expressant la nostra
voluntat a la seva perpetua memòria.”
El Ple de l’Ajuntament de Salou ho APROVA per unanimitat.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies regidors i regidores per aquest emotiu i extraordinari Plenari en honor a la
figura del primer alcalde de Salou, l’Esteve Ferran. Gràcies i s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies per la seva presència en aquest Plenari al públic en general. Moltes gràcies.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 14:10 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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