
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
27/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE
CHERTÓ ROIG, NURIA
CID GARCIA, ROSA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
FORCADELL TORRES, JAUME
GAMUNDI VILA, ALICIA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
PINO HOMEDES, JOAQUIN 
ROIGE PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Tortosa, sent les vint-i-una hores i quaranta minuts 
del  dia  5  de  desembre  del  dos  mil  onze,  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 extraordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA 

1r.  Proposta de nomenament membres que han d'integrar els Consells Assessors de l'Alcaldia en els 
diferents pobles del municipi de Tortosa

SERVEIS CENTRALS

2n. Dictamen de proposta d'aprovació de la modificació de les condicions de determinats préstecs.

3r. Dictamen de proposta d'acord d'adhesió a la plataforma de tramitació assistida “egovern”

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA 

01.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  MEMBRES  QUE  HAN  D'INTEGRAR  ELS  CONSELLS  ASSESSORS  DE 
L'ALCALDIA EN ELS DIFERENTS POBLES DEL MUNICIPI DE TORTOSA 
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Seguidament el Consistori coneix de la següent proposta de la Presidència:

Dintre de l’organització complementària de l’administració municipal de Tortosa, i en raó a l’existència de 
diversos pobles allunyats de la capitalitat del municipi,  existeixen com òrgans col·legiats per a cadascun 
d’aquests, els anomenats “Consells assessors de l’Alcaldia”.

Els resultats de les eleccions municipals del passat 28 de maig exigeixen la renovació dels esmentats consells  
assessors, la composició dels quals ve determinada per l’existència dels diferents grups municipals en els quals 
tots i cadascun d’aquests aquests han d’estar representants, així com l’Alcaldia, amb el propi Alcalde que els 
presideix,  un vicepresident i  el  representant respectiu de l’Alcalde a cadascun dels pobles i les associacions 
existents en cada poble, amb dos representants en cadascun dels consells.

Per l’exposat, en base a la potestat d’autoorganització de què disposa el municipi i d’acord amb les designacions 
efectuades pels grups polítics municipals i les associacions de cada nucli, al Ple Municipal proposo l’adopció dels  
següents acords:

Primer.- Aprovar la següent composició dels Consells Assessors de l’Alcaldia dels nuclis dels  Reguers i Vinallop:

CONSELL ASSESSOR DE L’ALCALDIA NUCLI DE ELS REGUERS
President Sr. Ferran Bel i Accensi
Vicrepresident Sr. Alfredo Ferré Fandos
Vocals Representant personal Alcalde Sr. Esther Vidal i Sabaté

Grup municipal CiU Sr. Pere Lluís Borrull
Grup municipal PSC Sr. Alberto Tafalla Sabaté
Grup municipal ERC Sr. Josep Marro Borràs
Grup municipal PP Sra. Carmen Poy Barberà
Grup municipal IETE Sr. Àngel Tafalla Grau
Grup municipal PxC Sr. 
Associació Cultural Vent Fort Sr. Màrio Marro Haro
Associació dels Dones dels Reguers Sra. Araceli Martí Ferré

Secretària Sra. Mª. José Sebastià i Martí

CONSELL ASSESSOR DE L’ALCALDIA NUCLI DE VINALLOP
President Sr. Ferran Bel i Accensi
Vicrepresident Sr. Pere Panisello i Chavarria
Vocals Representant personal Alcalde Sr. Josep Audí i Panisello

Grup municipal CiU Sr. José Antonio Estibalez Panisello
Grup municipal PSC Sra. Dionisia Garceso Montrós
Grup municipal ERC Sr.
Grup municipal PP Sr. Ramiro Altaba Dolz
Grup municipal IETE Sr. 
Grup municipal PxC Sr.
Associació Unió Cultural Vinallop Sr. Martí Gisbert i Espuny  
Associació Joves de Vinallop Sr. David Sorolla Clemente

Secretària Sra. Cinta Fontanet i Ramírez

Segon.- Donar compte de l’acord adoptat a les persones designades, perquè en tinguin coneixement i als efectes 
que correspongui.

*-*-*

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.

02.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  DE  MODIFICACIÓ  DE  LES  CONDICIONS  FINANCERES  DE 
DETERMINADES OPERACIONS DE CRÈDIT.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“Vist l’expedient de modificació de les condicions financeres de determinades operacions de crèdit amb 
contracte en vigor amb el BVVA.

La modificació de les condicions financeres objecte del present expedient afecta els préstecs següents:

Nº préstec Data signatura Capital inicial
 Capital viu 
previst a 31.12.11

2000/1/2 05/07/00 4.245.749,47 1.752.732,68
2001/1/12 17/12/01 480.809,68 240.404,85
2003/1/14 14/04/03 1.772.536,00 853.443,28
2004/1/15 03/05/04 2.336.000,00 955.636,34
2005/1/16 13/04/05 2.450.000,00 1.102.500,00
2006/1/16 03/08/06 3.755.000,00 2.941.416,71
2007/1/17 23/04/07 4.000.000,00 3.333.333,30
2008/1/001 10/03/08 3.800.000,00 3.356.666,69
2008/1/002 25/07/08 2.300.000,00 2.108.333,35

Atès que les condicions financeres quina modificació es proposa són les següents:

 Introduir un període de carència d'un any a partir de la data de formalització de les modificacions.
 Modificar el període d'amortització i de liquidació d’interessos, fixant-se semestralment
 Modificar la durada dels préstecs establint-se, una vegada transcorregut el període de carència, en 

quinze anualitats pagaderes semestralment en trenta quotes d'amortització constants.
 Modificar el tipus d’interès de referència, passant a ser l'euribor semestral.
 Modificar el diferencial sobre el tipus d’interès de referència, passant a ser del 2,35%.

Atès allò que disposa l’article 53, apartats 1 i 2, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 1 de 
desembre de 2011.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer.- Modificar les condicions financeres dels nou préstecs abans relacionats, consistent en fixar per a 
tots ells les condicions contractuals següents:

 Import  total:  16.644.467,20 euros,  equivalent  al  saldo  de capital  viu  dels  nou  préstecs  abans 
relacionats.

 Data d’efectes de la modificació de les condicions contractuals: dia 1 de gener de 2012.
 Període de carència d'amortizació: un any a partir del dia 1 de gener de 2012.
 Termini d’amortització del capital: quinze anys, transcorregut el període de carència.
 Finalització del període d’amortització: 1 de gener de 2028.
 Sistema d’amortització: de capital constant amb periodicitat semestral.
 Tipus d’interès de referència: euribor semestral.
 Diferencial sobre el tipus d’interès de referència: 2,35% sobre l’euribor semestral.
 Formalització: davant el Secretari General de l’Ajuntament de Tortosa.

Segon.- L’efectivitat del present acord resta condicionat a l’atorgament de la corresponent autorització per la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Sol.licitar la corresponent autorització a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per fer efectius aquests 
acords.

Cinquè.- Notificar el present acord al BBVA.”

*-*-*

Intervenció de la Sra. Villarroya

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Villarroya, qui manifesta que davant de la situació 
actual que a ningú se li escapa, la conjuntura econòmica que estem vivint i la que es planteja de cara als  
propers anys a la formulació del pressupost de l'any 2012, ens estem plantejant una serie de mesures de 
caràcter estructural per tal de subsanar una mica la manca d'ingressos que estem tenim. D'una banda se'ns  
demana  que  la  manca  d'ingressos  no  repercutirà  en  els  nostres  ciutadans,  la  qual  cosa  estem  fent 
mitjançant els que són els impostos i d'altra banda estem intentant reduir al màxim el que són despeses. 

Una de les  solucions  estructurals  que estem plantejant  i  que  plantegem avui  és  la  modificació  de les 
condicions financeres de determinades operacions de crèdit.  En concret,  es tracta de nou préstecs que 
tenim  contrets  amb el  BBVA  i  el  que  plantegem aquí  és  incrementar  diguem el  període  de  devolució  
d'aquests préstecs a quinze anys per tal de que les aportacions anuals es redueixin i tinguin un impacte  
inferior  especialment  durant  aquests  primers  anys  que  seran  previsiblement  els  més  durs  de  cara  als  
pròxims  pressupostos.  És  per  aquest  motiu  que  portem aquesta  modificació,  que  són  com he  dit  nou 
préstecs, per un total de 16.644.497,20 euros i es formula una modificació d'aquesta operació de crèdit  
utilitzant l'Euribor semestral més un 2,35% a 15 anys amb un any de carència durant aquest període.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que renegociar deute no és un bon símptoma de 
la situació econòmica de l'Ajuntament, però això ja és de tots conegut, però en canvi entenem que sí que és  
un bon instrument per intentar salvar una determinada situació que és la que tenim avui. Per tant i des 
d'aquesta òptica, com no pot ser d'una altra manera en temes econòmics per part de l'equip de govern, el  
nostre vot serà d'abstenció.

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús qui manifesta que no sap si dir que tenim l'aigua al coll o la tenim  
fins al pit econòmicament, però el que està clar és que crèdits que a lo millor vencien d'aquí sis o set anys, el 
que hem de fer és allargar el seu venciment fins a quinze anys. És passar el que devem ara als que vindran  
detràs. La reflexió que hem fet és que tot i que això segur que legament és tot correcte i que l'Euribor que  
ens aplicaven penso que està prou bé, jo com a portaveu del grup d'ERC, nosaltres votarem en contra. 

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que ja coneixen la nostra posició crítica en relació 
a la gestió de les nostres finances públiques municipals i és cert que mesures de caràcter estructural com 
és renegociar el deute, home no és que sigui molt habituals, són legítimes i es donen justament en un cas 
en  que  la  situació  és  extremadament  delicada,  com  és  el  nostre  cas.  És  per  aquest  motiu  que  ens 
abstindrem  i  crec  que  tindrem  oportunitat  en  la  discussió  i  el  debat  dels  pressupostos  de  poder-nos 
estendre més sobre aquesta i altres qüestions de tipus econòmic.

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui agraeix les abstencions que entén que són en constructiu i els  
grups que es posicionen a favor en el seu vot en aquesta mesura que òbviament és una mesura complicada 
en uns moments difícils i en tot cas, si em permeten se que potser no és molt habitual, però voldria felicitar  
a la regidora d'hisenda i a tots els tècnics que han estat treballant aquesta operació, perquè en aquests  
moments assolir un Euribor més 2,35%  és una molt bona negociació i per tant no sent  habitual i sense que  
s'acostumbre, moltes felicitats. 
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*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, PP i PxC, cinc abstencions corresponents als regidors dels  
grups municipals del PSC i IETE i dos vots en contra corresponents als regidors del grup municipal d'ERC.

03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ ASSISTIDA EGOVERN

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

La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de mesures de  
modernització del govern local, en el seu article 70 bis. 3, prescriu que els ens locals han d’impulsar l’ús 
interactiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en el seu àmbit.

L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,  
donat que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans 
electrònics, comporta per a les administracions públiques l’obligació de dotar-se dels mitjans adients per 
atendre l’exercici d’aquest dret. Així mateix, es reitera a la Disposició final tercera el paper de les diputacions 
com organismes de suport que presten als municipis amb menys mitjans tècnics i organitzatius els serveis 
precisos pel compliment de les obligacions establertes en la llei.

La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de serveis d’assistència als ens 
locals de la seva demarcació. Aquests serveis es porten a terme des de vessants diverses, adquirint  la 
tecnològica cada cop més importància. En aquest sentit, la mateixa Diputació de Tarragona desenvolupa 
eines  pròpies  d’administració  electrònica  i  també  col·labora  amb  altres  entitats,  que  també  les 
desenvolupen, amb la finalitat de posar-les a l’abast dels ens locals de la seva demarcació.

La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de tramitació assistida egovern. Aquesta  
plataforma és una eina informàtica que permet tramitar electrònicament els procediments administratius i  
proposa que ens hi puguem adherir.

Vist l'expedient instruït per aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la plataforma informàtica de tramitació  
assistida egovern de la Diputació de Tarragona.

Atès  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  Serveis  Centrals,  emès  en  sessió  de  30  de 
novembre de 2011.

Al ple es proposa adoptar els següents ACORDS:

Primer.- Adherir-se a la plataforma informàtica de tramitació assistida egovern de la Diputació de Tarragona.

Segon.- Trametre la corresponent sol·licitud i la documentació adient a la Diputació de Tarragona.

*-*-*

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.

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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