
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
9/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
BONILLA MARTI, JORDI
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
CID GARCIA, ROSA
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORCADELL TORRES, JAUME 
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
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari Accidental
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Tortosa, sent les dinou hores  i trenta minuts del dia 
dos de maig  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 ordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

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

− Ordinària 7/2011, de 4 d'abril
− Extraordinària 8/2011, de 26 d'abril

URBANISME, OBRES PÚLIQUES I SERVEIS

2n. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació definitiva del Pla de millora PM-09 PINAR

RÈGIM INTERIOR 

3r. Dictamen  de  proposta  de  modificació  del  complement  específic  corresponent  al  lloc  de  treball  de 
Tresorer/a municipal 

4t. Dictamen  de  proposta  d'acord  de  modificació  pressupostària  núm.  7/2011.  crèdit  extraordinari  i 
suplement de crèdit.

GOVERNACIÓ
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5è. Dictamen de proposta d'acord per aprovar la devolució, a la Societat de Caçadors de Tortosa, de l'import 
de quatre-cents seixanta-quatre euros, corresponents a la garantia definitiva constituïda per a la realització 
de l'aprofitament de caça i la forest “Buinaca i Fullola” durant les cinc temporades cinegètiques que van de 
la 2004 -2005 a la 2008-2009

FESTES

6è. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la celebració de correbous al Reguers.

PART DE CONTROL

7è.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de Govern  Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

13/2011, de 28 de març
14/2011, de 4 d'abril
15/2011, d'11 d'abril
16/2011, de 18 d'abril

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 255/2011 a la 894/2011 

8è.- Informes de l’Alcaldia. 

9è.-  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

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

• Ordinària 7/2011, de 4 d'abril
• Extraordinària 8/2011, de 26 d'abril

*-*-*

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 PÚLIQUES I SERVEIS

02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA PM-09 PINAR
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Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Per acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa celebrada en data 24 de gener  
del 2011 es va aprovar inicialment el pla de millora PM-09 Pinar presentat per Baix Mont S.A.T.

Vist que durant el tràmit d’informació pública amb publicació del corresponent edicte al BOP núm. 39 de 17 
de febrer i diari la Vanguardia de data 11 de febrer, no s’han presentat al·legacions o reclamacions envers el 
mateix.

Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre adoptat en sessió de data 24 de 
març del 2011, informant favorablement l’esmentat pla de millora amb l’obligatorietat de complimentar,  
abans de la seva aprovació definitiva, una sèrie de prescripcions.

Vist l’ informe emès per l’arquitecte municipal de data 26 d’abril del 2011 on s’assenyala que s’ha donat 
degut compliment a les prescripcions de l’acord de la CUTE.

Vistos els anteriors antecedents i atès el que disposen els articles 85, 89.8, 106.3 i 107.3 del D.L 1/2010 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i altres articles aplicables de la normativa 
vigent.

Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa d'Urbanisme i  Obres Públiques de data 28 
d’abril del 2011, amb els vots favorables dels grups municipals CIU, PP i ERC i l'abstenció del grup municipal 
PSC .

Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Aprovar definitivament el pla de millora PM-09 Pinar,  restant supeditada la publicació del present 
acord i  per  tant  l’eficàcia i  consegüent  executivitat  i  obligatorietat del  planejament derivat  a l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització, i a la presentació de la garantia corresponent que asseguri l’obligació  
d’urbanitzar per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització de conformitat amb  els articles 89.8 i  
107.3 del DL 1/2010 de 3 d’agost.

Segon.-  Notificar individualment el present acord als titulars de terrenys dins de l’àmbit d’actuació amb 
citació personal,  i  atorgant-los-hi  els  recursos que siguin procedents i  als  efectes del  tràmit d’audiència  
oportuns.

Tercer.- Complimentat el punt primer del present acord, procedir al lliurament a la CUTE de la documentació  
tècnica i administrativa complerta del pla de millora en format paper i en suport informàtic. 

*-*-*

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

03. DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC CORRESPONENT AL LLOC DE 
TREBALL DE TRESORER/A MUNICIPAL.

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

“Vista  la  proposta  formulada  pel  Director  General  Corporatiu  relativa  a  la  modificació  del  complement 
específic corresponent al lloc de treball de Tresorer/a passant a ser de 2.985,00 euros
  
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans, fiscalitzat i conforme per l’Interventor Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior emès en sessió de data 27 d’abril de 2011.
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Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar  la  modificació  del  complement  específic  corresponent  al  lloc  de  treball  de  Tresorer/a 
d’aquest Ajuntament, fixant-lo en 2.985,00 euros.
 
Segon.-  El complement específic objecte del present acord s’aplicarà sense perjudici d’allò que resulti de 
l’aprovació definitiva de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament.

*-*-*

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.

04.  DICTAMEN DE PROPOSTA  D’ACORD DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NUM.  7/2011  DE  CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

“Atès que en el moment actual cal atendre unes noves actuacions de despesa corrent per a les que no 
existeix consignació pressupostària així com suplementar els crèdits existents a determinades aplicacions 
pressupostàries per atendre actuacions ja previstes però que tenien la consignació en diferent orgànica i  
programa.

Seguidament s’enumeren i es motiva la necessitat de la present modificació pressupostària:

a) Aportació al Consell Comarcal del Baix Ebre per l'organització de la jornada d'empreneduria  Expoebre 
2011.  Atès  que  la  consignació  s'havia  previst  inicialment  al  capítol  2,  aplicació  PRO-42200-22706 
“Contractes  empreses”,  però  finalment  s'ha  optat  per  realitzar-ho  mitjançant  conveni  amb  el  Consell  
Comarcal, cal efectuar en crèdit extraordinari per import de 1.800,00€ a l'aplicació pressupostària PRO-
42200-46500 “Conveni  Consell  Comarcal  per la jornada d'empreneduria Expoebre 2011”, finançat amb 
baixes de crèdit a l'aplicació PRO-42200-22706.

b) El pressupost del 2011 preveu a l'orgànica BSO la despesa de transport adaptat i la del transport amb 
tarificació  social  de  pensionistes.  D'altra  banda,  la  finalització  del  servei  públic  municipal  de  transport 
col·lectiu urbà de viatgers ha portat  a plantejar-se,  amb el  nou concurs,  la  inclusió,  com a prestacions  
accessòries  del  transport  adaptat  i  del  transport  amb tarificació  social  per  a pensionistes.  Atès  que la  
mobilitat urbana es gestiona actualment per la unitat de mobilitat de l'Ajuntament i s'està treballant en 
l'expedient  del  nou  concurs,  s'ha  plantejat  la  necessitat  de  suplementar  el  crèdit  de  l'aplicació  
pressupostària MOB-44100-22799 “Transport públic urbà” per un import de 115.845,02€ finançat amb 
baixes de les  aplicacions “BSO-23300-22300 Transports”  per  un import  de 75.957,02€ i  “BSO-23200-
22300 Transports” per l'import de 39.888,00€.

c) Aportació a la Fundació URV per la impartició a les Terres de l'Ebre del mestratge en dret local, anys 2008-
2010. Atès que d'acord amb el conveni signat entre l'Ajuntament i la URV l'Ajuntament finançava l'import de 
3.000,00€  en  dos  anualitats,  i  que  està  pendent  de  reconèixer  la  segona  anualitat,  per  import  de 
1.500,00€,  cal  efectuar  un crèdit  extraordinari  a  l'aplicació  DGC-32400-48906 finançat  amb baixes  de 
crèdits que s'estimen reduïbles sense pertorbació del servei.

Atesa la necessitat, motivada amb anterioritat, de suplementar determinades aplicacions pressupostàries i  
de crear-ne de noves per tal d’atendre les actuacions ja esmentades que cal efectuar d’immediat les quals  
es financen amb baixes de crèdits no compromeses, quines dotacions s'estimen reduïbles sense pertorbació 
del servei.

Vist  l'informe de l'Interventor  i  de  conformitat  amb el  que disposen l'art.  177 del  Text  Refós  de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 35 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, i les Bases  
d'Execució  del  Pressupost  General  de 2011,  i  dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  de 
Règim Interior de data 27 d'abril de 2011, proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

4



Primer.- Aprovar la modificació pressupostària de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb 
baixes de crèdits, d'acord amb el següent detall:

Baixes  de crèdits

Descripció Aplicació 
pressupostària Eur

Contractes empreses PRO-42200-22706 1.800,00
Transports BSO-23300-22300 75.957,02
Transports BSO-23200-22300 39.888,00
Lloguer edificis (AV Remolins) DGC-92500-20200 1.500,00

119.145,02
A
Descripció Aplicació Eur
Conveni  Consell  Comarcal  Baix  Ebre  – 
jornada  d'empreneduria   Expoebre  2011/ 
CE

PRO-42200-46500

1.800,00
Transport públic urbà/ SC MOB-44100-22799 115.845,02
Conveni URV – Mestratge dret local / CE DGC-32400-48906 1.500,00

119.145,02

Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  exposar  al  públic  l’acord  d’aprovació  inicial  de 
l’esmentada modificació en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de quinze dies, a comptar des 
del dia següent a la publicació, durant els quals els interessats podran examinar-lo, i presentar reclamacions  
davant el Ple.  La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no es 
presenten reclamacions.”

*-*-*

Tot  seguit  pren  al  paraula  el  Sr.  Forcadell,  qui  manifesta  que  com ja  sap,  en  relació  a  la  gestió  d'un  
pressupost que no vam compartir, ens abstindrem.

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta  que  mantenint  el  criteri  també  de  que  el  
pressupost és un instrument del govern que nosaltres no vam compartir i ens abstindrem en la modificació 
de crèdit que es planteja. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze  vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC i PP i vuit abstencions corresponents als regidors del  
grups municipals del PSC i ICV-EUIA-EPM.

GOVERNACIÓ

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR LA DEVOLUCIÓ, A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE 
TORTOSA,  DE  L'IMPORT  DE  QUATE-CENTS  SEIXANTA-QUATRE  EUROS,  CORRESPONENTS  A  LA  GARANTIA 
DEFINITIV CONSTITUÏDA PER A LA  REALITZACIÓ DE L'APROFITAMENT DE CAÇA I  LA FOREST “BUINACA I 
FULLOLA” DURANT LES CINC TEMPORADES CINEGÈTIQUES QUE VAN DE LA 2004-2005 A LA 2008-2009

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

“Atès que el Ple Municipal, en sessió de data 27 de setembre de 2004, va adjudicar   l’aprofitament de caça 
de la forest  de titularitat municipal “BUINACA I FULLOLA”, núm. 25 del CUP, pel període de cinc anualitats 
cinegètiques, (des de la temporada de caça 2004-2005 fins la temporada 2008-2009), a la SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE TORTOSA, amb CIF G43019207,  la qual va constituir a la Tresoreria Municipal en data 1 
d'octubre  de  2004,  prèviament  a  la  formalització  del  contracte,  la  garantia  definitiva  corresponent  per 
import de QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (464,00 €).
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Finalitzat  l’esmentat  aprofitament pel  transcurs  del  termini  corresponent  i  sol·licitada per  la  societat  de 
caçadors adjudicatària la devolució de la garantia definitiva constituïda per aquella.
 
Vista l'acta de reconeixement final de l'aprofitament segons la qual resulta que aquest es va desenvolupar 
correctament d'acord amb allò que disposa la Llei 6/88 forestal de Catalunya i el corresponent plec de 
condicions, sense haver-se observat cap tipus de danys, així com l'informe favorable al retorn de la garantia  
definitiva emès per l'Enginyer de forests de l'Àrea del Medi Natural dels Serveis Territorials a les Terres de 
l'Ebre del Departament d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
Havent  quedat  acreditat  per  tant  el  compliment  per  la  societat  de  caçadors  que  fou  adjudicatària  de 
l'aprofitament  de  les  seves  obligacions  contractuals  sense  l’existència  de  responsabilitats  que  hagin 
d’exercitar-se sobre la garantia definitiva constituïda per aquella.
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Governació en la sessió de data  
15 d'abril de 2011.
 
Al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 90 de la llei 30/2007, de contractes del sector públic  
en relació a la devolució i cancel·lació de les garanties, proposo l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Retornar a la SOCIETAT DE CAÇADORS DE TORTOSA, CIF G43019207, l’import de QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-QUATRE EUROS (464,00 €), corresponent a la garantia definitiva constituïda per a la realització de 
l’APROFITAMENT DE CAÇA  A LA FOREST “BUINACA I FULLOLA”, durant les cinc temporades cinegètiques que 
van de la 2004-2005 a la 2008-2009.
 
SEGON.-  Donar  trasllat  d'aquest  acord  a  la  Intervenció  i  Tresoreria  Municipals  perquè  facin  efectiva  la 
devolució de la garantia acordada.
 
TERCER.- Notifiqui’s aquest acord a la Societat de Caçadors de Tortosa per al seu coneixement i efectes.

*-*-*
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.

FESTES

06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS AL REGUERS.

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

“El  poble  del  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 del Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 24,25 i 26 de juny de 
2011.

En virtut d'allò que disposa la normativa: Ordre del Ministeri de l'Interior de 10 de maig de 1982, el “Reial 
Decret” 145/1996 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el “Reglament d'espectacles taurins”, la Llei 22/2003 
de 4 de juliol, de protecció d'animals, la Resolució de 12 de maig de 1989 de Direcció General del Joc i  
d'Espectacles, sobre espectacles i festes tradicionals (Correbous) i el Reial Decret 2816/82 de 27 d'agost, 
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  unanimitat  dels  membres  assistents  de  la  comissió 
informativa el dia 15 d'abril de 2011, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent, ACORD:

Fixar els dies 24, 25 i 26  de juny , donat que hi ha antecedents d'aquest celebració, per a la realització de 
les festes de Correbous al poble del Reguers i sol·licitar autorització als Serveis de Joc i espectacles de la 
Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes.”
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que com és habitual votarem a favor, però recordant  
que s'ha de mantenir la normativa respecte la protecció dels animals.

A continuació pren la paraula el Sr. Forés, qui manifesta que en la mateixa línia, quan venen propostes 
d'aquest tipus ens referim al manual de bones pràctiques que es va impulsar des de l'anterior govern. Si bé 
és cert que hi ha una llei aprovada pel Parlament de Catalunya del 22 de setembre de 2010, que és la Llei  
de correbous i que s'ha de concretar en un nou reglament, que en paraules del nou delegat, encara no s'ha  
concretat, si bé és cert que està el compromís de fer-ho durant el 2011, per tant a l'espera de la concreció  
d'aquest  nou  reglament,  instar  com sempre  a  la  utilització  de  l'anterior  manual  com a  bon  ús  de  les 
pràctiques. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que com és habitual, els recordo que sempre s'intenta 
en aquest i en tots els correbous respectar la normativa vigent i en tot cas, el manual de bones pràctiques 
com sol ser habitual i com ha estat així durant aquests anys.

*-*-*

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.

PART DE CONTROL

7è.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de Govern  Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

13/2011, de 28 de març
14/2011, de 4 d'abril
15/2011, d'11 d'abril
16/2011, de 18 d'abril

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 255/2011 a la 894/2011 

El Consistori en queda assabentat

8è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han

9è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

No es formula cap moció, ni cap prec, ni cap pregunta 

*-*-*

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 accidental, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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