
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
30/2010

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
BONILLA MARTI, JORDI
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CID GARCIA, ROSA
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FORCADELL TORRES, JAUME 
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Interventor 
NOGUEROLES MARTÍN, DANIEL

Excusa la seva assistència:
SABATÉ BORRÀS, JOAN

Tortosa, sent les dinou hores i trenta minuts del dia 
tretze  de  desembre  del  dos  mil  deu, prèvia 
convocatòria  girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al  marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió ordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

1r. Aprovació, si s'escau, de les següents actes:

− Ordinària 25/2010, de 8 de novembre
− Extraordinària i urgent 26/2010, de 17 de novembre
− Extraordinària i urgent 27/2010, de 24 de novembre
− Extraordinària i urgent 28/2010, de 24 de novembre

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

Urbanisme

2n- Dictamen de proposta d'acord de verificació del Text Refós Pla de Millora Carretera Amposta (PM 4)
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PART DE CONTROL

3r.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  i  Resolucions  de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

54/2010, de 3 de novembre
55/2010, de 8 de novembre
56/2010, de 17 de novembre
57/2010, de 22 de novembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2012/2010 a la  2317/2010

4t.- Informes de l’Alcaldia. 

5è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

SECRETARIA

1r. Aprovació, si s'escau, de les següents actes:

− Ordinària 25/2010, de 8 de novembre
− Extraordinària i urgent 26/2010, de 17 de novembre
− Extraordinària i urgent 27/2010, de 24 de novembre
− Extraordinària i urgent 28/2010, de 24 de novembre

*-*-*

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

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

02.  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS  PLA  DE MILLORA  CARRER 
AMPOSTA (PM 4)

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist que per sessió plenària d’aquest ajuntament celebrada en data 5 de juliol de 2010 es va  aprovar 
definitivament  el  pla  de  millora  “carrer  Amposta”(PM  4)  promogut  per  la  mercantil  Consultoria  de 
Edificaciones  Urbanas  sl. restant  supeditada  la  publicació  i  per  tant  la  seva  eficàcia  i  consegüent 
executivitat  i  obligatorietat a la presentació i  verificació d’un text refós  que inclogués  les prescripcions 
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recollides en els diferents informes emesos pels organismes afectats i a la presentació de la garantia per les 
obres d’urbanització per un import del 12% del valor de les obres.

Vist que segons informe emès per l’arquitecte municipal s’han recollit les esmentades prescripcions en el 
text refós aportat.

Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa d'Urbanisme i Obres Públiques de data 9 de 
desembre del 2010 amb els vots favorables de tots els membres presents a la sessió.

Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Verificar  el  text  refós  del  pla  de  millora  “carrer  Amposta”(PM  4)  promogut  per  la  mercantil 
Consultoria de Edificaciones Urbanas sl.

Segon.-  Notificar el present acord a la mercantil Consultoria de Edificaciones Urbanas sl.

Tercer.- Conformat el text refós esmentat, procedir al lliurament a la CUTE i en el termini màxim d’un mes, de  
la documentació tècnica i administrativa complerta referent al pla de millora en format paper i en suport 
informàtic. Aquest lliurament es condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del pla.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria  
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

ASSUMPTE D'URGÈNCIA 

Prèvia declaració d’urgència per no figurar a l’Ordre del  Dia, el  Ple de l'Ajuntament,  coneix del següent 
assumpte:

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

03. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRÉSTEC CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER L’INSTITUT 
CATALÀ  DE  FINANCES  PER  UN  IMPORT  DE  319.799,70  EUROS  PER  LA  1ª  FASE  DE  L’ADEQUACIÓ  DE 
L’ESCORXADOR COM A ESPAI D’ART

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist que pel plenari de l’ajuntament de Tortosa en sessió celebrada en data 4 d’octubre del 2010  es va 
ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de setembre de 2010 relatiu a la  
modificació del préstec concedit a l’ajuntament de Tortosa per l’Institut Català de Finances per un import de  
319.799,70 euros per la 1ª fase de l’adequació de l’escorxador com a espai d’art.

Atès  que  per  part  del  departament  el  Departament  de  Cultura  i  Mitjans  de  Comunicació  s’insta  a  
l’ajuntament a la modificació del contingut de l’esmentat acord adoptat  en el seu dia. 

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Rectificar els apartats primer i segon de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local  en sessió de data 27 de setembre de 2010 i  ratificat  pel  plenari  municipal  en sessió de data 4 
d’octubre del 2010, quedant redactats en els següents termes:

Modificar el préstec que l’ICF va concedir a aquest ajuntament de Tortosa per import de 319.799,70 euros 
en  data  14  de  juny  de  2007  autoritzat  mitjançant  pòlissa  intervinguda  pel  Notari  Sr.  Ricardo  Monllor 
González, en els termes que es descriuen a continuació:
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Capitalitzar els imports impagats corresponents a l’anualitat de l’exercici 2009.
-Allargar el venciment de l’operació en 4 anys addicionals, fixant com a data de venciment final del préstec  
el 31/12/2019.

Allargar el termini de disposició del préstec en 24 mesos.

Atorgar carència fins al 31/12/2015.

Modificar el tipus d’interès, incrementant el diferencial al tipus del 2’15%.

Facultar indistintament al senyor Alcalde o al legal representant del Departament de Cultura i Mitjans de  
Comunicació en qui aquest delegui mitjançant el corresponent decret de delegació, per a signar tots els 
documents públics o privats que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura i  
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

RÈGIM INTERIOR

04.  DICTAMEN  D’APROVACIÓ  DE   LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL   LABORAL   DE  
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A L’EXERCICI 2010.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“El Contracte Programa 2008-2011, subscrit  entre l’Ajuntament de Tortosa i el Departament d’Acció Social i  
Ciutadania  de  la  Generalitat  de  Catalunya  estableix  les  condicions  que  han  de  regir  la  cooperació  
interadministrativa per tal d’establir els eixos estratègics, les seves accions i el sistema de finançament per 
tal d’obtenir una millor eficàcia en la gestió dels serveis socials i altres programes en matèria de benestar  
social.

Anualment  es  signa un Protocol  Addicional  de concreció  per  a l’any  en curs.  Aquest  document permet 
concretar els objectius i les accions a desenvolupar i els recursos a emprar per part del DASIC i també per 
part de l’Ajuntament. El protocol de l’any 2010 es va signar el 15 de juliol.

La fitxa 1 del Contracte Programa corresponent als serveis socials bàsics, els defineix com el  primer nivell  
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris en els àmbits familiar i  
social.  Estan dotats  del  personal  professional  necessari  per  al  compliment  de les  funcions que detalla  
l’article 17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.

Entre els objectius específics de l’apartat 2.1 del Contracte Programa, figura el manteniment o assoliment, a  
31.12.2010, de la ràtio de personal de les àrees bàsiques de serveis socials que estableix la Disposició  
Addicional Segona de la Llei de Serveis Socials: 3 diplomats en treball social i dos diplomats en educació 
social per cada 15.000 habitants.

Pel nombre d’habitants del municipi de Tortosa i les contractacions vigents cal, en relació al Treballador/a 
Social, augmentar mitja jornada per assolir, a través d’una nova contractació, les ràtios que ens fixa la Llei.
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Vist que a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Tortosa, aprovada pel Ple de la corporació en 
sessió de data 7 de desembre de 2009 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 7 de  
data 11.01.2010, no hi han llocs de treball vacants de treballador/a social.

Atès que cal procedir a la modificació de la plantilla de personal laboral fix i crear un lloc de treball amb les  
següents característiques: Personal comeses especials, nivell  de titulació: Diplomat/da en Treball  Social,  
denominació  del  lloc:  Diplomat/da  en  Treball  Social,  amb  les  retribucions  corresponents  al  grup  A2, 
complement de destí 22 del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Tortosa.

Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Intern en sessió de data 13 de desembre de 2010, 

Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  la  vigent  plantilla  de  personal  laboral  fix  d’aquest  Ajuntament, 
aprovada pel Ple de la Corporació conjuntament amb el Pressupost General per a l’exercici 2010, consistent 
en la  creació d’un nou lloc de treball  per  cobrir-lo  a temps parcial,  50% de jornada, amb les següents  
característiques i règim retributiu: Personal comeses especials, nivell de titulació: Diplomat/da en Treball 
Social, denominació del lloc: Diplomat/da en Treball Social, amb les retribucions corresponents al grup A2,  
complement  de  destí  22  del  II  Conveni  Col·lectiu  del  Personal  Laboral  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  i  
complement específic de 256,14 euros mensuals.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que el seu posicionament serà d'abstenció

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PSC i PP i una abstenció corresponent al regidor del  
grup municipal  d'ICV-EUIA-EPM

05. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DELS MOVIMENTS I SITUACIÓ DE LA 
TRESORERIA A 30 DE SETEMBRE DE 2010

Tot seguit el Sr. President manifesta que segons les bases d'execució del pressupost a la finalització de cada 
trimestre, és porti al Ple una dació de compte de l'estat d'execució, tant d'ingressos com de despeses que  
tenen adjuntat els  regidors en la  documentació de la  convocatòria del  Ple i   que ja  és fa facilitar  a la 
Comissió  d'Hisenda corresponent.  És  una formalitat  i  una via  per  a  que tots  els  regidors  puguin  fer  el 
seguiment de l'estat d'execució del pressupost.

El Consistori es dóna per assabentat. 
*-*-*

PART DE CONTROL

06.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de Govern  Local  i  Resolucions  de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

54/2010, de 3 de novembre
55/2010, de 8 de novembre
56/2010, de 17 de novembre
57/2010, de 22 de novembre
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b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2012/2010 a la  2317/2010

El Consistori queda assabentat

07.- Informes de l’Alcaldia. 

Simplement reproduir  un que ja  els  hi  he fet arribar  als  Portaveus i  a efectes de deixar  constància en  
aquesta sessió plenària, com saben, la Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, ha estat elegida diputada al Parlament 
de  Catalunya,  cosa  que  aprofito  l'ocasió  per  a  felicitar-la  públicament  en  nom de  la  Corporació  i  arrel  
d'aquest motiu, deixarà de tenir la dedicació exclusiva que mantenia a l'Ajuntament de Tortosa, tal com havia 
aprovat el Ple de 7 de juliol de 2007, en el qual vam acordar el règim de dedicacions de l'Ajuntament de 
Tortosa.

08.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

01. INTERVENCIÓ DEL SR. RICARD LLEIXÀ

Tot seguit pren la paraula el Sr. Lleixà, qui manifesta al Sr. Alcalde que li voldria fer el prec de si a la major  
brevetat  possible  ens  pot  fer  arribar  el  resultat  econòmic  de  les  festes  de  la  Cinta  i  de  la  festa  del 
Renaixement, ja que a data d'avui no tenim cap informe econòmic de les festes de la Cinta ni de la festa del  
Renaixement.

També aprofito perquè demà tenim una Comissió extraordinària de Festes, però és un punt únic i entenem 
que no se'ns facilitarà aquesta informació, per això li demanaria que a la major brevetat possible ens ho fes  
arribar. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que sense cap problema, direm que convoquin una 
comissió de Festes i si jo no tinc mal entès, les de la festa del Renaixement segur que està tancat, ho he vist 
jo. Per donar-li una informació avançada i les festes de la Cinta, no li sabria dir si és lo definitiu, però ja he 
vist una liquidació provisional, en tot cas li transmetrem al regidor de Festes que convoqui a poder ser, demà 
és una extraordinària, que convoqui una ordinària i facin la dació d'aquests comptes en principi almenys en 
la festa del Renaixement van ser algo millors que inclús els pressupostats, però en tot cas ja en tindran 
coneixement en quan se'ls hi faci arribar.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les dinou hores i quaranta 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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