
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
22/2011

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 Accidental
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 

 

Tortosa, sent les dinou hores i trenta minuts del dia 
3  d'octubre  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 19/2011, d'1 d'agost 
• Extraordinària 20/2011, de 10 d'agost 

PRESIDÈNCIA 

2n. Proposta de nomenament del representant de la Corporació al Consorci Comunicació Local 

3r. Proposta de nomenament de representants de  l'Hospital i Llars de la Santa Creu i GESAT en SAGESSA  i  
altres entitats del grup

4t. Ratificació nomenament membres de la Comissió de Delimitació Territorial de l'EMD de Jesús.

SERVEIS AL TERRITORI

5è.  Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, Regulació 
edificacions existents en polígons d'actuació.
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SERVEIS A LES PERSONES

6è. Dictamen proposta d'aprovació de la modificació de la denominació de la partida BSO-23200 48002 a 
favor de la FUNDACIÓN CASA DE ACOGIDA PURÍSIMA CONCEPCIÓN VICTORIA i subscripció d'un conveni de 
col·laboració  entre  l'ajuntament  de  Tortosa  i  aquesta  Fundació  per  al  manteniment  del  servei  d'acollida 
residencial d'urgència.

SERVEIS CENTRALS

7è. Dictamen de proposta d’acord de sol.licitud a l’ICO per concertar quatre operacions de crèdit a llarg 
termini i de modificació de l’estat d’ingressos del pressupost d’aquest Ajuntament per a 2011.

8è.  Dictamen de proposta de modificació del preu públic P-12, per la venda de la targeta turística Tortosa-
Card. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

9è. Escrit de M. José Codoñer Rodríguez i 634 signatures més, per demanar a l'Ajuntament de Tortosa 
la seva implicació en reclamar al govern de la Generalitat la continuïtat i la millora dels serveis oferits 
per la sanitat pública en l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i l'Atenció Primària Terres de l'Ebre

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

10è.  Proposta  del  grup  municipal  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  d'acord  de  participació  a 
l'Associació de municipis per la independència.

11è.  Proposta  del  grup municipal  d'Esquerra  Republicana de  Catalunya,  de  defensa  de  la  Sanitat  
Pública a la ciutat de Tortosa.

PART DE CONTROL

12è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la  Junta de Govern Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

31/2011, d'1 d'agost
37/2011, de 6 de setembre
38/2011, de 12 de setembre
39/2011, de 19 de setembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1901/2011 a la 1966/2011 

13è.- Informes de l’Alcaldia. 

14è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
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*-*-*

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 19/2011, d'1 d'agost 
• Extraordinària 20/2011, de 10 d'agost 

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA 

02. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI COMUNICACIÓ 
LOCAL

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

“Que havent-se constituït el nou Ajuntament de Tortosa en les eleccions locals celebrades el passat 22 
de  maig  es  fa  necessari  procedir  a  designar  un  representant   de  la  Corporació  al  Consorci  de  
Comunicació Local

Vist l'article 38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals.

Vista  la  nova  composició  del  l'Ajuntament  i  les  delegacions  efectuades  per  l'Alcaldia  en  diversos 
regidors, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent, ACORD:

Nomenar  com  a  Representant  de  l'Ajuntament  de  Tortosa  al  Consorci  de  Comunicació  Local,  al  Sr. 
Domingo Tomàs Audí amb DNI 52604153 W”

*-*-*

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.

03. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU I GESAT EN 
SAGESSA I ALTRES ENTITATS DEL GRUP

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

“Vista  la  comunicació  rebuda  del  grup  SAGESSA  en  el  que  sol·licita  els  nomenaments  que  ha  de  fer  
l’Ajuntament de Tortosa en les entitats del grup SAGESSA, al Ple de la Corporació proposo l’adopció dels  
següents ACORDS:

PRIMER: Nomenar representant de l’Ajuntament de Tortosa - Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, en 
la Junta General i en el Consell d’Administració de SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA, al Sr. Ferran  
Bel i Accensi, Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.
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SEGON: Nomenar representants de l’Ajuntament de Tortosa - Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, en 
el Consell Rector de SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA, a les regidores, Sra. Anna Algueró i Caballé i 
Sra. Beatriz Viñuela López

TERCER: Nomenar representant de l’Ajuntament de Tortosa en la seva condició de propietari  únic de la 
Societat Mercantil Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa SAM, en els següents organismes, al Sr. Ferran 
Bel i Accensi, Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.

-  Assemblea General   i  Consell  d’Administració  de la  Entitat  Gestió  Integral  Sanitària  i  Assistencial  AIE 
(GINSA, AIE)

- Junta General i Consell d’Administració de l’Entitat Grup d’Atenció Primària de Salut SA (GAPS)

- Representant en la Junta General i en el Consell d’Administració en l’Entitat GINSA, Serveis  Integrats de 
Gestió, SA.

QUART: Donar compte dels acords al grup SAGESSA”

*-*-*

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. RATIFICACIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL DE L'EMD DE 
JESÚS

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

“Per Decret 1777/2011, es va acordar designar a la Comissió de Delimitació Territorial per la fitació de  
l’EMD de Jesús, de conformitat amb l’interessat en l’escrit  de 29 de juny de 2011, per la Direcció 
General d’Administració Local del Departament d’Administració i Obres Públiques.

Havent  interessat  el  Departament  de Governació  i  Relacions  Institucionals  la  ratificació  pel  Ple  de  
l’Ajuntament de l’esmentada resolució, al Consistori proposo l’adopció del següent ACORD:

PRIMER: Ratificar el Decret 1777/2011 de l’Alcaldia de Tortosa, pel que es designava la Comissió de 
Delimitació per a la fitació de l’EMD de Jesús.

SEGON: Donar trasllat de la present resolució al Cap de la secció de règim territorial del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals” 

*-*-*

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.

SERVEIS AL TERRITORI 

05.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  POUM, 
REGULACIÓ EDIFICACIONS EXISTENTS EN POLIGONS D'ACTUACIÓ.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
 
“Vista  la  documentació  tècnica  que  acredita  la  oportunitat  i  conveniència  de  la  present  modificació 
redactada pels serveis tècnics municipals i que consisteix en la modificació de l’article 52.1.2 i del criteri 8 
de la disposició complementària única de les NNUU.

Vist l’informe emès pel Secretari General de la Corporació.
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De conformitat amb els articles 96, 97 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el  
text refós de la llei d’urbanisme.

Dictaminada la proposta en la Comissió Informativa de serveis al territori en sessió de data 26 de setembre,  
amb el vot favorable del grup municipal de CIU, i les abstencions dels grups municipals de PSC, IETE, PxC, PP 
i ERC.

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

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “regulació edificacions existents en polígons 
d’actuació”. 

Segon.- Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel termini d'un 
mes  amb  publicació  del  corresponent  edicte  al  B.O.P  i  a  un  dels  diaris  de  premsa  periòdica  de  més  
divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual.

Tercer.- Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el del 
municipi que és objecte de la present modificació. “

*-*-*

Intervenció de la Sra. Meritxell 

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Meritxell, qui manifesta que l'objectiu d'aquesta 
modificació  del  planejament,  és  donar  facilitats  als  ciutadans  i  possibilitar  així  que  es  genere  activitat 
econòmica a la nostra ciutat. 

Aquesta modificació afecta a polígons d'actuació que ja es trobaven classificats com a sòl urbà, a l'any 
1985, és a dir, al  1986 el pla general anterior al POUM actual i que responen a zones de disseminats a 
Jesús, al Reguers, a Sant Josep, al Camí de Sant Jordi i també a la Simpàtica i també donar resposta aquells  
que es trobaven fora d'ordenació tot i situar-se en sòl urbà. Ens trobem que desprès de més de quatre anys, 
des de que es va aprovar el POUM, no s'ha pogut desenvolupar cap dels 200 polígons que contempla el  
planejament i aquest fet es converteix en més greu, quan existeix voluntat de persones del nostre municipi  
per tal de tirar endavant els seus projectes i el nostre planejament els impedeix tirar endavant, així el que es  
pretén avui, és que en aquells casos que el Pla general del 86 ja preveia i ja estava considerat com a sòl  
urbà i que per tant, previ el POUM del 2007 ja podia actuar, que puguin ara actuar amb el nostre POUM. 

Per tant, l'objectiu d'aquest govern, és fer que el POUM es pugui realment aplicar donant facilitats a les 
persones que tenen voluntat de poder actuar a la nostra ciutat.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que vagi per endavant que votarem a favor de la  
proposta, però en un apunt que pensem que és important. Entenem les circumstància en què s'impulsa 
aquesta modificació del Pla General, entenem també que caldria buscar i això és el que estem intentant fer,  
buscar solució a problemes puntuals que s'han generat en alguns polígons d'actuació que són els  que 
afectarà aquesta reforma que s'inicia avui, però també hem de tenir molt clar, que tot i les circumstàncies 
que concorren avui des del punt de vista econòmic, de la necessitat de reactivar la construcció i per tant una 
part important de la nostra economia, no hem de perdre de vista la necessitat de mantenir un cert ordre en  
els creixements urbanístics de Tortosa, un ordre, que històricament a Tortosa ha brillat per la seva absència i 
que ha generat una situació de disseminats que ha estat molt difícil d'administrar durant la reforma que es 
va fer en els últims anys, del Pla General Urbanístic de Tortosa.

Per tant ,avui, donem un vot favorable, a intentar generar una certa activitat econòmica a aquests polígons 
d'actuació, però en la premissa de que tant en aquests casos concrets, com en el conjunt dels disseminats 
de Tortosa, intentem buscar solucions globals que facin compatible el desenvolupament urbà en l'ordre 
urbanístic, que és algo que crec que tots nosaltres hem de tenir com a objectiu.

Intervenció del Sr. Antoni Sabaté 

5



Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que des del seu grup municipal, anunciem la nostra  
abstenció, tot i reconèixer  que l'objectiu de donar facilitats i més en els moments que estem per poder  
resoldre la edificabilitat diguem en zones de per sí, ja venen d'una certa complexitat, el que avui aprovarem 
no resol el que entenem que hauria de ser la conjuminació entre poder construir i alhora resoldre dèficits les 
necessàries actuacions, perquè encara que disseminat, espais territorials del nostre terme municipal pugui  
tenir  unes  condicions  d'urbanització  des  del  punt  de  vista  no  solament  de  serveis,  sinó  de  viabilitat 
convenients,  és a dir,  ni tan sols farem dipositar avals i  això podria ser una solució per aquests espais  
territorials  i  altres  i  per  tant,  tot  i  reconèixer  insisteixo,  l'objectiu  que  pretén  lo  govern  municipal  que 
compartiríem, pensem que en lo que avui aprovem, no resol el problema i per tant ens abstenim.

Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui agraeix als grups el vot favorable a aquesta proposta de  
modificació del planejament, no entenem l'abstenció del grup Socialista, perquè vostès són coneixedors de 
que la nostra voluntat és resoldre la problemàtica existent, tenint en compte com està el POUM quan es va  
aprovar al seu moment i per tant ara es tractaria de fer un pedaç d'allò que es va aprovar al seu moment,  
estem parlant del 2007 i per tant també li  voldria recordar que els propietaris continuen mantenint les 
obligacions  respecte  al  moment  d'urbanitzar,  per  tant  no  és  que  amb  aquesta  modificació  es  perdin  
aquestes obligacions, sinó que s'agilitza poder desenvolupar actuacions que d'altra manera no es podrien 
portar a terme. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb divuit vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, IETE PP i  PxC i  3  abstencions corresponents als  
regidors del grup municipal del PSC

SERVEIS A LES PERSONES 

06. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA PARTIDA  BSO-23200 48002 
A FAVOR DE LA FUNDACIÓN CASA DE ACOGIDA PURÍSIMA CONCEPCIÓN VICTORIA. I SUBSCRIPCIÓ D'UN 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  TORTOSA  I  AQUESTA  FUNDACIÓ  PER  AL 
MANTENIMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA RESIDENCIAL D’URGENCIA.

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

“Vist que la Llei 12/2007 de serveis socials, en el seu títol III, capítol I, referent a les competències de  
les administracions públiques, defineix a l’article 31 les competències municipals en matèria de serveis  
socials  i,  entre  d’altres,  a  l’apartat  d)  hi  figura  la  competència  d’establir  els  centres  i  serveis 
corresponents a l’àmbit  propi dels serveis  socials bàsics.  A l’annex d’aquesta Llei,  hi  ha el  catàleg 
classificat de serveis i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials, i dintre l’apartat 1.1 Serveis 
Socials Bàsics, de competència municipal per ajuntaments de més de 20.000 habitants hi han els 
serveis residencials d’acolliment d’urgència.

Vist  que  l’any  2007  es  va  signar  conveni  amb  Càritas  Interparroquial  de  Tortosa  per  la  gestió  i  
manteniment d’aquest servei municipal, donat que era la única entitat social que gestionava un servei 
d’aquestes característiques.

Vist  que  aquest  any  2011,  Càritas  Interparroquial  de  Tortosa,  amb  la  finalitat  de  millorar  el  
funcionament  del  servei,  ha  constituït  una  fundació,  l’objecte  de  la  qual  és  la  gestió  del  servei  
d’acolliment residencial d’urgència a la casa d’acollida.

Vist  que al  pressupost  de l'Ajuntament  de Tortosa del  2011 hi  ha la  partida nominativa  CONVENI  
CÀRITAS BSO 23200 48002, amb un import de 30.000 euros per al manteniment d’aquest servei..

Vist l’informe favorable de la intervenció municipal.
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Vist que serà el Ple l’òrgan competent per aprovar l’expedient, a la Comissió Informativa de Serveis a  
les Persones, proposo l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.  Acordar  l’aprovació  de  redenominació  de  la  partida  BSO  23200  48002  essent  la  nova 
denominació Conveni Fundación Casa de Acogida Purísima Concepción Victoria pel manteniment del 
servei d’acolliment residencial d’urgència,  mantenint-ne l’import inicial de 30.000€.

SEGON.  Aprovar  la  signatura  de  conveni  amb  aquesta  fundació  per  al  manteniment  del  servei 
d’acolliment residencial d’urgència de la ciutat.

TERCER. Facultar l’alcalde per a la seva signatura

*-*-*

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.

SERVEIS CENTRALS

07. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE SOL.LICITUD A L'ICO PER CONCERTAR QUATRE OPERACIONS DE 
CRÈDIT  A  LLARG  TERMINI  I  DE  MODIFICACIÓ  DE  L'ESTAT  D'INGRESSOS  DEL  PRESSUPOST  D'AQUEST 
AJUNTAMENT PER A 2011

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
 
“Atès l’establert en l’article 9 del Reial Decret-Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors 
hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes 
per les entitats locals, de foment de l’activitat  empresarial  i  impuls de la rehabilitació i  de simplificació  
administrativa.

Atès que en aquest Ajuntament existeixen obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents 
de pagament.

Atès  que  les  esmentades  obligacions  tenen  el  seu  suport  material  en  certificacions  o  documents  que 
acrediten la  realització total  o parcial  del  contracte,  corresponents a subministraments,  obres o serveis  
lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011, i reuneixen els requisits exigits per la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Atès que consta l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 mitjançant resolució d’Alcaldia  
de data 26 de juny de 2011, havent-se’n donat compte al Ple d’aquesta Corporació en data 1 d’agost de 
2011.

Atès que hi ha quatre entitats financeres que han presentat la seva sol·licitud de participar en les operacions  
de  crèdit  en  els  termes  regulats  pel  Reial  Decret-Llei  8/2011,  les  quals  han  signat  amb  anterioritat 
operacions de crèdit municipals o han participat en les darreres licitacions aprovades per l’Ajuntament.

Vist  l’informe favorable de la  Intervenció sobre el  compliment  dels requisits  exigits  pel  Reial  Decret-Llei 
8/2011 i amb l’informe de la Tresoreria en relació al compliment de l’ordre de prelació establert en l’article 
5.2 de la mateixa norma.

Ateses les competències establertes per l’article 53.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió tinguda el dia 28 
de setembre de 2011.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
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Primer.- Sol.licitar a l’Institut de Crèdit Oficial autorització per concertar quatre operacions d’endeutament 
per a la cancel.lació d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament a 30 
d’abril de 2011.

A  aquest  efecte,  s’inclouen  com  annexos  quatre  relacions  identificatives  i  detallades  de  les  factures 
acreditatives de les obligacions pendents de pagament el compliment de les quals es pretén amb aquesta 
línia financera i  que ascendeix  a l’import  total  de 1.341.327,86 €, i  que ha estat elaborada segons el  
següent ordre de prelació:

1r.- Exclusió dels proveïdors que no siguin empreses o autònoms.
2n.- Autònoms.
3r.- Societats mercantils que han acreditat fefaentment trobar-se dins de l’àmbit d’aplicació del Pla General 
de Comptabilitat de PIMES (article 2 del RD 1515/2007, de 16 de novembre).
4t.- Societats mercantils que han acreditat fefaentment la presentació dels seus comptes anuals mitjançant 
els models abreujats.
5è.- Altres empreses diferents a les anteriors, d’acord amb l’antiguitat de les factures.

Segon.-  Aprovar  la  modificació  de  l’estat  d’ingressos  del  Pressupost  municipal  en  vigor  consistent  en 
augment de les previsions inicials del seu Capítol IX “Passius financers” per la inclusió de les operacions de  
crèdit a que es refereix el present acord, als efectes previstos en l’article 52.1 del Text refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals. 

Tercer.- Considerar la concertació de les quatre operacions de crèdit en l’import autoritzat per l’Institut de 
Crèdit Oficial com a mesura correctora parcial del romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals  
derivat de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 2010, de conformitat amb el que disposen els  
articles 193.2 i 177.5 del TRLHL.

Quart.- Concertar les operacions de crèdit que autoritzi l’Institut de Crèdit Oficial mitjançant les següents 
entitats i imports:

• BANCO SANTANDER: 335.569,62 euros
• BBVA: 335.641,58 euros
• BANKIA: 334.617,99 euros
• CAIXABANK: 335.498,67 euros

TOTAL:                    1.341.327,86 euros

Cinquè.- Remetre tota la documentació necessària a l’Institut de Crèdit Oficial, als efectes oportuns.

Sisè.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per fer efectius aquests  
acords.”

ANNEX 
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Relació de factures de proveïdors incoses a la línia de crèdit ICO – BBVA

Nº Entrada Data Entrada Nº Doc Data Doc Operació Tercer Import Nom / Raó social Descripció

F/2010/142 03/02/2010 B/2010003 15/01/2010 220100000332 B43433374 412,96Conficon Hosteses SL Factura B/201003, servei hostessa informadora oficines de turisme, gener 2010

F/2010/485 09/03/2010 VE10042 28/02/2010 220100000993 B43034537 1.888,43Montajes Llangostera  S.L. Factura VE10042, lloguer grup electrogen per l'Ajuntament de tortosa-febrer 2010,alb:6952

F/2010/1036 21/04/2010 VE10058 15/04/2010 220100001917 B43034537 1.799,16Montajes Llangostera  S.L. Factura VE10058, lloguer consum gasoil-març 2010

F/2010/489 09/03/2010 VE10046 28/02/2010 220100006311 B43034537 1.056,41Montajes Llangostera  S.L. Factura VE10046, substitució de punt de llum a l'eix de l'Ebre a cusa d'un accident, alb:6956

F/2010/3918 02/12/2010 VE 462 01/12/2010 220100008734 B43454933 170.000,00Regimovi SL
Factura VE 462 i certificació nº1, creació d'àrees d'estacionament 1000 per autocaravanes al Temple, 
alb:2521CESSIÓ DE C

F/2010/3934 03/12/2010 6184 30/11/2010 220100008878 40907966M 159,77MARGALEF PANISELLO  J. RAMON
Factura 6184, subministrament material vari per informàtica, alb:19303,19373,19402,19554,19639,19750 i 
19751

F/2010/3944 03/12/2010 1 000230 08/11/2010 220100008879 52603122Y 212,40SABATE BORRAS  JUAN FEDERICO Factura 1 000230, subministrament impressió de les tortosa card

F/2010/3773 22/11/2010 3185 16/11/2010 220100008915 B43533199 5.848,08Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3185, subministrament de bancades de 6x 4 seients per sala espera pati

F/2010/3925 03/12/2010 1011/418 26/11/2010 220100009388 B43729409 3.000,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/418, subministrament material vari per al centre d'acullida turístic de Tortosa, alb:001/439014

F/2010/4136 14/12/2010 C011/10 30/11/2010 220100010210 40912912Y 8.776,25Batalla Tafalla Neus Factura C011/10, servei de substitució centre acollida turística de Tortosa-novembre 2010

F/2010/3480 02/11/2010 A/198 09/07/2010 220100010779 B43831593 4.514,09Alsocasals Instal.lacions SL.
Factura A/198, canviar les manises de la piscina Bitem, col.locar nou dossificador del clor icanviar el 
comptad, alb:237

F/2010/3930 03/12/2010 6180 30/11/2010 220100010865 40907966M 58,45MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6180, subministrament material vari per enllumenat, alb:19248 i 19673

F/2010/3932 03/12/2010 6182 30/11/2010 220100010866 40907966M 18,27MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6182, subministrament material vari pel mercat, alb:19462

F/2010/4052 10/12/2010 1.305 19/11/2010 220100010871 40923765A 192,00Fernando Nofre, x avier Factura 1.305, servei veterinari per rotweiler gran de la policia local

F/2010/4064 13/12/2010 12/2010 10/12/2010 220100010875 40035516Z 1.128,42Sancho Escorihuela  Jose Factura 12/2010, lloguer de la nau i terreny annex , ubicada a part. Sta Càndida, desembre 2010

F/2010/4219 21/12/2010 32 15/11/2010 220100010911 40920287K 1.943,46MESTRE MARTINEZ LADISLAO Factura 32, p<avimentació con zahorras camí x iprès, alb:1414

F/2010/4220 21/12/2010 33 15/11/2010 220100010912 40920287K 902,70MESTRE MARTINEZ LADISLAO Factura 33, preparar il.luminació, buscar tubs de llums per faroles, tapar forats i treure enderroc, alb:1415

F/2010/4335 28/12/2010 244 17/12/2010 220100010937 39992714S 920,40AUDI VENTURA  RAMON Factura 244,subministrament material de senyalització horitzontal, alb:2201

F/2010/4368 28/12/2010 10025 15/12/2010 220100010949 17816503J 3.183,55LANSAC TORCAL  LUIS Factura 10025, subministrament de material divers per protecció civilCESSIÓ DE CRÈDIT

F/2010/4518 31/12/2010 10029 31/12/2010 220100010969 17816503J 703,28LANSAC TORCAL  LUIS Factura 10029, submisnitrament de camisetes térmiquesCESSIÓ DE CRÈDIT

F/2010/4593 31/12/2010 6351 16/12/2010 220100010976 40907966M 31,00MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6351, subministrament de cadenat, alb:20093

F/2010/4595 31/12/2010 1906 10/12/2010 220100010977 40021140J 139,24QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1906, subministrament cadira, alb:11163

F/2010/3585 04/11/2010 A/1000042 26/10/2010 220100011021 B43701622 5.839,91DBM Besalduch-Miralles  S.L.
Factura A/1000042, treballs i materials varis realitzats x arx a informatica a l'antiga comisaria -- EMBARGADA 
AEAT

F/2010/4087 13/12/2010 JFM11 30/11/2010 220100011047 40922480Y 456,00FERRE MARGALEF  JOEL Factura JFM11, curs de formació La Brúix ola, novembre 2010

F/2010/4130 14/12/2010 C-14/2010 29/11/2010 220100011051 40921350A 1.519,00Brull Sabaté  Maria Cinta Factura C-14/2010, classes taller perruquería novembre 2010

9



F/2010/4177 20/12/2010 1893 03/12/2010 220100011053 40021140J 1.395,47QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1893, subministrament de mobiliari per l'espai obert i aprenentatge, alb:10992

F/2010/4221 21/12/2010 A/201042 09/12/2010 220100011056 X8172000P 86,94Roksana Kichikova Factura A/201042, subministrament de 1500 tickets Fira Nadal per BSO inmigració

F/2010/3933 03/12/2010 6183 30/11/2010 220100011100 40907966M 86,01MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6183, subministrament material vari pel cementiri, alb:19348,19454,19481,19570 i 19616

F/2010/3936 03/12/2010 6186 30/11/2010 220100011101 40907966M 8,78MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6186, subministrament material vari per zones verdes, alb:19232

F/2010/3937 03/12/2010 6187 30/11/2010 220100011102 40907966M 93,40MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6187, subministrament material vari per acció social,alb:19336,19347 i 19506

F/2010/4102 14/12/2010 1779 29/11/2010 220100011115 40021140J 27,85QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1779, subministrament de 5 esprais d'aire comprimit pel departament d'IF, alb:10315

F/2010/4104 14/12/2010 1781 29/11/2010 220100011116 40021140J 3,56QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1781, subministrament de carpeta per acció social, alb:8348

F/2010/4100 14/12/2010 1773 29/11/2010 220100011252 40021140J 1.613,83QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1773, subministramentd'armaris per intervenció, alb:10779

F/2010/4103 14/12/2010 1780 29/11/2010 220100011253 40021140J 24,78QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1780, subministrament de joc de guies de tancament d'armari per al SAC, alb:10605

F/2010/4381 28/12/2010 1935 20/12/2010 220100011254 40021140J 649,14QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1935, subministrament de mobiliari pel Pati,alb:11512

F/2010/4579 31/12/2010 1917 14/12/2010 220100011255 40021140J 492,06QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1917, subministrament de cortines pel despatx gerent, alb:11281

F/2010/4580 31/12/2010 1918 14/12/2010 220100011256 40021140J 885,00QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1918, subministrament armari pel despatx gerent, alb:11282

F/2010/4445 31/12/2010 1524 30/12/2010 220100011265 34821755P 39,01LAORDEN ARNAO JOSE MIGUEL Factura 1524, presentació, certif.domini i càrregues i cancelació afectació

F/2010/4600 31/12/2010 11479 31/12/2010 220100011267 40927304T 801,24Pla Carles, Manuel Factura 11479, subministrament d'aigua i gots, novembre i desembre 2010

F/2010/4619 31/12/2010 6366 31/12/2010 220100011293 40907966M 146,52MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6366, subministrament de material divers per mercat

F/2010/4534 31/12/2010 A100014 31/12/2010 220100011315 40004962G 1.760,65Viñas Ciurana, Albert Factura A100014, honoraris control de qualitat pel Pavello Esportiu (PAV-2)

F/2010/4535 31/12/2010 A100013 31/12/2010 220100011316 40004962G 23.998,10Viñas Ciurana, Albert Factura A100013, honoraris direcció i despeses col.legiats pel Pavello Esportiu (PAV-2)

F/2010/4621 31/12/2010 6368 31/12/2010 220100011318 40907966M 32,80MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6368, subministrament de material divers per informàtica, alb:19808,19938 i 20394

F/2010/4298 27/12/2010 1945 22/12/2010 220100011399 40021140J 615,96QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1945, subministrament de cortines enrotllables, alb:11586

F/2010/4402 29/12/2010 3 28/12/2010 220100011402 40916451A 196,40FANLO SOLE  ISABEL Factura 3, subministrament de material pel departament d'ensenyament

F/2010/4573 31/12/2010 1/2010 16/12/2010 220100011405 40933020N 1.000,00Robres Aranda Gerardo. Factura 1/2010, hores de formació en informàtica bàsica

F/2010/4565 31/12/2010 1 000085 16/11/2010 220100011413 40013140V 1.813,66Fusteria J. Manuel Querol Factura 1 000085, reparacions diverses

F/2010/4299 27/12/2010 C-15/2010 23/12/2010 220100011414 40921350A 1.519,00Brull Sabaté  Maria Cinta Factura C-15/2010, classes taller perruqueria desembre 2010-Espai Obert d'Aprenentatge

F/2010/4699 31/12/2010 6535 31/12/2010 220100011415 40907966M 107,65MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6535, subministrament de material divers per acció social, alb:20531 i 20532

F/2010/3928 03/12/2010 2010260 30/11/2010 220100011419 40006095X 256,17Blanc Armengol  Daniel Factura 2010260, subministrament material vari, alb:17879,17880,17887,17890 i 17934

F/2010/3929 03/12/2010 6179 30/11/2010 220100011420 40907966M 356,83MARGALEF PANISELLO  J. RAMON
Factura 6179, subministrament de material vari pel dep.obres públiques, 
alb:19233,19250,19255,19257,19302,19333,19368,19

F/2010/4597 31/12/2010 2010295 31/12/2010 220100011437 40006095X 90,13Blanc Armengol  Daniel Factura 2010295, subministrament de material divers, alb:18005,18023 i 18029

F/2010/4599 31/12/2010 2010296 31/12/2010 220100011438 40006095X 328,64Blanc Armengol  Daniel Factura 2010296, subministrament de material divers, alb:17991,18002,18016,18033,18037 i 18045

F/2010/4617 31/12/2010 6364 31/12/2010 220100011440 40907966M 319,17MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6364, subministrament de material divers per obres públiques
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F/2010/4659 31/12/2010 10-L-04 14/12/2010 220100011453 40935690Z 519,20Martínez Arasa  Victor M.
Factura 10-L-04,procés d'importació de dades desde access al nou sistema de gestió del SIAD i incorporació 
de nous camps

F/2010/4708 31/12/2010 1 000270 31/12/2010 220100011454 52603122Y 118,00SABATE BORRAS  JUAN FEDERICO Factura 1 000270, subministrament de retolació de vidres

F/2010/4449 31/12/2010 JFM12 24/12/2010 220100011465 40922480Y 456,00FERRE MARGALEF  JOEL Factura JFM12, curs de formació La brúix ola, desembre 2010

F/2010/4450 31/12/2010 10-L-05 29/12/2010 220100011466 40935690Z 141,60Martínez Arasa  Victor M. Factura 10-L-05, actualització informes de la base de dades del SIAD

F/2010/4325 27/12/2010 19 23/12/2010 220100011469 47821472X 1.156,40ALBA HUERTA GRAU (MENJASALUT) Factura 19, realització i desenvolupament del programa Thao ""salut infantil""-desembre 2010

F/2010/4592 31/12/2010 1910 10/12/2010 220100011484 40021140J 735,19QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1910, subministrament d'armaris per Serveis Socials, alb:11168

F/2010/4594 31/12/2010 1908 10/12/2010 220100011485 40021140J 2.330,25QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1908, subministrament d'armaris per Serveis Socials, alb:11165

F/2010/4377 28/12/2010 1937 20/12/2010 220100011488 40021140J 335,50QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1937, subministrament de mobiliari per Serveis Socials, alb:11514

F/2010/4379 28/12/2010 1946 22/12/2010 220100011489 40021140J 2.838,28QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1946, subministrament de mobiliari per Serveis Socials, alb:11594

F/2010/4494 31/12/2010 M 376 21/12/2010 220100011493 40900387Q 50,00BELTRAN PINOL  JUAN JOSE Factura M 376, subministrament de diesel pel centre de formació ocupacional

F/2010/3935 03/12/2010 6185 30/11/2010 220100011508 40907966M 24,07MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6185, subminitrament material vari, alb:19335,19350,19474,19647,19676 i 19738

F/2010/4622 31/12/2010 6369 31/12/2010 220100011512 40907966M 2,41MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6369, subministrament de material divers per alcaldia, alb:20337

F/2010/4066 13/12/2010 23/2010 30/11/2010 220100011514 40907382L 283,22MONTESO ESPUNY  JOSE Factura 23/2010, Local ubicat al C/Major de Sant Jaume nº19 de Tortosa, novembre 2010

F/2010/4222 21/12/2010 A/201043 09/12/2010 220100011515 X8172000P 148,68Roksana Kichikova Factura A/201043, subministrament de 500 cartes Reis Mags

F/2010/4048 10/12/2010 120/10 01/12/2010 220100011560 40934954Z 317,18BARRERA I CURTO  J. IGNASI Factura 120/10, publicació edicte aprovació inicial projecte urbanització c/Sant Francesc el 12/11/10

F/2010/4044 10/12/2010 124/10 01/12/2010 220100011569 40934954Z 422,91BARRERA I CURTO  J. IGNASI Factura 124/10, publicació edicte sobre la requalificació equipament església Sant antoni el 19/11/10

F/2010/4045 10/12/2010 123/10 01/12/2010 220100011570 40934954Z 422,91BARRERA I CURTO  J. IGNASI Factura 123/10, publicació edicte sobre POUM Simpàtica el 19/11/10

F/2010/4046 10/12/2010 122/10 01/12/2010 220100011571 40934954Z 422,91BARRERA I CURTO  J. IGNASI Factura 122/10, publicació edicte sobre sistema equipaments esportius el 19/11/10

F/2010/4047 10/12/2010 121/10 01/12/2010 220100011572 40934954Z 317,18BARRERA I CURTO  J. IGNASI
Factura 121/10, publicació edicte aprovació definitiva projecte reparcel.lació pla parcial Temple Sud el 
19/11/10

F/2010/4376 28/12/2010 1936 20/12/2010 220100011575 40021140J 649,86QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1936, subministrament de mobles per Serveis Socials, alb:11513

F/2010/4591 31/12/2010 1909 10/12/2010 220100011578 40021140J 43,13QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 1909, subministrament de penja-robes per Serveis Socials, alb:11167

F/2010/4575 31/12/2010 413 20/12/2010 220100011580 37310475J 300,62MARTIN PEÑARANDA, JOSE Factura 413, subministrament vestuari per policia

F/2010/3926 03/12/2010 2010262 30/11/2010 220100011619 40006095X 610,01Blanc Armengol  Daniel Factura 2010262, subministrament material vari, alb:17882,17907,17915,17928,17949 i 17956

F/2010/4598 31/12/2010 2010297 31/12/2010 220100011722 40006095X 2.447,89Blanc Armengol  Daniel Factura 2010297, subministrament de material divers pel col.legi Ferreries

F/2010/4620 31/12/2010 6367 31/12/2010 220100011730 40907966M 27,64MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6367, subministrament de material divers per cementiri, alb:20330

F/2010/4700 31/12/2010 6534 31/12/2010 220100011774 40907966M 133,00MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6534, subministrament de material divers per acció social, alb:20529

F/2010/4509 31/12/2010 di-3/2010 27/12/2010 220100011869 40932547E 236,00BONFILL VINA  JOSEFA Factura di-3/2010, subministrament de ponis per la fira Santa Llusia 2010

F/2010/4533 31/12/2010 1 13/12/2010 220100011871 47937334K 163,70Romero Sanchez , Sara Factura 1, subministrament de refrescos, bocates,menus i cafès per fira de Nadal 2010

F/2010/4582 31/12/2010 M 345 31/10/2010 220100011874 40900387Q 55,51BELTRAN PINOL  JUAN JOSE Factura M 345, subministrament gasoil
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F/2010/4653 31/12/2010 XS 100639 30/12/2010 220100012001 40023876N 140,42Casado Caballe  Juan Factura x S 100639, asistencia tècnica per trasllat de caix a forta 2º pis:Tresoreria

F/2010/4785 31/12/2010 10063 01/07/2010 220100012084 37272456J 460,20Martín Badell, Carles Factura 10063, honoraris per l'elaboració de l'informe tècnic del Recurs 174/2010

F/2010/4872 31/12/2010 104/10 04/11/2010 220100012435 40934954Z 803,88BARRERA I CURTO  J. IGNASI Factura 104/10, actualitzar web 2010 per fira clementina

F/2010/4880 31/12/2010 2010063 22/11/2010 220100012443 40900350W 557,07Bonavida Domenech  Pere Factura 2010063, repareció pavelló festes Pedania Bitem

F/2010/4882 31/12/2010 2010055 30/09/2010 220100012445 40900350W 1.194,74Bonavida Domenech  Pere Factura 2010055, reparacions a la Pedania de Bitem

F/2010/4124 14/12/2010 0858 20/10/2010 220100012513 40921597C 625,40SUBIRATS MAURI  FRANCISCO Factura 0858, subministrament de rams per diferents actes

F/2010/4125 14/12/2010 0856 23/11/2010 220100012514 40921597C 47,20SUBIRATS MAURI  FRANCISCO Factura 0856, subministrament centre per naix ement

F/2010/4665 31/12/2010 12/2010 31/12/2010 220100012518 40906033G 197,36Cid Fava  Oscar Factura 12/2010, lloguer local dispensari barri del Rastre-desembre 2010

F/2010/4722 31/12/2010 11/2010 30/11/2010 220100012519 40906033G 197,36Cid Fava  Oscar Factura 11/2010, lloguer local dispensari barri del Rastre c/Providència 16, novembre 2010

F/2010/4723 31/12/2010 25/2010 31/12/2010 220100012520 40907382L 283,22MONTESO ESPUNY  JOSE Factura 25/2010, lloguer local ubicat al c/Major de Sant Jaume nº19 de Tortosa,desembre 2010

F/2010/3977 09/12/2010 1 000229 08/11/2010 220100012594 52603122Y 70,80SABATE BORRAS  JUAN FEDERICO Factura 1 000229, subministrament  cartell Festes de la cinta 2010

F/2010/3999 09/12/2010 0859 23/11/2010 220100012595 40921597C 3.302,82SUBIRATS MAURI  FRANCISCO Factura 0859, subministrament de diversos rams per Festes de la Cinta 2010

F/2010/4637 31/12/2010 2098 31/12/2010 220100012613 40021140J 68,17QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 2098, subministrament de material divers pel Centre Obert, alb:8779,10948 i 11085

F/2010/4885 31/12/2010 6170 29/03/2010 220100012634 77880062S 164,68Targa Amposta  Juan (CODESA) Fra. 6170, subministrament abono  Pedania REguers

F/2010/4887 31/12/2010 6199 30/04/2010 220100012636 77880062S 154,67Targa Amposta  Juan (CODESA) Fra. 6199, subministrament diversos Pedania Els REguers

F/2010/4892 31/12/2010 3646J 24/05/2010 220100012641 40924842E 25,68Angel Tost Jordi Fra. 3646J, subministrament plantes a la Pedania dels REguers

F/2010/4893 31/12/2010 3656J 18/06/2010 220100012642 40924842E 188,32Angel Tost Jordi Fra. 3656J, subministrament rams de flors per a les pubilles a la Pedania dels Reguers

F/2010/4897 31/12/2010 3677J 04/09/2010 220100012646 40924842E 38,88Angel Tost Jordi Fra. 3677J, subministrament 6 rams de flors a la Pedania dels REguers

F/2010/4884 31/12/2010 3625J 15/03/2010 220100012651 40924842E 116,63Angel Tost Jordi fRA. 3625J/10, subministrament flors

F/2010/4601 31/12/2010 423 28/12/2010 220100013196 37310475J 703,56MARTIN PEÑARANDA, JOSE Factura 423, subministrament de camises per la policia

F/2011/26 25/01/2011 001/11 18/01/2011 220110000166 40908925K 300,00FAVA NAVARRO MARIA ASUNCION. Factura 001/11, reportatge en CD

F/2011/55 25/01/2011 2 11/01/2011 220110000173 40908375T 1.180,00Domenech Marti  Ramon Factura 2, construcció arrastre giratori remolc

F/2011/462 07/03/2011 1/01 28/01/2011 220110000486 52604153W 2.727,27Tomas Audi  Domingo Factura 1/01, direcció cavalcada Reis 2011

F/2011/72 26/01/2011 110011 21/01/2011 220110000515 40909986R 486,54Fores Vidal  Jose Joaquin Factura 110011, subministrament de material divers per almacen brigada, alb:5186CESSIÓ DE CRÈDIT

F/2011/210 10/02/2011 051/11 01/02/2011 220110000567 37317439P 6.490,00ENRIC MAS I LOPEZ
Factura 051/11, per la direcció tècnica de l'Ajuntament de Tortosa en el recurs contenciós administratiu 
nº288/10, segui

F/2011/225 11/02/2011 6547 31/01/2011 220110000574 40907966M 9,63MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6547, subministrament clau per CEIP Cinta Curto, alb:20749

F/2011/227 11/02/2011 6544 31/01/2011 220110000575 40907966M 5,37MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6544, subministrament de material divers per informàtica, alb:20803

F/2011/228 11/02/2011 6546 31/01/2011 220110000576 40907966M 17,88MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6546, subministrament de material divers per zones verdes, alb:20453 i 20542

F/2011/229 11/02/2011 6543 31/01/2011 220110000577 40907966M 199,29MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6543, subministrament de material divers per cementiri, alb:20575,20645 i 20759
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F/2011/230 11/02/2011 6542 31/01/2011 220110000578 40907966M 199,09MARGALEF PANISELLO  J. RAMON
Factura 6542, subministrament de material divers per departament enllumenat, 
alb:20481,20483,20552,20780 i 20795

F/2011/244 11/02/2011 2011002 31/01/2011 220110000580 40006095X 441,56Blanc Armengol  Daniel Factura 2011002, subministrament de material divers, alb:18076,18080,18084,18092,18099 i 18105

F/2010/4317 27/12/2010 2010291 22/12/2010 220110000663 40006095X 206,03Blanc Armengol  Daniel Factura 2010291, subministrament de material divers

F/2010/4530 31/12/2010 1 000265 31/12/2010 220110000665 52603122Y 267,86SABATE BORRAS  JUAN FEDERICO Factura 1 000265, subministrament de pòsters pel dep. de Medi ambient

F/2011/211 10/02/2011 JFM01 31/01/2011 220110000800 40922480Y 456,00FERRE MARGALEF  JOEL Factura JFM01, Curs de Formació La Brúix ola-Escola de Pares i Mares, gener 2011

F/2011/80 28/01/2011 01/2011 26/01/2011 220110000823 40035516Z 1.159,96Sancho Escorihuela  Jose Factura 01/2011, lloguer nau i terreny de la gossera, gener 2011

F/2011/179 08/02/2011 A004/11 31/01/2011 220110000830 40912912Y 271,40Batalla Tafalla Neus Factura A004/11, visita guiada catedral per dept. ensenyament

F/2011/231 11/02/2011 6541 31/01/2011 220110000835 40907966M 539,41MARGALEF PANISELLO  J. RAMON
Factura 6541, subministrament de material divers per departament d'obres públiques, 
alb:20412,20449,20504,20512,20544,20

F/2011/245 11/02/2011 2011003 31/01/2011 220110000844 40006095X 114,04Blanc Armengol  Daniel Factura 2011003, subministrament de material divers per la brigada, alb:18102

F/2011/261 21/02/2011 11616 09/02/2011 220110000845 40927304T 548,08Pla Carles, Manuel
Factura 11616, subministrament d'aigua i gots, 
alb:271652,2710695,2710714,2710718,2710770,2710771,2710777,2710799,271084

F/2011/263 21/02/2011 02/2011 10/02/2011 220110000846 40035516Z 1.159,96Sancho Escorihuela  Jose Factura 02/2011, lloguer de nau i terreny de la gossera municipal de Tortosa, febrer 2011

F/2011/506 07/03/2011 6704 28/02/2011 220110000878 40907966M 4,81MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6704, subministrament de material divers, alb:21080

F/2011/508 07/03/2011 6702 28/02/2011 220110000879 40907966M 159,75MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6702, subministrament de material divers, alb:21121 i 21172

F/2011/510 07/03/2011 6700 28/02/2011 220110000880 40907966M 79,00MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6700, subministrament de material divers per policia local, alb:20965

F/2011/517 07/03/2011 F05/2011 28/02/2011 220110000881 40022630P 504,00ROSELLO FERRATE  RAMONCITA (JOIERIA)
Factura F05/2011, subministrament d'agulles d'or i medalles d'or pels bessons que van ser els primers de 
l'any

F/2011/518 07/03/2011 F03/2011 15/02/2011 220110000882 40022630P 135,00ROSELLO FERRATE  RAMONCITA (JOIERIA)
Factura F03/2011, subministrament de quadre de Tortosa i placa gravada de plata per la jubilació de la 
sr.Montse Hernand

F/2011/603 11/03/2011 11/11 10/03/2011 220110000894 40934954Z 449,34BARRERA I CURTO  J. IGNASI Factura 11/11, publicació edicte el 25/02/11

F/2011/178 08/02/2011 C001/11 31/01/2011 220110000918 40912912Y 1.033,98Batalla Tafalla Neus Factura C001/11, servei de substitució punts d'informació, gener 2011

F/2011/256 11/02/2011 4/2011 08/02/2011 220110000921 40907382L 291,72MONTESO ESPUNY  JOSE Factura 4/2011, lloguer local ubicat al c/Major de Sant Jaume nº19-gener 2011

F/2011/309 22/02/2011 8/11 14/02/2011 220110000925 40934954Z 414,18BARRERA I CURTO  J. IGNASI Factura 8/11, adaptació quadríptics Fortificacions

F/2011/475 07/03/2011 5/2011 01/03/2011 220110000938 40907382L 291,72MONTESO ESPUNY  JOSE Factura 5/2011, lloguer del local ubicat al crer. Major de Sant Jaume nº19 de Tortosa, febrer 2011

F/2011/505 07/03/2011 6705 28/02/2011 220110000948 40907966M 50,17MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6705, subministrament de material divers, alb:21175

F/2011/526 08/03/2011 C002/11 28/02/2011 220110000949 40912912Y 637,20Batalla Tafalla Neus Factura C002/11, servei de substitució al Centre d'Acollida Turística, Febrer 2011

F/2011/727 31/03/2011 6 30/03/2011 220110001317 47821472X 2.246,72ALBA HUERTA GRAU (MENJASALUT) Factura 6, desenvolupament programa Thao, març 2011

F/2011/825 06/04/2011 JFM02 28/02/2011 220110001323 40922480Y 456,00FERRE MARGALEF  JOEL Factura JFM02, curs de formació de l'escola de pares i mares de ""La Brúix ola, febrer 2011

F/2011/349 23/02/2011 111 11/02/2011 220110001341 34821755P 39,01LAORDEN ARNAO JOSE MIGUEL Factura 111, presentació,certf.domini i carregues i cancelació afectació

F/2011/354 23/02/2011 6539 28/01/2011 220110001342 40907966M 5,26MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6539, subministrament de material divers, alb:20864

F/2011/509 07/03/2011 6701 28/02/2011 220110001382 40907966M 42,69MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6701, subministrament de material divers pel mercat, alb:20965

F/2011/511 07/03/2011 6699 28/02/2011 220110001383 40907966M 67,66MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6699, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:21082 i 21097
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F/2011/512 07/03/2011 6698 28/02/2011 220110001384 40907966M 267,61MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6698, subministrament de material divers pel departament d'obres públiques

F/2011/513 07/03/2011 11687 02/03/2011 220110001385 40927304T 619,84Pla Carles, Manuel Factura 11687, subministrament aigua mineral i gots per l'ajuntament de Tortosa, febrer 2011

F/2011/514 07/03/2011 2011027 28/02/2011 220110001386 40006095X 327,45Blanc Armengol  Daniel Factura 2011027, subministrament de material divers, alb:18156,18182 i 18193

F/2011/515 07/03/2011 2011026 28/02/2011 220110001387 40006095X 673,54Blanc Armengol  Daniel Factura 2011026, subministrament de material divers pel Pla Ocupacional

F/2011/640 18/03/2011 620 15/03/2011 220110001426 18953111F 247,17GUILLERMO CORRO TORMO Factura 620, segregacions,notes i presentació dels terrenys de l'Antiga Estació de Tortosa

F/2011/782 05/04/2011 6852 31/03/2011 220110001469 40907966M 48,50MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6852, subministrament de material divers, alb:21266,21414 i 21480

F/2011/785 05/04/2011 6848 31/03/2011 220110001470 40907966M 4,72MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6848, subministrament de claus per zones verdes, alb:21703

F/2011/787 05/04/2011 6846 31/03/2011 220110001471 40907966M 31,18MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6846, subministrament de material divers per informàtica, alb:21483 i 21724

F/2011/788 05/04/2011 6845 31/03/2011 220110001472 40907966M 48,31MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6845, subministrament de material divers pel cementiri, alb:21701 i 21768

F/2011/789 05/04/2011 6844 31/03/2011 220110001473 40907966M 25,57MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6844, subminsitrament de material divers pel mercat, alb:21561 i 21725

F/2011/790 05/04/2011 6843 31/03/2011 220110001474 40907966M 19,52MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6843, subministrament de material divers per la policia local, alb:21285 i 21341

F/2011/791 05/04/2011 6842 31/03/2011 220110001475 40907966M 211,30MARGALEF PANISELLO  J. RAMON
Factura 6842, subministrament de material, alb:21270,21291,21294,21450,21475,21672,21731,21750 i 
21786

F/2011/223 11/02/2011 6549 31/01/2011 220110001536 40907966M 7,22MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6549, subministrament de clau per governació, alb:20618

F/2011/224 11/02/2011 6548 31/01/2011 220110001537 40907966M 16,85MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6548, subministrament de claus per acció social, alb:20533,20563,20573,20606 i 20690

F/2011/226 11/02/2011 6545 31/01/2011 220110001538 40907966M 7,22MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6545, subministrament clau per Gerència, alb:20783

F/2011/507 07/03/2011 6703 28/02/2011 220110001545 40907966M 20,91MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6703, subministrament de material divers, alb:21173

F/2011/783 05/04/2011 6850 31/03/2011 220110001583 40907966M 4,86MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6850, subministrament de material divers per acció social, alb:21476

F/2011/784 05/04/2011 6849 31/03/2011 220110001584 40907966M 151,54MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6849, subministrament de material divers, alb:21595 i 21706

F/2011/841 08/04/2011 054 06/04/2011 220110001593 40923657X 885,00Pla Bayo Pedro Factura 054, fer zanja per la Casa d'Oficis-Tortosa Futur

F/2011/921 13/04/2011 C00311 31/03/2011 220110001596 40912912Y 324,50Batalla Tafalla Neus Factura C00311, Servei de substitució al Centre d'Acollida Turística,març 2011

F/2011/606 17/03/2011 03/2011 11/03/2011 220110001990 40035516Z 1.159,96Sancho Escorihuela  Jose Factura 03/2011, lloguer de nau i terreny de la Partida Sta.Càndida, març 2011

F/2011/299 22/02/2011 137 11/02/2011 220110002169 00683502B 7,09Iborra Grau, María Concepción Factura 137, nota simple informat

F/2011/300 22/02/2011 145 15/02/2011 220110002170 00683502B 7,09Iborra Grau, María Concepción Factura 145, nota simple informat

F/2011/555 09/03/2011 03/02 28/02/2011 220110002175 52604153W 2.357,00Tomas Audi  Domingo
Factura 03/02, direcció tècnica i disseny setzena edició de la festa del renaix ement de Tortosa, durant el 
mes de feb 11

F/2011/556 09/03/2011 02/01 31/01/2011 220110002176 52604153W 2.357,00Tomas Audi  Domingo
Factura 03/01, direcció tècnica i disseny setzena edició de la festa del renaix ement de Tortosa, durant el 
mes de gen 11

F/2011/627 18/03/2011 343 28/02/2011 220110002177 40021140J 70,16QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 343, reparació fotocopiadora intervenció, alb:1699

F/2011/641 18/03/2011 619 15/03/2011 220110002178 18953111F 78,61GUILLERMO CORRO TORMO Factura 619, segregacions,notes i presentació de l'Antiga Estació de Tortosa a la Cava

F/2011/677 22/03/2011 11777 17/03/2011 220110002179 40927304T 283,48Pla Carles, Manuel Factura 11777, subministrament d'aigua i gots, amrç 2011

F/2011/771 04/04/2011 11846 01/04/2011 220110002183 40927304T 375,12Pla Carles, Manuel Factura 11846, subministrament de'aigua i gots per l'Ajuntament de Tortosa, març 2011
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F/2011/849 08/04/2011 369 05/04/2011 220110002193 34821755P 977,48LAORDEN ARNAO JOSE MIGUEL
Factura 369, Certificació domini,cancelació afectació i cancel.lació embargs finques i cancelació nota 
marginal

F/2011/851 08/04/2011 375 07/04/2011 220110002194 34821755P 63,83LAORDEN ARNAO JOSE MIGUEL Factura 375, presentació i certificació domini i càrregues

F/2011/906 13/04/2011 11882 11/04/2011 220110002210 40927304T 180,48Pla Carles, Manuel Factura 11882, subministrament d'aigua i gots, alb:2711216,2711217 i 2711301

F/2011/943 15/04/2011 110196 02/03/2011 220110002217 40924305Z 1.170,56Bel Fontcuberta, Joan Pere
Factura 110196, cuota anual receptora 2011 de Biblioteca,Pl.Carrilet,Espai Sant domenech i Pavelló, 
alb:110208

F/2011/993 20/04/2011 353 12/04/2011 220110002222 00683502B 3,55Iborra Grau, María Concepción Factura 353, nota simple

F/2011/994 20/04/2011 352 12/04/2011 220110002223 00683502B 3,55Iborra Grau, María Concepción Factura 352, nota simple

F/2011/995 20/04/2011 351 12/04/2011 220110002224 00683502B 3,55Iborra Grau, María Concepción Factura 351, nota simple

F/2011/997 21/04/2011 542 30/03/2011 220110002226 40021140J 55,42QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 542, reparació aparell i subministrament material, alb:1965,2064 i 2624

F/2011/999 21/04/2011 424 30/03/2011 220110002228 40021140J 94,40QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 424, canviar 4 guies armaris topes, 2 operaris a Gestió d'Ingressos, alb:2865

F/2011/1000 21/04/2011 425 30/03/2011 220110002229 40021140J 16,00QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 425, subministrament de fotocopies A3, alb:2177

F/2011/1002 21/04/2011 431 30/03/2011 220110002230 40021140J 35,40QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 431, canviar base cadira, alb:2644

F/2011/1004 21/04/2011 427 30/03/2011 220110002231 40021140J 70,80QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 427, canviar dos panys armaris metàl.lics existents per diversitat cultural, alb:2430

F/2011/624 18/03/2011 247 28/02/2011 220110002440 40021140J 1.298,28QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 247, subministrament de dos armaris metàl.lics per Gestió d'Ingressos, alb:1861

F/2011/639 18/03/2011 621 15/03/2011 220110002441 18953111F 108,98GUILLERMO CORRO TORMO Factura 621, presentació,segregació i notes-parcel.la del pol.ind.BaixEbre

F/2011/642 18/03/2011 618 15/03/2011 220110002442 18953111F 262,40GUILLERMO CORRO TORMO Factura 618, presentació,certf.cargas i cancelació afecció per finques de Campredó

F/2011/645 18/03/2011 200 28/02/2011 220110002443 00683502B 7,09Iborra Grau, María Concepción Factura 200, subministrament d'una nota simple

F/2011/1001 21/04/2011 430 30/03/2011 220110002454 40021140J 36,58QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 430, subministrament de fundes de plàstic pel SAC, alb:2632

F/2011/1005 21/04/2011 426 30/03/2011 220110002455 40021140J 1.301,08QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 426, subministrament material per area de joventut,alb:2422

F/2011/1007 21/04/2011 429 30/03/2011 220110002456 40021140J 145,49QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 429, subministrament material centre civic, alb:2584

F/2011/826 06/04/2011 JFM03 31/03/2011 220110002490 40922480Y 456,00FERRE MARGALEF  JOEL Factura JFM03, curs de formació de l'escola de pares i mares de ""La Brúix ola, març 2011

F/2011/781 05/04/2011 2011053 31/03/2011 220110002502 40006095X 559,39Blanc Armengol  Daniel
Factura 2011053, subministrament de material divers per brigada municipal, alb:18201,18228,18239,18260 i 
18289

F/2011/793 05/04/2011 6840 31/03/2011 220110002503 40907966M 607,37MARGALEF PANISELLO  J. RAMON Factura 6840, subministrament de material divers per obres públiques

F/2011/839 08/04/2011 7/2011 01/04/2011 220110003169 40907382L 291,72MONTESO ESPUNY  JOSE Factura 7/2011, lloguer del local ubicat al c/Major de Sant Jaume nº19 de Tortosa-març 2011

F/2011/165 08/02/2011 01/2011 31/01/2011 220110003224 40906033G 203,28Cid Fava  Oscar Factura 01/2011, lloguer local dispensari barri del Rastre c/Providència nº16-gener 2011

F/2011/732 31/03/2011 02/2011 28/02/2011 220110003229 40906033G 203,28Cid Fava  Oscar Factura 02/2011, lloguer local dispensari barri del Rastre, febrer 2011

F/2011/910 13/04/2011 A/26 31/03/2011 220110003231 40918648S 1.282,37Mulet Cid, Angel-Rotor (Fotografia Aéria) Factura A/26, reportatge fotogràfic aéri

F/2011/944 15/04/2011 110117 11/04/2011 220110003450 40909986R 836,67Fores Vidal  Jose Joaquin Factura 110117, subministrament de granito, alb:6058 per Plaça TempleCESSIÓ DE CRÈDIT

F/2010/4926 31/12/2010 6354 08/09/2010 220110004235 77880062S 233,17Targa Amposta  Juan (CODESA) Factura 6354, subministrament de material per la Ped. Els Reguers, alb:6362

F/2011/1014 29/04/2011 04/03 31/03/2011 220110004930 52604153W 2.357,00Tomas Audi  Domingo Factura 04/03, direcció tècnica i disseny Renaix ement Tortosa-març 2011
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F/2011/58 25/01/2011 12 07/01/2011 220110005078 40021140J 982,94QUEROL CLIMENT  ENRIQUE (SERVEI TECNIC) Factura 12, subministrament d'armaris i 1 taula, alb:45

F/2011/395 24/02/2011 04-11 20/01/2011 220110005079 40906821X 1.204,72Millan Bel  Josep lluis
Factura 04-11, coordinació del pla de Seguretat i Salut de la Millora dels accessos i rehabilitació i ampliació 
del Edif

F/2011/396 24/02/2011 03-11 20/01/2011 220110005080 40906821X 5.522,19Millan Bel  Josep lluis
Factura 03-11, coordinació del pla de Seguretat i Salut de la Millora dels accessos i rehabilitació i ampliació 
del Edif

F/2011/397 24/02/2011 02-11 20/01/2011 220110005081 40906821X 408,28Millan Bel  Josep lluis
Factura 02-11, direcció d'obra i direcció d'ex ecució de la Construcció de l'escala d'emergència per l'edifici 
sociocultu

F/2011/398 24/02/2011 01-11 20/01/2011 220110005082 40906821X 1.830,09Millan Bel  Josep lluis
Factura 01-11, direcció d'obra i direcció d'ex ecució de la Construcció de l'escala d'emergència per l'edifici 
sociocultu

      335.641,58  

Relació de factures de proveïdors incloses a la línia de crèdit ICO – Bankia
Nº Entrada

Data 
Entrada Nº Doc Data Doc Operació Tercer Import Nom / Raó social Descripció

F/2010/3622 09/11/2010 A/160 02/11/2010 220100008619 B62590518 21.114,34Eurona ISTAR, SL Factura A/160, manteniment x arx a sense fils corporativa i sistema de teleseguretat

F/2010/4068 13/12/2010 3400 09/12/2010 220100010209 B43533199 2.340,79Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3400, subministrament de material per al centre acollida turística 2010

F/2010/4159 20/12/2010 1,431 15/12/2010 220100010211 B43364249 12.000,00IMPRENTA QUEROL S.L. Factura 1,431, subministrament de tríptics,targes,plànols i bosses pel Centre d'Acollida Turística-Cat

F/2010/4056 13/12/2010 1011/590 30/11/2010 220100010872 B43729409 141,60Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/590, subministrament de copies, novembre 2010-alb:001/438944

F/2010/4063 13/12/2010 F0795479 30/11/2010 220100010874 A43105279 2.471,45E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura F0795479, subministrament gasolina per policia, novembre 2010

F/2011/933 15/04/2011 C11008 04/04/2011 220100010876 F43019215 6.932,50MACLA STAT.COOP.CATALANA LTDA. Fra.C11008,treballs desenrunar i col.locar de coberta amb planxa metal.lica C/Sant Francesc, dec:03/11

F/2011/931 15/04/2011 C11010 04/04/2011 220100010876 F43019215 2.242,00MACLA STAT.COOP.CATALANA LTDA. Fra.C11010,treballs realitzats en el sanejament les parts de revestiment de la façana de l'edifici C/Cabanes, dec:274/11

F/2011/932 15/04/2011 C11009 04/04/2011 220100010876 F43019215 1.154,04MACLA STAT.COOP.CATALANA LTDA. Fra.C11009,treballs realitzats en l'estintolament de l'edifici C/Cabanes, dec:275/11

F/2010/4067 13/12/2010 VT8370 30/11/2010 220100010876 B43894989 1.204,20Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8370, subministrament material vari per l'enllumenat

F/2010/4129 14/12/2010 T/536/2010 02/12/2010 220100010886 B43650985 295,14Abello Autotec SL Factura T/536/2010, reparar fallo ventilador radiador a B2088SW

F/2010/4183 20/12/2010 VT8372 30/11/2010 220100010890 B43894989 266,50Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8372, subministrament de material vari per edifici biblioteca, alb:VT-105118, VT-105144 i VT-5789

F/2010/4184 20/12/2010 VT8371 30/11/2010 220100010891 B43894989 343,07Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8371, subministrament de material vari per auditori felip Pedrell, alb:VT-105006 VT-105060 i VT-5807

F/2010/4195 20/12/2010 FA0000451 30/11/2010 220100010898 A43105279 5,45E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura FA0000451, subministrament de material divers

F/2010/4343 28/12/2010 2010323 21/12/2010 220100010940 B43598275 69,21Pintaline,sl Factura 2010323, reparació vehícle policial B9741PK

F/2010/4344 28/12/2010 2010322 20/12/2010 220100010941 B43598275 110,51Pintaline,sl Factura 2010322, reparació vehícle policial T0949AY

F/2010/4358 28/12/2010 1012/470 22/12/2010 220100010942 B43729409 2.065,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/470, subministrament de material divers, alb:001/440393

F/2010/4373 28/12/2010 VT8596 21/12/2010 220100010950 B43894989 6.956,10Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8596, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:VT-105682

F/2010/4382 28/12/2010 T/547/2010 22/12/2010 220100010951 B43650985 1.251,14Abello Autotec SL Factura T/547/2010, reparació renault clio 0020CKS

F/2010/4470 31/12/2010 T/560/2010 24/12/2010 220100010963 B43650985 80,28Abello Autotec SL Factura T/560/2010, reparacions pel vehicle policial 4782BZV

F/2010/4514 31/12/2010 VT 8500 15/12/2010 220100010968 B43894989 285,83Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 8500, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:VT-105338, VT-105518 i VT-105519

F/2010/4527 31/12/2010 I/63/2010 22/12/2010 220100010970 B43650985 2.344,66Abello Autotec SL Factura I/63/2010, diverses reparacions als vehicles policials:T-0949-AY i 4782BZV

F/2010/4536 31/12/2010 2010341 31/12/2010 220100010971 B43598275 1.003,00Pintaline,sl Factura 2010341, reparacions vehicles policials

F/2010/4537 31/12/2010 T/571/2010 30/12/2010 220100010972 B43650985 215,18Abello Autotec SL Factura T/571/2010, substituir pastilles de freno

F/2010/4539 31/12/2010 2010335 30/12/2010 220100010973 B43598275 93,16Pintaline,sl Factura 2010335, reparació vehicle policial

F/2010/4628 31/12/2010 VT8722 31/12/2010 220100010979 B43894989 1.007,72Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8722, subministrament material divers per la policia, alb:VT-105850

F/2010/4069 13/12/2010 1012/5 02/12/2010 220100011043 B43729409 2.101,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/5, subministrament de destructores, alb:001/439482

F/2010/4126 14/12/2010 1011/421 29/11/2010 220100011048 B43729409 1.006,10Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/421, subministrament de material variu per l'espai obert d'aprenentatge, alb:001/439248

F/2010/4154 15/12/2010 197 15/12/2010 220100011052 B96321583 8.787,05IVAL  INFORMATICA Factura 197, manteniment i assistència tècnica remota de l'aplicació GIALwin,2010

F/2010/4291 27/12/2010 3626 24/12/2010 220100011064 B43533199 2.257,22Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3626, subministrament d'impresores, alb:7656

F/2010/4329 27/12/2010 VE 10220 22/12/2010 220100011065 B43034537 8.953,96Montajes Llangostera  S.L. Factura VE 10220, substitució de lluminaries al Temple, 4 camins i parc Nivera, alb:7469

F/2010/4399 29/12/2010 2034926 05/12/2010 220100011067 B43527498 909,78DOBLE COLUMNA  S.L. Factura 2034926, subministrament de material divers per la policia

16



F/2010/3990 09/12/2010 8581A 30/11/2010 220100011106 B43430867 198,70DOMENECH MAQUINARIA  S.L. Factura 8581A, reparacions diverses per les zones verdes, alb:1217

F/2010/4050 10/12/2010 1011/454 29/11/2010 220100011107 B43729409 45,14Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/454, subministrament de 50 arx ius definitius, alb:001/438961

F/2010/4055 10/12/2010 1011/455 29/11/2010 220100011108 B43729409 273,81Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/455, subministrament de material divers, alb:001/438592,001/438896 i 001/438993

F/2010/4062 13/12/2010 F0795475 30/11/2010 220100011109 A43105279 1.673,91E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura F0795475, subministrament gasolina per l'àrea de serveis, novembre 2010

F/2010/4070 13/12/2010 1012/6 02/12/2010 220100011110 B43729409 67,72Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/6, subministrament de material vari, alb:001/439218 i 001/439474

F/2010/4071 13/12/2010 1012/7 02/12/2010 220100011111 B43729409 3,50Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/7, subministrament grapes, alb:001/435811

F/2010/4105 14/12/2010 3217 30/11/2010 220100011117 B43533199 89,63Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3217, subministrament material vari per Gerència, alb:6750

F/2010/4106 14/12/2010 3218 30/11/2010 220100011118 B43533199 84,84Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3218, subministrament de caix es de paper, alb:6784

F/2010/4107 14/12/2010 3219 30/11/2010 220100011119 B43533199 245,97Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3219, subministrament de caix es de paper, alb:6931

F/2010/4108 14/12/2010 3220 30/11/2010 220100011120 B43533199 258,42Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3220, reparació impresora, alb:7060

F/2010/4109 14/12/2010 3221 30/11/2010 220100011121 B43533199 258,42Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3221, reparació impresora, alb:7061

F/2010/4111 14/12/2010 776/10 30/11/2010 220100011122 B55501696 53,10Gràfica Dertosense,sl Factura 776/10, subministrament de segell, alb:931/10

F/2010/4113 14/12/2010 774/10 30/11/2010 220100011123 B55501696 35,40Gràfica Dertosense,sl Factura 774/10, subministrament de segell, alb:906/10

F/2010/4197 20/12/2010 103537 01/12/2010 220100011125 B43109529 499,38GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 103537, subministrament material informàtic divers

F/2010/4247 21/12/2010 822/10 30/11/2010 220100011128 B55501696 17,70Gràfica Dertosense,sl Factura 822/10, subministrament caix eta de recanvis, alb:942/10

F/2010/4578 31/12/2010 103657 15/12/2010 220100011134 B43109529 967,35GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 103657, subministrament material informàtic divers, alb:2463,1538,1539,1550,1557,1558,1582 i 1593

F/2010/4110 14/12/2010 3373 30/11/2010 220100011196 B43533199 684,40Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3373, subministrament de toner i caix es de paper, alb:6120 i 6409

F/2010/4436 31/12/2010 FV10MM10545 29/12/2010 220100011201 B43361187 1.364,00OLEGARIO ESTRADA  S.L. Factura FV10MM10545, enderroc pou de la figuereta, alb:782451

F/2010/4245 21/12/2010 788/10 30/11/2010 220100011264 B55501696 35,40Gràfica Dertosense,sl Factura 788/10, subministrament de segell per Centre de Formació Ocupacional, alb:940/10

F/2010/4586 31/12/2010 1012/111 13/12/2010 220100011266 B43729409 10,15Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/111, subministrament safates negres per l'interventor, alb:001/439545

F/2010/4638 31/12/2010 3714 30/12/2010 220100011268 B43533199 684,40Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3714, subministrament de caix es de paper A4, alb:7089

F/2010/4471 31/12/2010 AV 783 15/12/2010 220100011292 B43097153 6,34Garcid  S.L. Factura AV 783, subministrament de bombetes, alb:871

F/2010/4695 31/12/2010 1012/538 28/12/2010 220100011294 B43729409 101,28Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/538, subministrament de material divers, alb:001/440750

F/2010/4517 31/12/2010 1012/1114 31/12/2010 220100011300 B43729409 211,96Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/1114, subministrament de material divers, alb:001/441233

F/2010/4693 31/12/2010 F0795445 31/12/2010 220100011303 A43105279 2.313,24E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura F0795445, subministrament gasoil per policia, desembre 2010

F/2010/4711 31/12/2010 103774 31/12/2010 220100011313 B43109529 1.630,08GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 103774, subministrament de material divers, alb:2601

F/2010/4670 31/12/2010 103760 31/12/2010 220100011325 B43109529 385,49GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 103760, subministrament de material informàtic divers

F/2010/4345 28/12/2010 2010321 20/12/2010 220100011357 B43598275 141,32Pintaline,sl Factura 2010321, reparació vehícle parc mobil T8723AC

F/2010/4404 29/12/2010 8678 A 22/12/2010 220100011358 B43430867 166,57DOMENECH MAQUINARIA  S.L. Factura 8678 A, reparació maquinaria per les zones verdes, alb:1314

F/2010/4408 29/12/2010 225/10 14/12/2010 220100011359 B43359173 299,48TALLERES AUDI S.L. (RODRIGO AUDI) Factura 225/10, arreglar un gat de grua i fer soport nou al gat, alb:500/10 i 504/10

F/2010/4513 31/12/2010 OT 2610 30/11/2010 220100011360 B43097153 253,49Garcid  S.L. Factura OT 2610, reparació de la ford T4747AD, alb:2699

F/2010/4395 29/12/2010 103747 21/12/2010 220100011400 B43109529 574,13GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 103747, subministrament de material divers per l'espai obert d'aprenentatge,alb:2532

F/2010/4566 31/12/2010 A/4568 21/12/2010 220100011403 B43851427 1.995,33Llibreria Viladrich S.L.L. Factura A/4568, subministrament de material divers per Acció social

F/2010/4080 13/12/2010 AA-7149 30/11/2010 220100011421 B43998574 478,08Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-71490, subministrament de material vari

F/2010/4179 20/12/2010 A1185/2010 30/11/2010 220100011423 B58409046 1.217,76KANARS S.L. Factura A1185/2010,subministrament d'aglomerat, alb:660,677,703 i 723

F/2010/4180 20/12/2010 14018 30/11/2010 220100011424 A43030311 565,28HIERROS R.DOMINGO S.A. Factura 14018, subministrament de material vari per obres públiques, alb:164839,165092 i 165392

F/2010/4182 20/12/2010 2214 25/11/2010 220100011425 B43516988 177,00Prontoservis  S.L. Factura 2214, buida foses séptiques almacen municipal, alb:3914

F/2010/4501 31/12/2010 3320 15/12/2010 220100011432 A43247089 930,51MATERIAL DE FUSTER  S.A. Factura 3320, subministrament d'Avet de Nadal 2010

F/2010/4602 31/12/2010 VT8501 15/12/2010 220100011439 B43894989 215,94Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8501, subministrament material per semàfor, alb:VT-105343

F/2010/4625 31/12/2010 3437 27/12/2010 220100011441 A43247089 88,74MATERIAL DE FUSTER  S.A. Factura 3437, subministrament de material

F/2010/4654 31/12/2010 AA-7746 31/12/2010 220100011443 B43998574 335,13Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-7746, subministrament de material divers per la brigada, alb:AA-28961,AA-28991,AA-29071 i AA-29773

F/2010/4655 31/12/2010 AA-7745 31/12/2010 220100011444 B43998574 9,82Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-7745, subministrament de material divers per obres públiques, alb:AA-29763

F/2010/4656 31/12/2010 AA-7470 15/12/2010 220100011445 B43998574 446,67Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-7470, subministrament material divers per brigada, alb:AA-28183,AA-28493,AA-28598,AA-28721 i AA-28778

F/2010/4658 31/12/2010 AA-7468 15/12/2010 220100011446 B43998574 65,62Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-7468, subministrament de material divers per brigada, alb:AA-28158
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F/2010/4717 31/12/2010 135 30/12/2010 220100011456 B43891357 1.196,00QUEROL EDICIÓNS Factura 135, subministrament de revistes La veu dels jubilats

F/2010/4610 31/12/2010 1011/59 03/11/2010 220100011458 B43729409 45,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/59, subministrament material divers per l'escola El Temple, alb:001/436748

F/2010/4611 31/12/2010 1011/58 03/11/2010 220100011459 B43729409 45,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/58, subministrament material divers per l'escola El Temple, alb:001/436747

F/2010/4612 31/12/2010 1011/57 03/11/2010 220100011460 B43729409 55,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1011/57, subministrament material divers per l'escola El Temple, alb:001/436746

F/2010/4613 31/12/2010 1009/882 30/09/2010 220100011461 B43729409 45,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1009/882, subministrament material divers per l'escola El Temple, alb:001/435640

F/2010/4614 31/12/2010 1009/881 30/09/2010 220100011462 B43729409 45,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1009/881, subministrament material divers per l'escola El Temple, alb:001/435639

F/2010/4615 31/12/2010 1009/880 30/09/2010 220100011463 B43729409 45,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1009/880, subministrament material divers per l'escola El Temple, alb:001/435638

F/2010/4616 31/12/2010 1009/879 30/09/2010 220100011464 B43729409 55,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1009/879, subministrament material divers per l'escola El Temple, alb:001/435637

F/2010/4224 21/12/2010 A/1000051 10/12/2010 220100011468 B43701622 1.906,51DBM Besalduch-Miralles  S.L. Factura A/1000051, subministrament de material Casa d'Oficis,alb:1000001/02 -- EMBARGADA AEAT

F/2010/4226 21/12/2010 A/1000052 15/12/2010 220100011471 B43701622 2.065,00DBM Besalduch-Miralles  S.L. Factura A/1000052, subministrament de material i treballs per BSO EMBARGADA

F/2010/4645 31/12/2010 1012/919 30/12/2010 220100011494 B43729409 156,24Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/919, subministrament de copies CFO, alb:001/441157

F/2010/4366 28/12/2010 1012/392 16/12/2010 220100011516 B43729409 19,05Ofi Complet 75  S.L. Factura 1012/392, subministrament de material per diversitat cultural, alb:001/440302

F/2010/4370 28/12/2010 218614 10/12/2010 220100011551 B43255975 130,06VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218614, subministrament de billets Lleida-Madrid i Madrid-Lleida pel sr. César Saura pel curs que està fent

F/2010/4371 28/12/2010 A119 19/12/2010 220100011552 B43802685 120,42Fusio Bonfer, S.L. Factura A119, dinar del sr. Ferran Bel, sra.Meritx ell Roigé i Turisme de Barcelona, alb:728

F/2010/4666 31/12/2010 A78 15/10/2010 220100011553 B43802685 180,14Fusio Bonfer, S.L. Factura A78, dinar de ""La Caix a"" amb el sr.Ferran bel el 09/09/10, alb:653

F/2010/4667 31/12/2010 A26 27/03/2010 220100011554 B43802685 251,77Fusio Bonfer, S.L. Factura A26, diversos dinars del sr. Ferran Bel amb l'alcalde Rasquera,amb el sr. Joaquin Ricart i amb el sr. Emili Lehm

F/2010/4668 31/12/2010 A86 15/10/2010 220100011555 B43802685 594,00Fusio Bonfer, S.L. Factura A86, Dinar del sr.Ferran Bel amb representació de la Republica Dominicana la diada de l'11 de setembre 2010

F/2010/4196 20/12/2010 2034878 01/12/2010 220100011561 B43527498 525,57DOBLE COLUMNA  S.L. Factura 2034878, inserció d'una pàgina interior a un cop d'ull,novembre 2010

F/2010/4374 28/12/2010 VT 8595 21/12/2010 220100011579 B43894989 861,40Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 8595, subministrament de material divers, alb:VT-105683

F/2010/4246 21/12/2010 789/10 30/11/2010 220100011584 B55501696 178,17Gràfica Dertosense,sl Factura 789/10, subministrament targetes sr. Jordi Folqué i sr.Alcalde

F/2010/4248 21/12/2010 823/10 13/12/2010 220100011585 B55501696 480,30Gràfica Dertosense,sl Factura 823/10, subministrament targetons de Nadal, alb:933/10

F/2010/4529 31/12/2010 880/10 29/12/2010 220100011586 B55501696 160,48Gràfica Dertosense,sl Factura 880/10, subministrament de targetons de Nadal 2010

F/2010/4657 31/12/2010 AA-7469 15/12/2010 220100011734 B43998574 181,25Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-7469, subministrament de material divers pel cementiri municipal, alb:AA-28209

F/2010/4330 27/12/2010 A/206 21/12/2010 220100011744 B43833862 5.085,80Imaginarádio Factura A/206, campanya publicitària 2010CESSIÓ DE CRÈDIT

F/2010/4331 27/12/2010 B/2982 21/12/2010 220100011745 B43222595 4.814,40PUBLICACIONES COMERC.TERRES DE L`EBRE  S.L.Factura B/2982, difusió d'activitats 4º trimestre 2010 a l'estel

F/2010/4532 31/12/2010 2264 12/12/2010 220100011870 B43516988 277,30Prontoservis  S.L. Factura 2264, lloguer cabines, desembre 2010

F/2010/4609 31/12/2010 A/4331 30/09/2010 220100011875 B43851427 727,63Llibreria Viladrich S.L.L. Factura A/4331, subministrament de material divers per Acció Social

F/2010/4472 31/12/2010 OT 2654 15/12/2010 220100011999 B43097153 575,65Garcid  S.L. Factura OT 2654, reparació del vehicle T-9840-BB, alb:2781

F/2010/4662 31/12/2010 VT 8606 23/12/2010 220100012002 B43894989 3.988,64Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 8606, subministrament de material divers, alb:VT-105737

F/2010/4663 31/12/2010 F0795442 31/12/2010 220100012003 A43105279 1.337,76E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura F0795442, subministrament diesel per serveis, desembre 2010

F/2010/4713 31/12/2010 AV 821 31/12/2010 220100012025 B43097153 6,91Garcid  S.L. Factura AV 821, subministrament de material, alb:909

F/2010/4718 31/12/2010 VT 8631 31/12/2010 220100012026 B43894989 230,36Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8631, subministrament de material divers, alb:VT-105576,VT-6039

F/2010/4636 31/12/2010 3711 30/12/2010 220100012033 B43533199 390,72Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3711, subministrament d'impresora, alb:7363

F/2010/4719 31/12/2010 FA0000457 31/12/2010 220100012034 A43105279 11,50E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura FA0000457, subministrament de material, desembre 2010

F/2010/4715 31/12/2010 VT8599 22/12/2010 220100012059 B43894989 7.397,88Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT8599, subministrament de material divers, alb:VT-6028

F/2010/4782 31/12/2010 894/10 29/12/2010 220100012074 B55501696 529,82Gràfica Dertosense,sl Factura 894/10, subministrament de material divers pel programa Thao

F/2010/4803 31/12/2010 3733 31/12/2010 220100012139 B43533199 669,70Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3733, subministrament d'armaris i encimera per Benestar Social, alb:7797

F/2010/4804 31/12/2010 3734 31/12/2010 220100012140 B43533199 233,64Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 3734, subministrament de cadires per Benestar Social, alb:7798

F/2010/4190 20/12/2010 VE10216 30/11/2010 220100012354 B43034537 4.267,89Montajes Llangostera  S.L. Factura VE10216, instal.lació d'accesoris minusvalids Pavello Firal de Tortosa, alb:7462

F/2010/4873 31/12/2010 AA-4810 15/08/2010 220100012436 B43998574 1.012,68Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-4810, subministrament de material divers per la pedania de Bitem, alb:AA-18028

F/2010/4876 31/12/2010 A/233 13/08/2010 220100012439 B43831593 523,11Alsocasals Instal.lacions SL. Factura A/233, reparacions realitzades al juliol a la pedania de Bitem, alb:310

F/2010/4881 31/12/2010 AA-6099 15/10/2010 220100012444 B43998574 610,74Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-6099, subministrament de material divers, alb:AA-23108,AA-23435 i AA-43656

F/2010/4883 31/12/2010 A/290 25/10/2010 220100012446 B43831593 888,61Alsocasals Instal.lacions SL. Factura A/290, treballs realitzats al mes de setembre 2010, alb:365

F/2010/4437 31/12/2010 A/373 30/12/2010 220100012493 B43831593 3.245,00Alsocasals Instal.lacions SL. Factura A/373 i certificació nº6, feines ex tres a l'obra supressió de barres arquitectoniques i climatització EdificiBSO
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F/2010/4765 31/12/2010 218451 25/10/2010 220100012495 B43255975 216,08VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 21851, subministrament de billets Tarragona-Madrid i tornada pel sr. Ferran Bel

F/2010/4369 28/12/2010 122/10 04/12/2010 220100012516 J43961275 236,00Tarraconet SCP Factura 122/10, comunicació 2.0 Ajuntament de Tortosa. Redes Sociales

F/2010/4739 31/12/2010 A58 21/07/2010 220100012521 B43802685 196,02Fusio Bonfer, S.L. Factura A58, dinar el 15/06/10, alb:594

F/2010/4766 31/12/2010 218558 25/11/2010 220100012522 B43255975 154,00VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218558, Viatge a Brusel.les pel sr. Ferran Bel

F/2010/4767 31/12/2010 218478 08/11/2010 220100012523 B43255975 216,08VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218478, Billets de tren Madrid-Tarragona i retorn per l'Acte Banc d'Espanya el 16/11/10

F/2010/4768 31/12/2010 218496 12/11/2010 220100012524 B43255975 130,06VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218496, Billets Lleida-Madrid i tornada pel curs del sr. Cesar Saura

F/2010/4444 31/12/2010 00010159 30/12/2010 220100012530 B43405216 1.618,04Instal·lacions Pallares  S.L. Factura 00010159, subministrament de material divers per Escola de Música

F/2010/4225 21/12/2010 A/1000053 15/12/2010 220100012546 B43701622 2.110,90DBM Besalduch-Miralles  S.L. Factura A/1000053, subministrament de material i treballs antiga comisaria EMBARGADA

F/2010/3478 02/11/2010 128 29/07/2010 220100012620 B43598580 8.476,79ENCOFRATS I SERVEIS GUECHE S.L. Factura 128, ampliació de la coberta metal.lica en zona esportiva de Bitem-Tortosa

F/2010/4332 27/12/2010 B/2981 21/12/2010 220100012622 B43222595 4.814,40PUBLICACIONES COMERC.TERRES DE L`EBRE  S.L.Factura B/2981, difusió d'activitats 3º trimestre 2010 a l'estel

F/2010/4447 31/12/2010 FV10MM10544 27/12/2010 220100012623 B43361187 11.521,00OLEGARIO ESTRADA  S.L. Factura FV10MM10544, instal.lació carpa zona esportiva a la Pedania Reguers, alb:7152362

F/2010/4787 31/12/2010 A204 25/12/2010 220100012626 B43808294 6.200,00LIMICOLA,SL (DIARI MÉS EBRE) Factura A204, serveis de gestió publicitaria ""Mes Ebre"" pàgina a color semanal

F/2010/3481 02/11/2010 135 30/08/2010 220100012627 B43598580 10.887,73ENCOFRATS I SERVEIS GUECHE S.L. Factura 135, reforma del tancament de l'escenari de la pedania Bitem

F/2010/4886 31/12/2010 8092A 08/05/2010 220100012635 B43430867 175,50DOMENECH MAQUINARIA  S.L. Fra. 8092A, Subminsitraments Pedania Els REguers

F/2010/4890 31/12/2010 8189A 16/06/2010 220100012639 B43430867 14,50DOMENECH MAQUINARIA  S.L. Fra. 8189A, Subministrament pantalla protecció pulveritzat Pedania Els REguers

F/2010/4891 31/12/2010 11694 31/05/2010 220100012640 A43030311 299,38HIERROS R.DOMINGO S.A. Fra. 11694, subministraments diversos Pedania Els REguers

F/2010/4895 31/12/2010 12067 30/06/2010 220100012644 A43030311 138,45HIERROS R.DOMINGO S.A. Fra. 12067, subministrament materials Pedania dels REguers

F/2010/4058 13/12/2010 T43582010 07/10/2010 220100013203 B43386002 342,08HOSPITAL CLINIC VETERINARI OFTEVET Factura T43582010, nex oplan canino adulto básico plus

F/2010/4059 13/12/2010 T43552010 07/10/2010 220100013204 B43386002 83,21HOSPITAL CLINIC VETERINARI OFTEVET Factura T43552010, visita clinica per Arko

F/2010/4060 13/12/2010 T43632010 07/10/2010 220100013205 B43386002 813,28HOSPITAL CLINIC VETERINARI OFTEVET Factura T43632010, subministrament d'un producte específic per Arko

F/2010/4061 13/12/2010 T43602010 07/10/2010 220100013206 B43386002 876,96HOSPITAL CLINIC VETERINARI OFTEVET Factura T43602010, subministrament d'uns productes específics per Rony

F/2010/4419 30/12/2010 T51082010 01/12/2010 220100013207 B43386002 244,94HOSPITAL CLINIC VETERINARI OFTEVET Factura T51082010, subministrament de Nex oplan Canino per Arko de la Policia

F/2010/4420 30/12/2010 T51092010 01/12/2010 220100013208 B43386002 92,64HOSPITAL CLINIC VETERINARI OFTEVET Factura T51092010, revisió veterinari per Arko de la policia

F/2011/77 28/01/2011 B/2011004 15/01/2011 220110000176 B43433374 1.449,04Conficon Hosteses SL Factura B/2011004, servei hostesses informadores-substitució centre acollida turística 1ªQuinzena gener 2011

F/2011/35 25/01/2011 A 0006 07/01/2011 220110000211 B12361812 141,60Pirotecnia Tomas SL Factura A 0006, subministrament de bateries de pirofantasia de color i de tro, alb:000020

F/2011/71 26/01/2011 1 20/01/2011 220110000377 B43360247 23.320,93Montserrat To y Sanchez, S.L. Factura 1, instal.lació, muntatge, posada en marx a, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat nadalenc

F/2011/146 07/02/2011 A/4723 31/01/2011 220110000387 B43851427 1,20Llibreria Viladrich S.L.L. Factura A/4723, subministrament de material per departament de serveis, alb:A/102780

F/2011/193 10/02/2011 2 31/01/2011 220110000388 B43360247 23.320,93Montserrat To y Sanchez, S.L. Factura 2, 50% del contracte del servei d'instal.lació, muntatge, posada en marx a, manteniment i desmuntatge de l'enllum

F/2011/196 10/02/2011 64/11 09/02/2011 220110000425 B55501696 354,00Gràfica Dertosense,sl Factura 64/11, subministrament de carpetes, alb:52/11

F/2011/154 07/02/2011 VE11010 31/01/2011 220110000431 B43034537 382,80Montajes Llangostera  S.L. Factura VE 11010, revisions semestrals depuradora de Vinallop, alb:7547

F/2011/357 23/02/2011 B/2011012 15/02/2011 220110000473 B43433374 939,28Conficon Hosteses SL Factura B/2011012, servei d'hostesses informadores-substitució centre acollida turística-1ªquinzena febrer 2011

F/2011/399 24/02/2011 91/11 22/02/2011 220110000478 B55501696 56,64Gràfica Dertosense,sl Factura 91/11, subministrament de cartells Ferreries, alb:110/11

F/2011/2 24/01/2011 110170 17/01/2011 220110000492 B43109529 427,70GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 110170, subministrament de material divers informàtic,alb:16,197,2726,40,49,51,53,60 i 78

F/2011/9 24/01/2011 1101/86 17/01/2011 220110000496 B43729409 236,00Ofi Complet 75  S.L. Factura 1101/86, subministrament fotocopiadora IMA, alb:001/442642

F/2011/10 24/01/2011 1101/87 17/01/2011 220110000497 B43729409 191,33Ofi Complet 75  S.L. Factura 1101/87, subministrament de material divers, alb:001/442352 i 001/442537

F/2011/48 25/01/2011 115030809 01/01/2011 220110000508 F20025318 395,35ORONA S.COOP Factura 115030809, revisió ascensors de CEIP La Mercè

F/2011/49 25/01/2011 115031347 01/01/2011 220110000509 F20025318 650,65ORONA S.COOP Factura 115030809, revisió ascensors de la biblioteca Marcel.lí Domingo

F/2011/65 26/01/2011 A 19/2011 15/01/2011 220110000512 B58409046 1.049,61KANARS S.L. Factura A 19/2011, subministrament d'aglomerat, alb:502.036, 502.051 i 502.062

F/2011/105 03/02/2011 A005204 04/01/2011 220110000521 B43598887 712,67MANTFRED DEL GAS S.L. Factura A005204, reparar avaries de la biblioteca Marcel.li Domingo, alb:A005285 i A005288

F/2011/109 07/02/2011 189 28/01/2011 220110000522 B43533199 169,68Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 189, subministrament de caix es de paper A3, alb:195

F/2011/134 07/02/2011 110315 01/02/2011 220110000544 B43109529 543,76GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 110315, subministrament de material divers informàtic, alb:79,92,95,106,2851,114,120 i 130

F/2011/139 07/02/2011 OT 2858 31/01/2011 220110000547 B43097153 1.292,18Garcid  S.L. Factura OT 2858, reparació del vehicle 0126CRD, alb:2981

F/2011/145 07/02/2011 A/4664 31/01/2011 220110000549 B43851427 8,40Llibreria Viladrich S.L.L. Factura A/4664, subministrament de material per departament de serveis, alb:A/110100

F/2011/148 07/02/2011 8802 A 02/02/2011 220110000550 B43430867 261,91DOMENECH MAQUINARIA  S.L. Factura 8802 A, subministrament de reparacions diverses, alb:15
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F/2011/151 07/02/2011 1101/623 31/01/2011 220110000551 B43729409 198,46Ofi Complet 75  S.L. Factura 1101/623, subministrament de material divers, alb:001/442797,001/442903,001/442983,001/443021 i 001/443356

F/2011/158 07/02/2011 188 28/01/2011 220110000553 B43533199 684,40Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 188, subministrament de caix es de paper reciclat, alb:442

F/2011/159 07/02/2011 43 21/01/2011 220110000554 B43533199 27,23Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 43, lectura fotocopiadora dept.informàtica del 16/09/10 al 13/01/11, alb:334

F/2011/160 07/02/2011 42 21/01/2011 220110000555 B43533199 86,00Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 42, lectura fotocopiadora dept.att.ciutadana del 10/11/10 al 13/01/11, alb:334

F/2011/161 07/02/2011 41 21/01/2011 220110000556 B43533199 20,43Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 41, lectura fotocopiadora dept.Gestió d'Ingressos del 10/11/10 al 13/01/11, alb:332

F/2011/162 07/02/2011 40 21/01/2011 220110000557 B43533199 28,05Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 40, lectura fotocopiadora dept.Recursos Humans del 10/11/10 al 13/01/11, alb:331

F/2011/163 07/02/2011 39 21/01/2011 220110000558 B43533199 13,56Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 39, lectura fotocopiadora dept.IMACT-Auditori del 10/11/10 al 13/01/11, alb:330

F/2011/197 10/02/2011 63/11 09/02/2011 220110000563 B55501696 35,40Gràfica Dertosense,sl Factura 63/11, subministrament de segell cautx u printy:""rebut original a les..."", alb:51/11

F/2011/198 10/02/2011 62/11 09/02/2011 220110000564 B55501696 23,60Gràfica Dertosense,sl Factura 62/11, subministrament de caix a recanvis segells cautx u E55 en roig, alb:81/11

F/2011/199 10/02/2011 61/11 09/02/2011 220110000565 B55501696 35,40Gràfica Dertosense,sl Factura 61/11, subministrament segell cautx u printy treballadora social ""Inmaculada Medina"", alb:80/11

F/2011/200 10/02/2011 45/11 26/01/2011 220110000566 B55501696 38,94Gràfica Dertosense,sl Factura 45/11, subministrament de cautx u printy ""proyecto confinanciado por FEI"", alb:46/11

F/2011/236 11/02/2011 AA-8011 15/01/2011 220110000579 B43998574 320,90Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-8011, subministrament material divers per cementiri,alb:AA-30200

F/2011/301 22/02/2011 1102/77 14/02/2011 220110000583 B43729409 216,91Ofi Complet 75  S.L. Factura 1102/77, subministrament de materials, alb:001/443827 i 001/444098

F/2011/356 23/02/2011 110474 15/02/2011 220110000586 B43109529 247,16GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 110474, subministrament de material divers, alb:145,160,174 i 182

F/2011/358 23/02/2011 76/11 15/02/2011 220110000587 B55501696 35,40Gràfica Dertosense,sl Factura 76/11, subministrament de segell cautx u rpinty Ajuntament de Tortosa, alb:90/11

F/2011/361 23/02/2011 79/11 15/02/2011 220110000588 B55501696 44,84Gràfica Dertosense,sl Factura 79/11, subministrament targetes viver d'empreses de Tortosa, alb:91/11

F/2011/362 23/02/2011 80/11 15/02/2011 220110000589 B55501696 53,10Gràfica Dertosense,sl Factura 80/11, subministrament de segell cautx u datador ""registre general entrada"", alb:97/11

F/2010/4112 14/12/2010 775/10 30/11/2010 220110000662 B55501696 265,50Gràfica Dertosense,sl Factura 775/10, subministrament de cartells fira de nadal, alb:932/10

F/2011/3 24/01/2011 1101/52 12/01/2011 220110000815 B43729409 224,20Ofi Complet 75  S.L. Factura 1101/52, subministrament de copies per Ubasp, alb:001/442499

F/2011/43 25/01/2011 10 04/01/2011 220110000818 J43961275 236,00Tarraconet SCP Factura 10, comunicació  2.0 Ajuntament de Tortosa.Redes Sociales

F/2011/136 07/02/2011 VT 8864 31/01/2011 220110000828 B43894989 394,27Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 8864, subministrament de material divers per enllumenat, alb:VT-110496

F/2011/233 11/02/2011 AA-8283 31/01/2011 220110000836 B43998574 612,60Mayor materials per a la construcció SL
Factura AA-8283, subministrament de material divers, alb:AA-31773, AA-31765,AA-31899,AA-31922,AA-31922,AA-
31976,AA-31981

F/2011/234 11/02/2011 AA-8282 31/01/2011 220110000837 B43998574 43,13Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-8282, subministrament de material divers per obres públiques, alb:AA-31098,AA-31779 i AA-32277

F/2011/235 11/02/2011 AA-8012 15/01/2011 220110000838 B43998574 197,74Mayor materials per a la construcció SL
Factura AA-8012, subministrament material divers per brigada, alb:AA-30358,AA-30498,AA-30573,AA-581,AA-30679,AA-
30711,AA

F/2011/306 22/02/2011 13 04/02/2011 220110000848 J43961275 236,00Tarraconet SCP Factura 13, comunicación 2.0 Ajuntament de Tortosa-Redes Sociales

F/2011/307 22/02/2011 218787 15/02/2011 220110000849 B43255975 221,01VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218787, subministrament de billet de tren Tarragona-Madrid pel sr.Ferran Bel el 15/02/11

F/2011/308 22/02/2011 218788 15/02/2011 220110000850 B43255975 169,50VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218788, reserva en l'hotel Husa pel sr. Ferran Bel

F/2011/359 23/02/2011 77/11 15/02/2011 220110000855 B55501696 44,84Gràfica Dertosense,sl Factura 77/11, subministrament de targetes espai obert d'aprenentatge, alb:92/11

F/2011/465 07/03/2011 110605 01/03/2011 220110000871 B43109529 139,55GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 110605, subministrament de material informàtic, alb:202,221,228 i 235

F/2011/476 07/03/2011 FA0000470 28/02/2011 220110000872 A43105279 4,65E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura FA0000470, subministrament de material divers, alb:23965 i 24207

F/2011/534 08/03/2011 218849 07/03/2011 220110000884 B43255975 164,72VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218849, subministrament de billet de tren Lleida-Madrid-Lleida pel sr. César Saura pel curs

F/2011/540 08/03/2011 1102/408 25/02/2011 220110000885 B43729409 232,70Ofi Complet 75  S.L.
Factura 1102/408, subministrament de material divers, alb:001/444876, 
001/444365,001/444379,001/444397,001/444608,001/44

F/2011/550 08/03/2011 100/11 28/02/2011 220110000888 B55501696 106,20Gràfica Dertosense,sl Factura 100/11, subministrament targetons invitació conferència ""L'esport..."", alb:131/11

F/2011/551 08/03/2011 99/11 28/02/2011 220110000889 B55501696 70,80Gràfica Dertosense,sl Factura 99/11, subministrament de targetons per la constitució de l'EMD Bítem i Campredó, alb:127/11

F/2011/610 18/03/2011 AA-8977 28/02/2011 220110000895 B43998574 11,80Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-8977, subministrament de sac prompt vicat per policia local, alb:AA-34672

F/2011/668 21/03/2011 26 04/03/2011 220110000896 J43961275 236,00Tarraconet SCP Factura 26, comunicació 2.0 Ajuntament de Tortosa.Redes Socials

F/2011/670 21/03/2011 218798 17/02/2011 220110000897 B43255975 221,01VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218798, subministrament de billet de tren de Tarragona-Madrid-Tarragona per Recepció Casa Reial Cap d'Estat Isra

F/2011/27 25/01/2011 218683 13/01/2011 220110000914 B43255975 164,72VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218683, subministrament de bitllets Lleida-Madrid i tornada pel curs del sr. Cesar Saura

F/2011/304 22/02/2011 218707 22/01/2011 220110000923 B43255975 164,75VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218707, subministrament de billets Lleida-Madrid-Lleida pel sr.César Saura el 07/02/11 pel curs

F/2011/305 22/02/2011 218780 14/02/2011 220110000924 B43255975 149,70VIATGES TERMINALTOUR  SL Factura 218780, subministrament de billets Lleida-Madrid-Lleida pel sr.César Saura el 07/03/11 pel curs

F/2011/608 18/03/2011 B/2011027 15/03/2011 220110000953 B43433374 874,38Conficon Hosteses SL Factura B/2011027, servei hostesses informadores-substitució centre acollida turística 1ºQuinzena,març 11

F/2011/164 07/02/2011 38 21/01/2011 220110001328 B43533199 329,02Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 38, lectura fotocopiadora dept.Gerència del 10/11/10 al 19/01/11, alb:329

F/2011/257 11/02/2011 80 03/02/2011 220110001330 B43516988 1.038,40Prontoservis  S.L. Factura 80, desatascos i neteja vestuaris municipals, alb:4282
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F/2011/303 22/02/2011 20/11 08/02/2011 220110001332 B43359173 675,36TALLERES AUDI S.L. (RODRIGO AUDI) Factura 20/11, revisió anual grua, alb:39/11

F/2011/341 23/02/2011 FA/400552 15/01/2011 220110001335 A60882537 225,07RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS  S.A. Factura FA/400552, quota anual gener a desembre 2011-CEIP Cinta Curto

F/2011/342 23/02/2011 FA/400519 15/01/2011 220110001336 A60882537 193,72RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS  S.A. Factura FA/400519, quota anual gener a desembre 2011-CEIP Temple

F/2011/343 23/02/2011 FA/400520 15/01/2011 220110001337 A60882537 193,72RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS  S.A. Factura FA/400520, quota anual gener a desembre 2011-CEIP Ferreries

F/2011/346 23/02/2011 FA/400525 15/01/2011 220110001338 A60882537 193,72RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS  S.A. Factura FA/400525, quota anual gener a desembre 2011-CEIP La Mercè

F/2011/347 23/02/2011 FA/400526 15/01/2011 220110001339 A60882537 193,72RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS  S.A. Factura FA/400526, quota anual gener a desembre 2011-CEIP Remolins

F/2011/348 23/02/2011 FA/400527 15/01/2011 220110001340 A60882537 193,72RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS  S.A. Factura FA/400527, quota anual gener a desembre 2011-Teatre Felip Pedrell

F/2011/400 24/02/2011 VT 8998 15/02/2011 220110001359 B43894989 1.663,62Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 8998, subministrament material divers per l'enllumenat,VT-110571,VT-6113, VT-6148, VT-6263

F/2011/412 24/02/2011 OT 2916 15/02/2011 220110001363 B43097153 216,54Garcid  S.L. Factura OT 2916, cambiar filtros gasoil i sangrar i cambiar manecilles de T-3469-BD, alb:3091

F/2011/413 24/02/2011 OT 2909 15/02/2011 220110001364 B43097153 967,40Garcid  S.L. Factura OT 2909, desmontar rodes i cambiar valvulina de 0126CRD, alb:3081

F/2011/414 24/02/2011 100 15/02/2011 220110001365 B43516988 221,25Prontoservis  S.L. Factura 100, buidat de foses séptiques, alb:4304

F/2011/423 24/02/2011 A 64/2011 31/01/2011 220110001368 B58409046 3.449,73KANARS S.L. Factura A 64/2011, subministrament d'aglomerat, gener 2011

F/2011/478 07/03/2011 A 172/2011 28/02/2011 220110001379 B58409046 1.205,37KANARS S.L. Factura A 172/2011, subministrament aglomerat, febrer 2011, alb:1336,1346,1368,1381,1395 i 1411

F/2011/481 07/03/2011 VT 9122 28/02/2011 220110001381 B43894989 78,25Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 9122, subministrament material divers per enllumenat, alb:VT-110833

F/2011/524 08/03/2011 REP/252 07/03/2011 220110001388 B43969856 2.849,46TALLERS VIDIELLA,S.L. Factura REP/252, reparació vehicle, alb:594

F/2011/525 08/03/2011 12525 28/02/2011 220110001389 A43030311 146,19HIERROS R.DOMINGO S.A. Factura 12525, subministrament de material divers per obres públiques, alb:166390,166531,167005 i 167384

F/2011/538 08/03/2011 1102/32 04/02/2011 220110001393 B43729409 120,37Ofi Complet 75  S.L. Factura 1102/32, copies per UBASP, alb:001/443714

F/2011/547 08/03/2011 AA-8611 15/02/2011 220110001396 B43998574 1.080,80Mayor materials per a la construcció SL
Factura AA-8611, subministrament de material divers per la brigada, alb:AA-32417, AA-32421,AA-32498,AA-33030, AA-
33052,A

F/2011/548 08/03/2011 AA-8610 15/02/2011 220110001397 B43998574 17,74Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-8610, subministrament de placa per obres públiques, alb:AA-32382

F/2011/549 08/03/2011 AA-8609 15/02/2011 220110001398 B43998574 113,24Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-8609, subministrament de material divers pel cementiri, alb:AA-32936

F/2011/557 09/03/2011 FA0000472 28/02/2011 220110001399 A43105279 54,05E.S. 4 CAMINOS S.A. Factura FA0000472, subministrament de material divers, febrer 2011, alb:24014, 24179 i 24252

F/2011/570 10/03/2011 OT 3025 28/02/2011 220110001409 B43097153 1.519,99Garcid  S.L. Factura OT3025, revisar fallo injecció del vehicle T-4832-P, alb:3192

F/2011/614 18/03/2011 480 25/02/2011 220110001416 B43533199 256,65Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 480, subministrament de caix es de paper A4, alb:710

F/2011/615 18/03/2011 481 25/02/2011 220110001417 B43533199 684,40Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 481, subministrament de caix es de paper A4, alb:1210

F/2011/616 18/03/2011 482 25/02/2011 220110001418 B43533199 57,38Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 482, subministrament de caix es de paper A4, alb:1224

F/2011/617 18/03/2011 624 14/03/2011 220110001419 B43533199 455,80Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 624, lectura fotocopiadora de gerència, alb:1482

F/2011/618 18/03/2011 625 14/03/2011 220110001420 B43533199 61,18Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 625, lectura fotocopiadora de promoció econòmica, alb:1483

F/2011/619 18/03/2011 626 14/03/2011 220110001421 B43533199 16,25Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 626, lectura fotocopiadora de l'auditori, alb:1484

F/2011/620 18/03/2011 627 14/03/2011 220110001422 B43533199 12,98Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 627, lectura fotocopiadora de Recursos Humans, alb:1485

F/2011/621 18/03/2011 628 14/03/2011 220110001423 B43533199 18,55Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 628, lectura fotocopiadora de Gestió d'Ingressos, alb:1486

F/2011/622 18/03/2011 629 14/03/2011 220110001424 B43533199 104,94Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 629, lectura fotocopiadora per atenció ciutadana, alb:1487

F/2011/623 18/03/2011 630 14/03/2011 220110001425 B43533199 69,79Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 630, lectura fotocopiadora per intervenció, alb:1488

F/2011/684 23/03/2011 A215/2011 15/03/2011 220110001441 B58409046 274,35KANARS S.L. Factura A215/2011, subministrament aglomerat, alb:1.536

F/2011/696 29/03/2011 110733 16/03/2011 220110001445 B43109529 383,11GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 110733, subministrament de material divers informàtic, alb:257,271,281,287 i 289

F/2011/697 29/03/2011 VT 9232 15/03/2011 220110001446 B43894989 448,95Luxiform Tortosa, S.L.
Factura VT 9232, subministrament de material divers per enllumenat, alb:VT-111026,VT-111041,VT-6308,VT-111055 i VT-
11280

F/2011/698 29/03/2011 VT 9233 15/03/2011 220110001447 B43894989 432,66Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 9233, subministrament de material divers per enllumenat, alb:VT-111034

F/2011/895 13/04/2011 1104/47 12/04/2011 220110001487 B43729409 310,20Ofi Complet 75  S.L. Factura 1104/47, subministrament de copies UBASP, alb:001/447253

F/2011/4 24/01/2011 1101/78 17/01/2011 220110001534 B43729409 40,69Ofi Complet 75  S.L. Factura 1101/78, reparació fotocopiadora d'Ubasp, alb:001/442632

F/2011/131 07/02/2011 1101/697 31/01/2011 220110001535 B43729409 40,69Ofi Complet 75  S.L. Factura 1101/697, reparació copiadora per UBASP, alb:001/443374

F/2011/834 06/04/2011 AA-9628 31/03/2011 220110001591 B43998574 3.372,75Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-9628, subministrament de material divers per la Casa d'Oficis Tortosa Futur

F/2011/1008 21/04/2011 B/2011052 15/04/2011 220110002014 B43433374 364,62Conficon Hosteses SL Factura B/2011052, substitucions oficines de Turisme 1ªQuinzena d'abril 2011

F/2011/345 23/02/2011 FA/400524 15/01/2011 220110002171 A60882537 193,72RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS  S.A. Factura FA/400524, quota anual gener a desembre 2011-CEIP Bitem

F/2011/730 31/03/2011 154/11 29/03/2011 220110002181 B55501696 25,96Gràfica Dertosense,sl Factura 154/11, subministrament de segell, alb:196/11
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F/2011/769 04/04/2011 AA-9626 31/03/2011 220110002182 B43998574 139,20Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-9626, subministrament de material divers pel cementiri municipal, alb:AA-36615

F/2011/852 08/04/2011 REP/410 31/03/2011 220110002195 B43969856 153,52TALLERS VIDIELLA,S.L. Factura REP/410, reparació vehícle, alb:736

F/2011/854 08/04/2011 110871 01/04/2011 220110002196 B43109529 705,45GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 110871, subministrament de material divers, alb:302,309,322,323,351,352,346,359,369,415,373 i 374

F/2011/862 08/04/2011 VT 9373 31/03/2011 220110002198 B43894989 26,51Luxiform Tortosa, S.L. Factura VT 9373, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:VT-111317 i VT-111343

F/2011/870 08/04/2011 OT 3183 31/03/2011 220110002200 B43097153 471,71Garcid  S.L. Factura OT 3183,reparació vehícle, alb:3374

F/2011/871 08/04/2011 115111434 01/04/2011 220110002201 F20025318 650,65ORONA S.COOP Factura 115111434, manteniment Biblioteca Marcel.lí Domingo,abril 11 al juny 11

F/2011/872 08/04/2011 115111581 01/04/2011 220110002202 F20025318 459,33ORONA S.COOP Factura 115111581, manteniment CEIP La Mercè del abril 11 al juny 11

F/2011/913 13/04/2011 A/4826 31/03/2011 220110002213 B43851427 30,00Llibreria Viladrich S.L.L. Factura A/4826, subministrament del llibre per secretaria:""Codigo de Comercio y Legislación Marcant"", alb:A/110643

F/2011/914 13/04/2011 52/11 06/04/2011 220110002214 B43359173 277,94TALLERES AUDI S.L. (RODRIGO AUDI) Factura 52/11, reparació del vehicle 4151DPP, alb:127/11

F/2011/926 15/04/2011 9028 A 11/04/2011 220110002216 B43430867 252,69DOMENECH MAQUINARIA  S.L. Factura 9028 A, reparació i subministrament de maquinaria, alb:133

F/2011/985 20/04/2011 1104/73 14/04/2011 220110002219 B43729409 233,23Ofi Complet 75  S.L. Factura 1104/73, subministrament toner, alb:001/447086

F/2011/986 20/04/2011 1104/74 14/04/2011 220110002220 B43729409 162,58Ofi Complet 75  S.L. Factura 1104/74, subministrament de material divers, alb:001/446858, 001/446993 i 001/447299

F/2011/998 21/04/2011 790 30/03/2011 220110002227 B43533199 684,40Querol Club de L'Oficina, S.L. Factura 790, subministrament caix es de paper, alb:1756

F/2011/147 07/02/2011 A/4722 31/01/2011 220110002311 B43851427 75,00Llibreria Viladrich S.L.L. Factura A/4722, subministrament de lleis administratives, alb:A/102717

F/2011/884 12/04/2011 A005334 01/04/2011 220110002448 B43598887 3.517,34MANTFRED DEL GAS S.L. Factura A005334, manteniment instal.lacions biblioteca Marcel.li Domingo, alb:A005583

F/2011/948 19/04/2011 205 30/03/2011 220110002452 B43364249 60,88IMPRENTA QUEROL S.L. Factura 205, subministrament de 500 adhesius-Revisió Güals

F/2011/611 18/03/2011 AA-8978 28/02/2011 220110002498 B43998574 194,72Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-8978, subministrament de material divers per la brigada de Tortosa

F/2011/612 18/03/2011 AA-9283 15/03/2011 220110002499 B43998574 976,82Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-9283, subministrament de material divers per la brigada de Tortosa

F/2011/911 13/04/2011 B/4 01/04/2011 220110003232 B43833862 3.540,00Imaginarádio Factura B/4, subministrament campanya publicitaria 2011.CESSIÓ DE CRÈDIT

F/2011/991 20/04/2011 110876 01/04/2011 220110003238 B43109529 21.240,00GRUP INFORMATICS DE SERVEIS Factura 110876, subministrament de material divers informàtic, alb:3466

F/2011/406 24/02/2011 A 120/2011 15/02/2011 220110003428 B58409046 2.543,49KANARS S.L. Factura A 120/2011 subministrament aglomerat, alb:502.218,502.223,502.245,1.238,1.253,1.268,1.283,1.310 i 1.327

F/2011/770 04/04/2011 AA-9627 31/03/2011 220110003429 B43998574 1.661,32Mayor materials per a la construcció SL Factura AA-9627, subministrament de material divers per brigada

F/2011/777 05/04/2011 110067 08/02/2011 220110003430 E59366625 1.015,59Aviotec c.b.-Fotografia Aerea Factura 110067, 23 imàtges en Cd-Rom

F/2011/866 08/04/2011 13170 31/03/2011 220110003440 A43030311 199,68HIERROS R.DOMINGO S.A. Factura 13170, subministrament de material divers per obres públiques, alb:168159 i 168579

F/2011/947 19/04/2011 A 271/2011 31/03/2011 220110003451 B58409046 436,01KANARS S.L. Factura A 271/2011, subministrament de material divers, alb:1.747 i 1.763

F/2011/1012 29/04/2011 A 338/2011 15/04/2011 220110003454 B58409046 565,11KANARS S.L. Factura A 338/2011, subministrament de big bag, tot u i aglomerat, alb:1.830,1.845,1.922,1.940 i 1.955, abril 11

F/2011/1011 29/04/2011 OT 3226 15/04/2011 220110004837 B43097153 383,82Garcid  S.L. Factura OT 3226, reparació vehícle, alb:3435

      334.617,99  

Relació de factures de proveïdors incloses a la línia de crèdit ICO – Banco Santander
Nº Entrada

Data 
Entrada Nº Doc Data Doc Operació Tercer Import Nom / Raó social Descripció

F/2010/374216/11/2010 084-10 15/11/2010 220100008621B43712033 19.976,22Construccionsi Rehabilitacions Edamar,S.L.L. Factura 084-10, doble tractament asfàltic pel camí de la Font de Gracia, Campredó
F/2010/389530/11/2010 086-10 24/11/2010 220100008639B43712033 19.186,80Construccionsi Rehabilitacions Edamar,S.L.L. Factura 086-10, Formació escollera de pedra, formigonar rampa del camí i doble tractament asfàltic de Camp redó
F/2010/402410/12/2010 1008246 09/12/2010220100008880B43751775 825,91Kartutx Ecologic SL. Factura 1008246, subministrament material informàtic vari
F/2010/369515/11/2010 100006955 03/11/2010 220100008909B08107732 139,80GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100006955, assegurança nº200811203056162 del 05/11/10 al 05/11/11(Accidents CFO)
F/2010/369815/11/2010 H010845/10 31/10/2010220100008910A12000071 10.826,73La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010845/10, prestació del servei de transport col. de Tortosa-octubre 2010
F/2010/369415/11/2010 100006954 03/11/2010 220100009376B08107732 199,72GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100006954, assegurança nº200811203056161 del 05/11/10 al 05/11/11
F/2010/387624/11/2010 10.105 22/11/2010 220100010208B63544530 5.204,98MOST ENGINYERS Factura 10.105, disseny de la senyalització del Centre d'Acollida Turística de Tortosa
F/2010/370215/11/2010 H010829/10 31/10/2010220100010810A12000071 6.848,14La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010829/10, servei de transport adaptat al centre ocupacional Verge de la Cinta-octubre 2010
F/2010/376622/11/2010 100008957 09/11/2010 220100010837B08107732 225,00GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100008957, assegurança per la Casa d'Oficis-polisa:20101020316261 de 14/10/10 al 13/04/11
F/2010/377822/11/2010 02722 15/11/2010 220100010840A50878842 4.247,38Auloce, S.A. Factura 02722, suscripció continguts editorials i dels serveis d'informació prestats per esPublico
F/2010/390430/11/2010 100001416 16/11/2010 220100010858B08107732 497,11GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100001416, assegurança nº 5FP084001352 del 18/11/10 al 18/11/11(Local places St Joan)
F/2010/404110/12/2010 G16295 02/12/2010220100010869B43104363 77,26MAURI GESTIONS S.L. Factura G16298, revisió periódica T9840BB
F/2010/404210/12/2010 G16296 02/12/2010220100010870B43104363 63,26MAURI GESTIONS S.L. Factura G16296, revisió periódica 4782BZV
F/2010/407313/12/2010 H010886/10 30/11/2010 220100010877A12000071 7.569,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010886/10, servei transport adaptat al centre ocupacional Verge de la Cinta, novembre 2010
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F/2010/407813/12/2010 H010903/10 30/11/2010 220100010878A12000071 1.664,88La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010903/10, conveni gent gran,novembre 2010
F/2010/409413/12/2010 1015989 30/11/2010 220100010882A43201185 77,54HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1015989, subministrament de material vari per enllumenat de Tortosa, alb:992253
F/2010/409513/12/2010 1015990 30/11/2010 220100010883A43201185 21,62HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1015990, subministrament de material vari per enllumenat de Tortosa, alb:992260
F/2010/409613/12/2010 1015991 30/11/2010 220100010884A43201185 62,00HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1015991, subministrament de material vari per enllumenat de Tortosa, alb:992593
F/2010/409813/12/2010 1015993 30/11/2010 220100010885A43201185 10,20HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1015993, subministrament d'esprai per enllumenat de Tortosa, alb:992631
F/2010/417420/12/2010 51847 30/11/2010 220100010887A43015627 80,24TAINCO,S.A. Factura 51847, subministrament de material vari per l'enllumenat, alb:AV/203900/2010
F/2010/417520/12/2010 57599 15/12/2010220100010888A43015627 1.154,54TAINCO,S.A. Factura 57599, subministrament de material vari per l'enllumenat
F/2010/420320/12/2010 18704 30/11/2010 220100010899B43459064 27,84DOMICART EBRE  S.L. Factura 18704, distribució de correspondència per promoció econòmica turisme
F/2010/420420/12/2010 18703 30/11/2010 220100010900B43459064 37,30DOMICART EBRE  S.L. Factura 18703, distribució de correspondència per CFO
F/2010/428827/12/2010 124 17/12/2010220100010933B64238968 2.187,72RENOVA INSTAL.LACIONS,SL Factura 124, confecció de butlletins elèctrics per a la contractació de les llums Nadal 2010-11
F/2010/432027/12/2010 G16306 22/12/2010220100010935B43104363 184,92MAURI GESTIONS S.L. Factura G16306, revisió periòdica B2088SW,0844 GTM i 5174 DRL
F/2010/432827/12/2010 15142 15/11/2010 220100010936A43241207 377,36EbreQualitat Factura 15142, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat
F/2010/436028/12/2010 1016673 15/12/2010220100010943A43201185 73,74HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016673, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:993998
F/2010/436228/12/2010 1016671 15/12/2010220100010944A43201185 257,52HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016671, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:993786
F/2010/436328/12/2010 1016670 15/12/2010220100010945A43201185 16,10HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016670, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:993473
F/2010/436428/12/2010 1016669 15/12/2010220100010946A43201185 71,31HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016669, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:993198
F/2010/436528/12/2010 1016668 15/12/2010220100010947A43201185 147,50HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016668, subministrament d'amoladora pel cementiri, alb:992949
F/2010/436728/12/2010 1699 09/12/2010220100010948B61721643 2.747,04PERES SPORT  SL Factura 1699, subministrament de material per la policia
F/2010/450531/12/2010 2010000871 24/12/2010220100010965B63585723 2.159,40PLS-Prolase,SLU Factura 2010000871, subministrament de monos per la policia, alb:CR10001769
F/2010/391902/12/2010 F101106429 23/11/2010 220100011034B82844358 670,05CHUBB IBERICA  S.L. Factura F101106429, servei asistencial de diverses families, setembre 2010
F/2010/392002/12/2010 F101106430 23/11/2010 220100011035B82844358 670,05CHUBB IBERICA  S.L. Factura F101106430, servei asistencial de diverses families, octubre 2010
F/2010/398809/12/2010 1008213 29/11/2010 220100011105 B43751775 487,84Kartutx Ecologic SL. Factura 1008213, subministrament material informàtic vari
F/2010/407613/12/2010 H010918/10 30/11/2010 220100011112 A12000071 733,50La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010918/10, conveni sistema tarificació mobilitat estudianst linia 1,novembre 2010
F/2010/407713/12/2010 H010904/10 30/11/2010 220100011113 A12000071 100,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010904/10, descompte transport estudiants pedanies,novembre 2010
F/2010/409313/12/2010 1015988 30/11/2010 220100011114 A43201185 18,83HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1015988, subministrament de sabates, alb:991891
F/2010/419420/12/2010 1008259 13/12/2010 220100011124 B43751775 743,42Kartutx Ecologic SL. Factura 1008259, subministrament de material informàtic divers
F/2010/427622/12/2010 1008290 17/12/2010 220100011129 B43751775 150,79Kartutx Ecologic SL. Factura 1008290, subministrament de material informàtic divers
F/2010/450431/12/2010 840000006 25/11/2010 220100011132 A08674616 96,76FAIN ELEVADORS, S.A. Factura 840000006, revisió periòdica de l'ascensor de CEIP Temple
F/2010/455531/12/2010 1008324 27/12/2010 220100011133 B43751775 493,77Kartutx Ecologic SL. Factura 1008324, subministrament de material informàtic vari
F/2010/446931/12/2010 1016759 30/12/2010220100011247 A43201185 860,69HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016759, subministrament de material divers, alb:995770
F/2010/469631/12/2010 2030-10 31/12/2010220100011309A28400323 2.832,00Tecsidel, S.A. Factura 2030-10, manteniment de terminals d'autoservei
F/2010/470631/12/2010 209.467 31/12/2010 220100011311 B08948267 4.927,86Urcotex Inmobiliaria  S.L. Factura 209.467, complementa la diferència 2%IVA de la factura anterior 9124
F/2010/470731/12/2010 209.466 31/12/2010220100011312B08948267 3.065,54Urcotex Inmobiliaria  S.L. Factura 209.466, complementa la diferència 2%IVA de la factura anterior 9092
F/2010/472131/12/2010 212 16/12/2010220100011314B43598580 10.647,87ENCOFRATS I SERVEIS GUECHE S.L. Factura 212, construcció de mur de contenció de terres i forjat al c/costa dels capellans 11 de Tortosa
F/2010/404010/12/2010 G16294 02/12/2010220100011355B43104363 89,56MAURI GESTIONS S.L. Factura G16294, revisió periódica T8024V
F/2010/457431/12/2010 98005900 30/11/2010 220100011362A61581757 851,05Gestion de Productos Organicos Factura 98005900, tractament restes de poda, novembre 2010
F/2010/420020/12/2010 18707 30/11/2010 220100011366B43459064 31,69DOMICART EBRE  S.L. Factura 18707, distribució de correspondència dep.acció social
F/2010/470531/12/2010 209.468 31/12/2010220100011395B08948267 959,77Urcotex Inmobiliaria  S.L. Factura 209.468, complementa la diferència 2%IVA de la factura anterior 9371
F/2010/444631/12/2010 1016760 30/12/2010220100011396 A43201185 550,54HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016760, subministrament de material divers pels plans d'ocupació, alb:995783
F/2010/472031/12/2010 1017452 31/12/2010220100011397 A43201185 104,31HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017452, subministrament de material, alb:996880
F/2010/454331/12/2010 H010937/10 31/12/2010220100011406A12000071 100,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010937/10, descompte transport estudiants pedanies,desembre 2010
F/2010/454431/12/2010 H010936/10 31/12/2010220100011407A12000071 549,75La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010936/10, conveni sistema de tarificació mob.estudianst linia 1,desembre 2010
F/2010/392102/12/2010 2221/10 16/11/2010 220100011418B43129337 46,66TABLEROS CADO S.L. Factura 2221/10, subministrament de burlete per persiana, alb:7926/10
F/2010/409713/12/2010 1015992 30/11/2010 220100011422 A43201185 27,52HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1015992, subministrament de masilla per brigada de Tortosa, alb:992597
F/2010/420720/12/2010 A10006979 25/11/2010 220100011426A25040924 255,81MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A10006979, subministrament de rodillo tandem, novembre 2010
F/2010/432627/12/2010 16571 15/12/2010220100011428A43241207 2.072,46EbreQualitat Factura 16571, subministrament de material divers
F/2010/432727/12/2010 15897 30/11/2010 220100011429A43241207 1.685,28EbreQualitat Factura 15897, subministrament de material divers
F/2010/434628/12/2010 A-31608 30/11/2010 220100011430A43096635 71,44RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-31608, subministrament de material divers pel parc mobil, alb:A-69296
F/2010/436128/12/2010 1016672 15/12/2010220100011431 A43201185 167,89HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1016672, subministrament material divers per materials brigada, alb:993985
F/2010/457731/12/2010 1005792 15/12/2010220100011433A43655133 751,47HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1005792, subministrament de reparador asfaltic, alb:224440
F/2010/458831/12/2010 A/44628 30/11/2010 220100011435B43487578 174,45Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/44628, subministrament de material divers per obra manteniment, alb:A/262955 i A/263130
F/2010/458931/12/2010 A/44629 30/11/2010 220100011436B43487578 243,02Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/44629, subministrament de material divers, alb:A/262857
F/2010/463231/12/2010 V/102441 31/12/2010220100011486B43728914 1.703,09VERPLA SEGURETAT  sl. Factura V/102441, Sistema de seguretat pel Centre de Formació Ocupacional La Petja, alb:4439-embag TGSS
F/2010/407413/12/2010 H010906/10 30/11/2010 220100011517A12000071 188,37La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010906/10, comp.add. per integració tarifaria del transport col.lectiu a Tortosa, novembre 2010
F/2010/407513/12/2010 H010905/10 30/11/2010 220100011518A12000071 10.826,73La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010905/10, prestació del servei de transport col.lectiu a Tortosa, novembre 2010
F/2010/454131/12/2010 H010939/10 31/12/2010220100011519A12000071 188,37La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010939/10, compensació add.per tarifes del transport col.lectiu de Tortosa,desembre 2010
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F/2010/454231/12/2010 H010938/10 31/12/2010220100011520A12000071 10.826,73La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010938/10, Presatació del servei de transport col.lectiu de viatgers de Tortosa,desembre 2010
F/2010/420120/12/2010 18706 30/11/2010 220100011613B43459064 35,02DOMICART EBRE  S.L. Factura 18706, distribució de correspondència per alcaldia
F/2010/403410/12/2010 A9581 30/11/2010 220100011620A43002179 47,48HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9581, subministrament de material vari per obres públiques
F/2010/403510/12/2010 A9580 30/11/2010 220100011621A43002179 125,72HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9580, subministrament de material vari per obres públiques
F/2010/458731/12/2010 A/44627 30/11/2010 220100011622B43487578 180,99Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/44627, subministrament de material divers per obra manteniment, alb:A/263809
F/2010/403310/12/2010 A9582 30/11/2010 220100011720A43002179 241,00HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9582, subministrament de material vari per obres públiques
F/2010/403810/12/2010 A9577 30/11/2010 220100011721A43002179 130,02HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9577, subministrament de material vari per obres públiques
F/2010/467131/12/2010 1017388 31/12/2010220100011735 A43201185 26,02HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017388, subministrament de material divers per parcs i jardins, alb:994514
F/2010/466031/12/2010 1017449 31/12/2010220100011758 A43201185 157,18HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017449, subministrament de material divers pel Centre de Formació Ocupacional, alb:996179
F/2010/420220/12/2010 18705 30/11/2010 220100011773B43459064 27,42DOMICART EBRE  S.L. Factura 18705, distribució de correspondència per ensenyament
F/2010/477931/12/2010 98006011 31/12/2010220100011848A61581757 927,97Gestion de Productos Organicos Factura 98006011, tractament restes de poda, desembre 2010
F/2010/473831/12/2010 17043 23/12/2010220100011878A43241207 630,05EbreQualitat Factura 17043, subministrament de material divers per la Fira de Nadal 2010
F/2010/476431/12/2010 18810 31/12/2010220100011998B43459064 402,97DOMICART EBRE  S.L. Factura 18810, fulletons publicitaris i cartells botigues per Festes
F/2010/465231/12/2010 A-32104 31/12/2010220100012000A43096635 334,75RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-32104, subministrament de material divers pel parc móbil, alb:A-70201,A-70237,A-70300,A-70311 i A-70666
F/2010/466431/12/2010 62527 31/12/2010220100012004A43015627 141,60TAINCO,S.A. Factura 62527, reparació taladre, alb:AP/263496/2010
F/2010/467231/12/2010 1017389 31/12/2010220100012005A43201185 121,48HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017389, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:994826
F/2010/467331/12/2010 1017390 31/12/2010220100012006A43201185 172,56HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017390, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:994887
F/2010/467431/12/2010 1017391 31/12/2010220100012007A43201185 860,28HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017391, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:994981
F/2010/467531/12/2010 1017393 31/12/2010220100012008A43201185 88,96HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017393, subministrament material divers per obres publiques, alb:994988
F/2010/467631/12/2010 1017394 31/12/2010220100012009A43201185 543,92HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017394, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:995199
F/2010/467731/12/2010 1017396 31/12/2010220100012010A43201185 610,77HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017396, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:995201
F/2010/467831/12/2010 1017395 31/12/2010220100012011 A43201185 995,63HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017395, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:995200
F/2010/467931/12/2010 1017392 31/12/2010220100012012A43201185 527,07HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017392, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:994983
F/2010/468031/12/2010 1017397 31/12/2010220100012013A43201185 548,76HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017397, subministrament material divers per obres públiques, alb:995310
F/2010/468131/12/2010 1017398 31/12/2010220100012014A43201185 219,34HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017398, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:995430
F/2010/468231/12/2010 1017399 31/12/2010220100012015A43201185 15,05HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017399, subministrament material divers per obres públiques, alb:995489
F/2010/468331/12/2010 1017400 31/12/2010220100012016A43201185 231,86HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017400, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:995543
F/2010/468431/12/2010 1017401 31/12/2010220100012017A43201185 127,89HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1017401, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:995771
F/2010/468731/12/2010 A 9652 31/12/2010220100012019A43002179 198,45HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9652, subministrament de material divers per obres públiques
F/2010/468831/12/2010 A 9650 31/12/2010220100012020A43002179 36,80HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9650, subministrament de material divers per obres públiques
F/2010/468931/12/2010 A 9653 31/12/2010220100012021A43002179 90,09HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9653, subministrament de material divers per obres públiques
F/2010/470331/12/2010 17270 31/12/2010220100012024A43241207 2.282,47EbreQualitat Factura 17270, subministrament de material divers per la Casa d'Oficis Tortosa Futur
F/2010/475831/12/2010 A 9651 31/12/2010220100012030A43002179 121,00HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9651, subministrament de material divers per obres públiques
F/2010/470131/12/2010 17161 31/12/2010220100012056A43241207 4.477,13EbreQualitat Factura 17161, subministrament de material divers, alb:10084835
F/2010/470931/12/2010 17112 31/12/2010220100012058A43241207 4.552,32EbreQualitat Factura 17112, subministrament de material divers
F/2010/470231/12/2010 17162 31/12/2010220100012061A43241207 4.399,19EbreQualitat Factura 17162, subministrament de material divers, alb:10084837
F/2010/363509/11/2010 A/100899 31/10/2010220100012063B43524404 10.584,10Reciclatge Forés  SL Factura A/100899, servei retirada grua municipal-octubre 2010
F/2010/487431/12/2010 A/43712 30/09/2010220100012437B43487578 100,63Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/43712, subministrament de material divers per pedania Bitem, alb:A/260306 i A/260428
F/2010/487531/12/2010 A/43709 30/09/2010220100012438B43487578 275,40Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/43709, subministrament de material divers per pedania Bitem, alb:A/259280,A/259310 i A/259912
F/2010/463331/12/2010 V/102440 31/12/2010220100012486B43728914 1.807,52VERPLA SEGURETAT  sl. Factura V/102440, Sistema informàtic per l'edifici antic Mercat de Ferreries, alb:4438-Embarg TGSS
F/2010/478431/12/2010 A10/25 02/12/2010220100012525B43816677 1.416,00Nou Femina S.L. Factura A10/25, lloguer magatzem c/Barcelona 139 de Tortosa, desembre 2010
F/2010/442631/12/2010 H010935/10 28/12/2010220100012547A12000071 1.664,88La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010935/10, conveni gent gran, desembre 2010
F/2010/459631/12/2010 D059127/10 27/09/2010220100012551A12000071 1.415,01La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura D059127/10, serveis realitzats des de Bitem-Camp redó-Els Reguers-Jesús fins Tortosa (Palau Firal)-5autocars
F/2010/347902/11/2010 153 24/09/2010220100012621B43598580 19.211,57ENCOFRATS I SERVEIS GUECHE S.L. Factura 153, reforma del tancament de l'escenari-Pedania Bitem
F/2010/488831/12/2010 100697 15/05/2010220100012637A43201185 245,20HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Fra. 1006097, subministraments diversos Pedania Els REguers
F/2010/488931/12/2010 D0528488/10 14/04/2010220100012638A12000071 210,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Fra. D058488/10, servei realitzat a la Pedania dels REguers
F/2010/489831/12/2010 1012055 15/09/2010220100012647A43201185 60,32HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Fra. 1012055, subministrament materials Pedania dels Reguers
F/2010/490131/12/2010 1006852 31/05/2010220100012650A43201185 691,94HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Fra. 1006852, subministrament Hidrolimpiadora a la Pedania dels REguers

F/2011/16 25/01/2011 G16313 13/01/2011 220110000165B43104363 77,41MAURI GESTIONS S.L. Factura G16313, revisió periòdica B9741PK
F/2011/51 25/01/2011 G16312 04/01/2011 220110000172B43104363 241,12MAURI GESTIONS S.L. Factura G16312, revisions periòdiques de diferents vehícles policials
F/2011/75 28/01/2011 75 20/01/2011 220110000175B61721643 737,21PERES SPORT  SL Factura 75, subministrament de material divers per la policia
F/2011/11 24/01/2011 A11000067 07/01/2011 220110000209A25040924 755,91MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A110000067, subministrament de grup electrogen per Cabalgata de Reis 2011.

F/2011/169 08/02/2011 H011011/11 31/01/2011 220110000423A12000071 10.826,73La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011011/11, prestació del servei de transport col.viatgers en Tortosa-gener 2011
F/2011/170 08/02/2011 H011012/11 31/01/2011 220110000424A12000071 188,37La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011012/11, Compensació add.per integració tarifaria del transport col. de viatgers de Tortosa-gener 2011
F/2011/60 25/01/2011 V/110251 07/01/2011 220110000426B43728914 246,62VERPLA SEGURETAT  sl. Factura V/110251, conex ió anual de l'alarma del Centre Cívic de Ferreries alb:257-Embarg TGSS

F/2011/321 22/02/2011 18913 31/01/2011 220110000469B43459064 43,22DOMICART EBRE  S.L. Factura 18913, distribució de correspondència per Promoció Econòmica Turisme, gener 2011
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F/2011/323 22/02/2011 18910 31/01/2011 220110000470B43459064 10,07DOMICART EBRE  S.L. Factura 18910, distribució de correspondència per Promoció Econòmica Turisme, gener 2011
F/2011/5 24/01/2011 1100540 15/01/2011 220110000493 A43201185 51,97HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1100540, subministrament de material divers, alb:996562
F/2011/7 24/01/2011 1100542 15/01/2011 220110000494 A43201185 42,75HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1100542, subministrament de material divers pel departament d'enllumanat, alb:997089
F/2011/8 24/01/2011 1100582 15/01/2011 220110000495 A43201185 5,29HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1100582, subministrament de material divers pel departament d'enllumanat, alb:997196

F/2011/12 24/01/2011 1100539 15/01/2011 220110000498 A43201185 52,49HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1100539, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:996149
F/2011/13 24/01/2011 1100538 15/01/2011 220110000499 A43201185 3,03HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1100538, subministrament de material, alb:996118
F/2011/14 24/01/2011 1100537 15/01/2011 220110000500 A43201185 49,91HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1100537, subministrament de material, alb:995939
F/2011/17 25/01/2011 G16314 13/01/2011 220110000501B43104363 154,63MAURI GESTIONS S.L. Factura G16314, revisió periòdica T4832P i T8723AC
F/2011/24 25/01/2011 2512 15/01/2011 220110000502A43015627 116,82TAINCO,S.A. Factura 2512, subministrament de material, alb:AV/3987/2011
F/2011/25 25/01/2011 2513 15/01/2011 220110000503A43015627 37,95TAINCO,S.A. Factura 2513, subministrament de material pel departament d'enllumenat, alb:AV/10993/2011
F/2011/40 25/01/2011 1008343 03/01/2011 220110000506B43751775 47,58Kartutx Ecologic SL. Factura 1008343, subministrament de material divers informàtic
F/2011/54 25/01/2011 1008369 10/01/2011 220110000510B43751775 154,40Kartutx Ecologic SL. Factura 1008369, subministrament de material informàtic
F/2011/63 25/01/2011 1008392 17/01/2011 220110000511 B43751775 433,89Kartutx Ecologic SL. Factura 1008392, subministrament de material divers informàtic
F/2011/66 26/01/2011 810013371 10/01/2011 220110000513A08674616 828,18FAIN ELEVADORS, S.A. Factura 81003371, manteniment ascensor de CEIP Temple del 1º trimestre del 2011
F/2011/68 26/01/2011 G 16315 24/01/2011 220110000514B43104363 141,23MAURI GESTIONS S.L. Factura G 16315, transferencia turisme B-8456-LB
F/2011/74 26/01/2011 1008430 24/01/2011 220110000516B43751775 537,53Kartutx Ecologic SL. Factura 1008430, subministrament de material informàtic divers
F/2011/81 28/01/2011 A-32357 15/01/2011 220110000518A43096635 857,74RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-32357, subministrament de material divers per parc mobil, alb:A-71216 i A-71212

F/2011/102 03/02/2011 1008462 31/01/2011 220110000520B43751775 275,94Kartutx Ecologic SL. Factura 1008462, subministrament de material divers informàtic
F/2011/110 07/02/2011 1101294 31/01/2011 220110000523 A43201185 58,66HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101294, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:998931
F/2011/111 07/02/2011 1101293 31/01/2011 220110000524 A43201185 86,85HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101293, subministrament de material divers pel departement d'enllumenat, alb:998925
F/2011/112 07/02/2011 1101292 31/01/2011 220110000525 A43201185 62,86HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101292, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:998918
F/2011/113 07/02/2011 1101291 31/01/2011 220110000526 A43201185 60,16HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101291, subministrament de material per almacen brigada, alb:998914
F/2011/114 07/02/2011 1101290 31/01/2011 220110000527 A43201185 90,36HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101290, subministrament de material divers, alb:998775
F/2011/115 07/02/2011 1101289 31/01/2011 220110000528 A43201185 107,56HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101289, subminsitrament de material divers per departament d'enllumenat, alb:998542
F/2011/116 07/02/2011 1101288 31/01/2011 220110000529 A43201185 241,98HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101288, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:998358
F/2011/117 07/02/2011 1101287 31/01/2011 220110000530 A43201185 35,57HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 110187, subministrament de material divers per protecció civil, alb:998263
F/2011/118 07/02/2011 1101286 31/01/2011 220110000531 A43201185 14,77HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Faactura 1101286, subministrament de material per brigada (reparacions), alb:998242
F/2011/119 07/02/2011 1101285 31/01/2011 220110000532 A43201185 42,20HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101285, subministrament de material divers pel vestuari de la brigada, alb:997731
F/2011/120 07/02/2011 1101284 31/01/2011 220110000533 A43201185 30,35HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101284, subministrament de material pel departament d'enllumenat, alb:997710
F/2011/121 07/02/2011 1101283 31/01/2011 220110000534 A43201185 40,00HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101283, subministrament de material divers per obres públiques, alb:997570
F/2011/122 07/02/2011 1101282 31/01/2011 220110000535 A43201185 7,65HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101282, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:997440
F/2011/123 07/02/2011 1101281 31/01/2011 220110000536 A43201185 20,20HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1101281, subministrament de material pel parc móbil, alb:997407
F/2011/124 07/02/2011 1100416 31/01/2011 220110000537A43655133 22,30HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1100416, subministrament material per obres públiques, alb:226054
F/2011/137 07/02/2011 2001823452 27/01/2011 220110000545A81962201 1.350,88EDITORIAL ARANZADI SA Factura 2001823452, subministrament R.C.Legislacion Guaflex , alb:2921158/965
F/2011/141 07/02/2011 A11000349 31/01/2011 220110000548A25040924 202,96MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A110000349, subministrament rodillo tandem-nº300018068, gener 2011
F/2011/176 08/02/2011 G 16330 02/02/2011 220110000560B43104363 231,95MAURI GESTIONS S.L. Factura G 16330, revisions periódiques:2792 FZx ,T-2445-AT i 0126 CRD
F/2011/177 08/02/2011 G16331 02/02/2011 220110000561B43104363 214,44MAURI GESTIONS S.L. Factura G 16331, revisions periódiques:T-7690-Y i 6535 GBF
F/2011/327 22/02/2011 1008523 14/02/2011 220110000584B43751775 443,55Kartutx Ecologic SL. Factura 1008523, subministrament de material divers informàtic
F/2011/350 23/02/2011 98006136 31/01/2011 220110000585A61581757 621,68Gestion de Productos Organicos Factura 98006136, tractament restes de poda, gener 2011
F/2011/420 24/02/2011 838/11 28/01/2011 220110000592B43210012 868,78COMERCIAL MICANNA S.L. Factura 838/11, subministrament gasoil, alb:200340/11
F/2011/501 07/03/2011 H011065/11 28/02/2011 220110000807A12000071 188,37La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011065/11, compensanció addicional per integració tarifaria del transport col. de viatgers Tortosa-febrer 2011
F/2011/502 07/03/2011 H011064/11 28/02/2011 220110000808A12000071 10.826,73La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011064/11, servei de transport col.lectiu de viatgers de Tortosa-febrer 2011

F/2011/6 24/01/2011 1100541 15/01/2011 220110000816 A43201185 103,65HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1100541, subministrament de material divers pel departament d'enllumanat, alb:997053
F/2011/189 10/02/2011 A11000173 20/01/2011 220110000833A25040924 156,04MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A11000173, subministrament de rodillo tandem, gener 2011
F/2011/192 10/02/2011 2001821210 25/01/2011 220110000834A81962201 136,66EDITORIAL ARANZADI SA Factura 2001821210, subministrament de mement pràctic fiscal 2011, alb:2923817
F/2011/239 11/02/2011 A9714 31/01/2011 220110000839A43002179 152,04HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9714, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/240 11/02/2011 A9713 31/01/2011 220110000840A43002179 291,83HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9713, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/241 11/02/2011 A9712 31/01/2011 220110000841A43002179 47,57HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9712, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/242 11/02/2011 A9711 31/01/2011 220110000842A43002179 69,56HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9711, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/243 11/02/2011 A9710 31/01/2011 220110000843A43002179 24,01HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A9710, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/319 22/02/2011 18916 31/01/2011 220110000851B43459064 171,21DOMICART EBRE  S.L. Factura 18916, distribució de correspondència per Gerència, gener 2011
F/2011/320 22/02/2011 18915 31/01/2011 220110000852B43459064 513,47DOMICART EBRE  S.L. Factura 18915, distribució de correspondència per Immigració, gener 2011
F/2011/322 22/02/2011 18911 31/01/2011 220110000853B43459064 87,67DOMICART EBRE  S.L. Factura 18911, distribució de correspondència per Gerència, gener 2011
F/2011/370 23/02/2011 1102057 15/02/2011 220110000856 A43201185 37,23HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102057, subministrament de material de ferramentes per la brigada, alb:1000789
F/2011/373 23/02/2011 1102053 15/02/2011 220110000857 A43201185 17,41HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102053, subministrament de x alecos reflectants, alb:1000430
F/2011/375 23/02/2011 1102050 15/02/2011 220110000858 A43201185 20,61HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102050, subministrament de material divers per almacen brigada, alb:1000297
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F/2011/382 23/02/2011 1102043 15/02/2011 220110000859 A43201185 47,77HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102043, subministrament de material divers per brigada, alb:999584
F/2011/383 23/02/2011 1102042 15/02/2011 220110000860 A43201185 20,21HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102042, subministrament de material divers per brigada, alb:999540
F/2011/384 23/02/2011 1102041 15/02/2011 220110000861 A43201185 62,63HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102041, subministrament de material divers per brigada, alb:999432
F/2011/385 23/02/2011 1100664 15/02/2011 220110000862A43655133 751,47HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1100664, reparador asfaltic per almacen brigada, alb:227149
F/2011/391 23/02/2011 1102036 15/02/2011 220110000863 A43201185 17,85HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102036, subministrament de material per obres públiques, alb:999069
F/2011/393 23/02/2011 1102034 15/02/2011 220110000864 A43201185 10,38HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102034, subministrament de material divers per almacen brigada,alb:999039
F/2011/409 24/02/2011 1008547 21/02/2011 220110000865B43751775 33,10Kartutx Ecologic SL. Factura 1008547, subministrament de material divers informàtic
F/2011/421 24/02/2011 1008492 07/02/2011 220110000866B43751775 272,78Kartutx Ecologic SL. Factura 1008492, subministrament de material divers informàtic
F/2011/424 07/03/2011 1008576 28/02/2011 220110000868B43751775 109,17Kartutx Ecologic SL. Factura 1008576, subministrament de material divers informàtic
F/2011/523 08/03/2011 1008600 07/03/2011 220110000883B43751775 133,02Kartutx Ecologic SL. Factura 1008600, subministrament de material divers informàtic
F/2011/546 08/03/2011 V/110545 01/03/2011 220110000887B43728914 236,00VERPLA SEGURETAT  sl. Factura V/110545, conex ió anual CRA Verpla Seguretat del 02/03/11 al 01/03/12, alb:805-Embarg TGSS
F/2011/73 26/01/2011 A11/1 03/01/2011 220110000915B43816677 1.416,00Nou Femina S.L. Factura A11/1, lloguer magatzem c/Barcelona 139 de Tortosa, gener 2011

F/2011/527 08/03/2011 19002 28/02/2011 220110000950B43459064 56,33DOMICART EBRE  S.L. Factura 19002, distribució de correspondència, febrer 2011
F/2011/255 11/02/2011 A-32588 31/01/2011 220110001329A43096635 31,51RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-32588, subministrament de filtre per parc mobil, alb:A-71636
F/2011/324 22/02/2011 18909 31/01/2011 220110001333B43459064 87,60DOMICART EBRE  S.L. Factura 18909, distribució de correspondència per Immigració, gener 2011
F/2011/371 23/02/2011 1102056 15/02/2011 220110001343 A43201185 15,29HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102056, subministrament de codera protecció per departament d'enllumenat, alb:1000610
F/2011/372 23/02/2011 1102055 15/02/2011 220110001344 A43201185 31,74HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102055, subministrament de bandolera plana pel departament d'enllumenat, alb:1000609
F/2011/374 23/02/2011 1102054 15/02/2011 220110001345 A43201185 7,38HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102054, subministrament de clau pel departament d'enllumenat, alb:1000468
F/2011/376 23/02/2011 1102049 15/02/2011 220110001346 A43201185 38,96HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102049, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1000269
F/2011/377 23/02/2011 1102047 15/02/2011 220110001347 A43201185 63,12HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102047, subministrament de material divers per parc móbil, alb:1000154
F/2011/378 23/02/2011 1102048 15/02/2011 220110001348 A43201185 35,34HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102048, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1000168
F/2011/379 23/02/2011 1102046 15/02/2011 220110001349 A43201185 41,63HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102046, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:999919
F/2011/380 23/02/2011 1102045 15/02/2011 220110001350 A43201185 42,72HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102045, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:999739
F/2011/381 23/02/2011 1102044 15/02/2011 220110001351 A43201185 26,21HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102044, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:999594
F/2011/386 23/02/2011 1102040 15/02/2011 220110001352A43655133 27,98HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1102040, subministrament material divers pel departament d'enllumenat, alb:999416
F/2011/387 23/02/2011 1100663 15/02/2011 220110001353A43655133 5,52HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1100663, subministrament de material divers pel departament enllumenat, alb:226911
F/2011/388 23/02/2011 1102039 15/02/2011 220110001354 A43201185 49,29HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102039, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:999267
F/2011/389 23/02/2011 1102038 15/02/2011 220110001355 A43201185 34,81HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102038, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:999209
F/2011/390 23/02/2011 1102037 15/02/2011 220110001356 A43201185 14,77HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102037, subministrament de mono de treball, alb:999072
F/2011/392 23/02/2011 1102035 15/02/2011 220110001357 A43201185 16,00HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102035, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:999046
F/2011/394 24/02/2011 1102033 15/02/2011 220110001358 A43201185 67,26HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102033, subministrament de barra estabilitzadora, alb:998824
F/2011/407 24/02/2011 A/45708 31/01/2011 220110001360B43487578 168,03Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/45708, subministrament material divers per l'UNED Tortosa, A/266347 i A/266466
F/2011/408 24/02/2011 A/45707 31/01/2011 220110001361B43487578 260,85Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/45707, subministrament de material pel manteniment, alb:A/266563
F/2011/444 07/03/2011 A-32858 15/02/2011 220110001369A43096635 32,57RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-32858, subministrament de material divers, alb:A-72262 i A-72839
F/2011/466 07/03/2011 1102744 28/02/2011 220110001370 A43201185 20,40HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102744, subministrament de material divers per almacen brigada, alb:1002288
F/2011/467 07/03/2011 1102745 28/02/2011 220110001371 A43201185 64,03HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102745, subministrament pinza de montatge pel departament d'enllumenat, alb:1002311
F/2011/468 07/03/2011 1102743 28/02/2011 220110001372 A43201185 57,86HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102743, subministrament de material divers per almacen brigada, alb:1002136
F/2011/469 07/03/2011 1102742 28/02/2011 220110001373 A43201185 153,52HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102742, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1001988
F/2011/470 07/03/2011 1102741 28/02/2011 220110001374 A43201185 252,77HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102741, subministrament de material divers per obres públiques, alb:1001842
F/2011/471 07/03/2011 1102740 28/02/2011 220110001375 A43201185 84,33HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102740, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1001654
F/2011/472 07/03/2011 1102739 28/02/2011 220110001376 A43201185 96,10HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102739, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1001628
F/2011/473 07/03/2011 1102738 28/02/2011 220110001377 A43201185 105,02HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102738, subministrament de atornillador pel departament enllumenat, alb:1001094
F/2011/474 07/03/2011 1102737 28/02/2011 220110001378 A43201185 54,45HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1102737, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1001092
F/2011/479 07/03/2011 A11000849 28/02/2011 220110001380A25040924 505,04MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A110000849, lloguer rodillo tandem, febrer 2011
F/2011/528 08/03/2011 19001 28/02/2011 220110001390B43459064 73,07DOMICART EBRE  S.L. Factura 19001, distribució de correspondència, febrer 2011
F/2011/535 08/03/2011 A 9784 28/02/2011 220110001391A43002179 209,49HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9784, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/536 08/03/2011 A 9785 28/02/2011 220110001392A43002179 62,96HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9785, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/559 09/03/2011 G 16347 22/02/2011 220110001400B43104363 372,38MAURI GESTIONS S.L. Factura G 16347, revisions periódiques dels següents vehícles:9478BDH,T2454AK,T5152U,4474BCS i 4475BCS
F/2011/569 10/03/2011 A-33091 28/02/2011 220110001408A43096635 398,79RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-33091, subministrament de material divers per parc móbil, alb:A-73014,A-73092 i A-73219
F/2011/666 21/03/2011 1008619 14/03/2011 220110001431B43751775 288,29Kartutx Ecologic SL. Factura 1008619, subministrament de material informàtic divers
F/2011/667 21/03/2011 98006254 28/02/2011 220110001432A61581757 690,52Gestion de Productos Organicos Factura 98006254, tractament restes de poda, febrer 2011
F/2011/671 21/03/2011 A11001245 02/03/2011 220110001433A25040924 24,78MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A11001245, subministrament de rodillo tandem, març 2011
F/2011/673 22/03/2011 1765/11 25/02/2011 220110001435B43210012 968,78COMERCIAL MICANNA S.L. Factura 1765/11, subministrament gasolina, alb:200750/11
F/2011/686 29/03/2011 1008688 28/03/2011 220110001442B43751775 439,54Kartutx Ecologic SL. Factura 1008688, subministrament de material divers informàtic
F/2011/691 29/03/2011 1008667 21/03/2011 220110001443B43751775 154,57Kartutx Ecologic SL. Factura 1008667, subministrament de material divers informàtic
F/2011/695 29/03/2011 A/46121 28/02/2011 220110001444B43487578 208,68Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/46121, subministrament de material divers, alb:A/267827
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F/2011/700 29/03/2011 G16367 15/03/2011 220110001449B43104363 205,05MAURI GESTIONS S.L. Factura G16367, revisió periódica dels següents vehícles:1698GVG,T2598AS i T0734AG
F/2011/703 29/03/2011 1103471 15/03/2011 220110001451 A43201185 28,51HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103471, subministrament de material pel parc mòbil, alb:1003930
F/2011/704 29/03/2011 1103470 15/03/2011 220110001452 A43201185 6,02HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103470, subministrament de material per brigada, alb:1003885
F/2011/705 29/03/2011 1103469 15/03/2011 220110001453 A43201185 5,50HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103469, subministrament de material per brigada, alb:1003756
F/2011/707 29/03/2011 1103467 15/03/2011 220110001454 A43201185 125,74HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103467, subministrament de material divers per protecció civil, alb:1003595
F/2011/708 29/03/2011 1103465 15/03/2011 220110001455 A43201185 37,34HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103465, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1003382
F/2011/709 29/03/2011 1103464 15/03/2011 220110001456 A43201185 21,24HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103464, subministrament de material divers per protecció civil, alb:1003245
F/2011/710 29/03/2011 1103463 15/03/2011 220110001457 A43201185 43,13HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103463, subministrament material per obres públiques, alb:1002585
F/2011/711 29/03/2011 1103462 15/03/2011 220110001458 A43201185 44,32HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103462, subministrament de material divers per parc móbil, alb:1002490
F/2011/748 01/04/2011 A-33317 15/03/2011 220110001463A43096635 241,05RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-33317, subministrament de material divers per parc móbil, alb:A-73931,A-73933 i A-74002
F/2011/776 05/04/2011 364-1 29/03/2011 220110001467A28400323 2.860,32Tecsidel, S.A. Factura 364-1, terminal autoservei:manteniment del 28/03/11 al 31/12/11
F/2011/799 05/04/2011 1008725 04/04/2011 220110001477B43751775 352,86Kartutx Ecologic SL. Factura 1008725, subministrament de material divers informàtic
F/2011/802 05/04/2011 26083 15/03/2011 220110001478A43015627 81,80TAINCO,S.A. Factura 26083, subministrament de material divers, alb:AV/135381/2011
F/2011/803 05/04/2011 26084 15/03/2011 220110001479A43015627 7,36TAINCO,S.A. Factura 26084, subministrament de material divers, alb:AV/141888/2011 i AV/141891/2011
F/2011/804 05/04/2011 32562 31/03/2011 220110001480A43015627 116,41TAINCO,S.A. Factura 32562, subministrament de material divers, alb:AV/162281/2011,AV/167211/2011 i AV/170820/2011
F/2011/887 12/04/2011 1008750 11/04/2011 220110001485B43751775 646,69Kartutx Ecologic SL. Factura 1008750, subministrament de material divers
F/2011/936 15/04/2011 V110895 08/04/2011 220110001490B43728914 268,45VERPLA SEGURETAT  sl. Factura V110895, instal.lar gsm i connectar sistema a la central, alb:1147-Embarg TGSS
F/2011/530 08/03/2011 19007 28/02/2011 220110001546B43459064 36,11DOMICART EBRE  S.L. Factura 19007, distribució de correspondència, febrer 2011
F/2011/837 06/04/2011 2600 04/04/2011 220110001592B43452945 1.038,40GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA  S.L. Factura 2600, subministrament de material divers per la Casa d'Oficis Tortosa Futur, alb:11109664
F/2011/859 08/04/2011 19115 31/03/2011 220110001594B43459064 72,85DOMICART EBRE  S.L. Factura 19115, distribució correspondència per promoció econòmica, març 2011
F/2011/820 06/04/2011 1104278 31/03/2011 220110002002 A43201185 20,91HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104278, subministrament de material divers pel cementiri, alb:1005866
F/2011/950 19/04/2011 98006394 31/03/2011 220110002005A61581757 748,08Gestion de Productos Organicos Factura 98006394, tractament restes de poda, març 2011
F/2011/168 08/02/2011 H011022/11 31/01/2011 220110002166A12000071 808,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011022/11, conveni sistema tarificacio mobilitat estudiants linia 1-gener 2011
F/2011/171 08/02/2011 H011010/11 31/01/2011 220110002167A12000071 100,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011010/11, descompte transport estudiants pedanies, gener 2011
F/2011/499 07/03/2011 H011063/11 28/02/2011 220110002172A12000071 100,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011063/11, Descompte transport estudiants pedanies-febrer 2011
F/2011/500 07/03/2011 H011072/11 28/02/2011 220110002173A12000071 944,79La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011072/11, conveni sistema tarificació mobilitat estudiants L1-febrer 2011
F/2011/810 06/04/2011 1104270 31/03/2011 220110002184 A43201185 11,74HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104270, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1004897
F/2011/818 06/04/2011 1104275 31/03/2011 220110002185 A43201185 48,31HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104275, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1005573
F/2011/821 06/04/2011 1104277 31/03/2011 220110002186 A43201185 151,26HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104277, subministrament de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1005800
F/2011/822 06/04/2011 1104279 31/03/2011 220110002187 A43201185 193,70HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104279, subministrament de material, alb:1005934
F/2011/823 06/04/2011 1104272 31/03/2011 220110002188 A43201185 54,76HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104272, subministrament  de material divers pel departament d'enllumenat, alb:1005035
F/2011/831 06/04/2011 1104269 31/03/2011 220110002189 A43201185 37,76HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104269, subministrament de material pel departament d'enllumenat, alb:1004391
F/2011/840 08/04/2011 810016796 01/04/2011 220110002191A08674616 828,18FAIN ELEVADORS, S.A. Factura 810016796, manteniment ascensors CEIP ""El Temple"" del 01/04/11 al 30/06/11
F/2011/856 08/04/2011 FS11D003375 31/03/2011 220110002197B61579348 1.003,00MANUSA DOOR  SYSTEMS,S.L. Factura FS11D003375, Contracte nºCS09D01653 tipo CM3-tot risc del 01/01/11 al 31/12/11
F/2011/882 12/04/2011 A-33570 31/03/2011 220110002207A43096635 152,53RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-33570, subministrament de material divers pel parc móbil, alb:A-74263, C-205 i C-216
F/2011/992 20/04/2011 1008784 18/04/2011 220110002221B43751775 614,98Kartutx Ecologic SL. Factura 1008784, subministrament de material divers informàtic
F/2011/996 20/04/2011 2001845762 12/04/2011 220110002225A81962201 7.080,00EDITORIAL ARANZADI SA Factura 2001845762, suscripció Westlaw any 2011-alb:70129676
F/2011/1010 29/04/2011 A-33810 15/04/2011 220110002232A43096635 45,31RECAMBIOS CIMO  S.A. Factura A-33810, subministrament de material divers pel parc móbil, alb:C-431
F/2011/1029 29/04/2011 1101707 15/04/2011 220110002233A43655133 168,37HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1101707, subministrament de material divers,alb:229925
F/2011/860 08/04/2011 19117 31/03/2011 220110002446B43459064 4,01DOMICART EBRE  S.L. Factura 19117, distribució correspondència per acció social, març 2011
F/2011/885 12/04/2011 A005333 01/04/2011 220110002449B43598887 4.290,93MANTFRED DEL GAS S.L. Factura A005333, manteniment instal.lacions mercat central de Tortosa, alb:A005582
F/2011/919 13/04/2011 H011126/11 31/03/2011 220110002450A12000071 188,37La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011126/11, compensació addicional per integració tarifaria del transport col. de viatgers a Tortosa,març 2011
F/2011/920 13/04/2011 H011125/11 31/03/2011 220110002451A12000071 10.826,73La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011125/11, prestació del servei de transport col.de viatgers a Tortosa, març 2011
F/2011/983 20/04/2011 000261 30/03/2011 220110002453B64065899 3.707,09Safra Servicios Generales SL Factura 000261, Servei Control Porteria Consistori-març 2011
F/2011/706 29/03/2011 1103468 15/03/2011 220110002500 A43201185 70,45HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1103468, subministrament de vestuari per brigada, alb:1003744
F/2011/722 30/03/2011 1101148 15/03/2011 220110002501A43655133 50,53HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1101148, subministrament de material divers per materials brigada, alb:228693
F/2011/1013 29/04/2011 A11002066 14/04/2011 220110002505A25040924 230,27MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A11002066, subministrament rodillo tandem, abril 2011
F/2011/1028 29/04/2011 1101708 15/04/2011 220110002506A43655133 40,44HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1101708, subministrament de material divers pel col.legi Temple, alb:230302
F/2011/172 08/02/2011 H011013/11 31/01/2011 220110003225A12000071 1.723,15La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011013/11, conveni gent gran-gener 2011
F/2011/173 08/02/2011 H010990/11 31/01/2011 220110003226A12000071 6.127,28La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H010990/11, servei transport adaptat al Centre Ocupacional Verge de la Cinta desde diferents llocs-gener 2011
F/2011/497 07/03/2011 H011048/11 28/02/2011 220110003227A12000071 6.848,14La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011048/11, servei transport adaptad al Centre Ocupacional Verge de la Cinta-febrer 2011
F/2011/498 07/03/2011 H011062/11 28/02/2011 220110003228A12000071 1.723,15La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011062/11, Conveni gent gran-febrer 2011
F/2011/916 13/04/2011 H011123/11 31/03/2011 220110003233A12000071 1.723,15La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011123/11, conveni gent gran, març 2011
F/2011/917 13/04/2011 H011102/11 31/03/2011 220110003234A12000071 7.929,42La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011102/11, servei transport adaptad al Centre Ocupacional Verge de la Cinta, desde diferents llocs, març 2011
F/2011/814 06/04/2011 1104271 31/03/2011 220110003431 A43201185 12,60HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104271, subministrament de flex ometre, alb:1005009
F/2011/816 06/04/2011 1104273 31/03/2011 220110003432 A43201185 157,67HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104273, subministrament de material vestuari, alb:1005209
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F/2011/817 06/04/2011 1104274 31/03/2011 220110003433 A43201185 35,94HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104274, subministrament de material divers, alb:1005421
F/2011/819 06/04/2011 1104276 31/03/2011 220110003434 A43201185 78,46HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. Factura 1104276, subministrament de material divers de ferramentes brigada, alb:1005575
F/2011/858 08/04/2011 1101400 31/03/2011 220110003439A43655133 49,56HERRAIZ SISTEMES S.A. Factura 1101400, subministrament de resgitre quadre, alb:229188
F/2011/874 08/04/2011 A11001767 31/03/2011 220110003441A25040924 554,60MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A. Factura A11001767, subministrament de rodillo tandem, març 2011
F/2011/64 25/01/2011 757 03/01/2011 220110004835B61271672 8.354,40ICESE Prevención S.L. Factura 757, per la prestació del Servei de Prevenció des del 01/12/10 fins el 31/03/11

F/2011/962 19/04/2011 2714 01/04/2011 220110004836B61271672 6.265,80ICESE Prevención S.L. Factura 2714, prestació del Servei de Prevenció del 01/04/11 fins 30/06/11
F/2011/811 06/04/2011 A 9852 31/03/2011 220110004922A43002179 529,60HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9852, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/812 06/04/2011 A 9855 31/03/2011 220110004923A43002179 224,87HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9855, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/813 06/04/2011 A 9854 31/03/2011 220110004924A43002179 153,46HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9854, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/815 06/04/2011 A 9853 31/03/2011 220110004925A43002179 200,90HIJO DE A.VIRGILI S.A. Factura A 9853, subministrament de material divers per obres públiques
F/2011/915 13/04/2011 H011132/11 31/03/2011 220110004926A12000071 997,60La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011132/11, conveni sistema tarificació mobilitat estudiants linia 1,març 2011
F/2011/918 13/04/2011 H011124/11 31/03/2011 220110004927A12000071 100,00La Hispano de Fuente en-Segures SA Factura H011124/11, descompte transport estudiants pedanies, març 2011
F/2011/927 15/04/2011 A/46773 31/03/2011 220110004928B43487578 329,01Productos Pinturas Tarragona 2000 S.L Factura A/46773, subministrament de material divers, alb:A/268869,A/269058 i A/269141

      335.569,62  

Relació de factures de proveïdors incloses a la línia de crèdit ICO – CaixaBank
Nº Entrada

Data 
Entrada Nº Doc Data Doc Operació Tercer Import Nom / Raó social Descripció

F/2010/420620/12/2010 200226 30/11/2010220100010901B64794746 132,80LIDERA HIGIENE S.L. Factura 200226, subministrament de material divers, alb:304252
F/2010/428727/12/2010 123 17/12/2010220100010932B64238968 2.793,06RENOVA INSTAL.LACIONS,SL Factura 123, treballs realitzats a l'enllumenat nadalenc de Tortosa 2010
F/2010/433628/12/2010 10P001881 30/11/2010220100010938A46041711 923,22BECSA, S.A.U. Factura 10P001881, millora senyalització i sortida d'aigües pas vianants carrer Barcelona
F/2010/433728/12/2010 10P001879 30/11/2010220100010939A46041711 2.400,00BECSA, S.A.U. Factura 10P001879, millores a la via publica, mobilitat adequacio pas vianants carrer Barcelona
F/2010/440729/12/2010 135506 21/12/2010220100010955A08658601 197,47ECA  ENTITAD COLABORADORA DE LA ADMON S. Factura 135506, reglament d'aparells d'elevació(ascensors/muntacarregues) i inspecció d'ascensor Adria d'Utrech de Torto
F/2010/441229/12/2010 201923 15/12/2010220100010957B64794746 289,04LIDERA HIGIENE S.L. Factura 201923, subministrament de material de neteja, alb:308587
F/2010/400009/12/2010 28.619 17/11/2010 220100011042 B60700473 8.555,00INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION SL Factura 28.619, iluminació Nadal, alb:191
F/2010/412814/12/2010 43 25/11/2010 220100011050 B59442467 8.189,20GESTIO I SOLUCIONS EMPRESARIALS INFOR. Factura 43, serveis d'instal.lació i configuració de servidors i aplica corporatives internes i desconcentrades
F/2010/428627/12/2010 28.696 25/11/2010 220100011062 B60700473 753,31INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION SL Factura 28.696, subministrament de llums de Nadal, alb:264
F/2010/428927/12/2010 28.661 22/11/2010 220100011063 B60700473 2.702,86INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION SL Factura 28.661, subministrament de llums de Nadal 2010
F/2010/423921/12/2010 1007/00394 30/11/2010 220100011127 B84422971 519,08GAM ENERGIA ALQUILER DE MAQUINARIA,S.L.U. Factura 1007/00394, subministrament de grup electrògen, novembre 2010
F/2010/441629/12/2010 100031028 27/12/2010220100011229 B08107732 328,11GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100031028, assegurança d'AxA ART SPAIN nº5401527-29/12/10 al 29/12/11-Vestits època CIR-
F/2010/442331/12/2010 24/10 24/12/2010220100011242 F62119466 1.500,00Tamquam Espectacles  SCCL Factura 24/10, confecció de 3 faldons per carrosses de 2x 5 i escenari
F/2010/439629/12/2010 100006956 03/11/2010 220100011401 B08107732 387,46GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100006956, assegurança per EMM del 13/11/10 al 13/11/11
F/2010/439829/12/2010 100006958 03/11/2010 220100011410 B08107732 651,09GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100006958, assegurança per EOA del 13/11/10 al 13/11/11
F/2010/439729/12/2010 100006957 03/11/2010 220100011491 B08107732 43,93GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100006957, assegurança per Llar Infants del 13/11/10 al 13/11/11
F/2010/412114/12/2010 738 30/11/2010 220100011500 B58346255 228,16PROMOINMO, S.L. Factura 738, ocupació places d'estacionament aparcament de Tortosa, novembre 2010
F/2010/412214/12/2010 801 01/12/2010220100011501 B58346255 235,86PROMOINMO, S.L. Factura 801, pupil.latge de places d'estacionament aparcament de Tortosa, desembre 2010
F/2010/464031/12/2010 803 31/12/2010220100011502 B58346255 64,63PROMOINMO, S.L. Factura 803, acupació places d'estacionament aparcament de Tortosa, desembre 2010
F/2010/463931/12/2010 100032918 31/12/2010220100011574 B08107732 193,65GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100032918, assegurança nº090112753 del 03/01/11 al 06/01/11
F/2010/456431/12/2010 A/1065 20/12/2010220100011576 B61299939 1.076,16Jarc Mantenimiento  S.L. Factura A/1065, servei controladors per la Fira de Nadal 2010, alb:A/1.063
F/2010/429227/12/2010 125/10 14/12/2010220100011600 B43933753 500,32RÓTULOS BALTOPER. Peransi Buj, sl Factura 126/10, subministrament i col.locació de plaques rotulades
F/2010/473631/12/2010 51 31/12/2010220100011753 B59442467 684,99GESTIO I SOLUCIONS EMPRESARIALS INFOR. Factura 51, subministrament de commutador pantalles amb 8 ports
F/2010/418820/12/2010 100013706 27/11/2010 220100011772 B08107732 34,87GDS CORREDURIA DE SEGUROS SL Factura 100013706, assegurança pel curs electricitat inicial del 23/11 al 23/12/10
F/2010/470431/12/2010 1007/00423 31/12/2010220100011777 B84422971 536,38GAM ENERGIA ALQUILER DE MAQUINARIA,S.L.U. Factura 1007/00423, lloguer grup electrogen a l'antic escorx ador, desembre 2010
F/2010/440529/12/2010 AM/483 27/12/2010220100011868 B43335165 316,48RULL SERVEIS DE PINTURA I RETOLACIO S.L Factura AM/483, treball de senyalètica Grafolight sistema modular d'orientació per a l'interior i ex terior, alb:AM/504
F/2010/462631/12/2010 1007/00418 23/12/2010220100011876 B84422971 606,87GAM ENERGIA ALQUILER DE MAQUINARIA,S.L.U. Factura 1007/00418, lloguer grup electrogen per la Fira de Nadal
F/2010/469731/12/2010 001716 30/12/2010220100012022B43364520 599,35PNEUMATICS F. MESTRE  S.L. Factura 001716, reparació diferents vehicles, alb:113525,113697,113811,113847 i 123057
F/2010/469831/12/2010 001714 30/12/2010220100012023B43364520 12,39PNEUMATICS F. MESTRE  S.L. Factura 001714, reparació diferents vehicles, alb:113934
F/2010/472431/12/2010 2593/10 31/12/2010220100012027B43129337 24,17TABLEROS CADO S.L. Factura 2593/10, subministrament de material, alb:8204/10
F/2010/472531/12/2010 2592/10 31/12/2010220100012028B43129337 72,91TABLEROS CADO S.L. Factura 2592/10, subministrament de material, alb:5953/10
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F/2010/472631/12/2010 2594/10 31/12/2010220100012029B43129337 41,90TABLEROS CADO S.L. Factura 2594/10, subministrament de material, alb:9085/10
F/2010/402310/12/2010 A/101007 30/11/2010220100012064B43524404 11.314,12Reciclatge Forés  SL Factura A/101007, servei retirada Grua Municipal,novembre 2010
F/2010/468631/12/2010 A/101158 31/12/2010220100012065B43524404 7.247,04Reciclatge Forés  SL Factura A/101158, servei retirada Grua Municipal,desembre 2010, alb:101440
F/2010/487731/12/2010 02/00875 28/10/2010220100012440B43411602 947,61SPORTS FEVI S.L. Factura 02/00875, subministrament de trofeus i materials diversos per pedania Bitem
F/2010/487831/12/2010 02/1018 29/11/2010220100012441B43411602 410,77SPORTS FEVI S.L. Factura 02/1018, subministrament de trofeus i medalles
F/2010/418120/12/2010 100804PA00233 01/12/2010220100012527A28750099 1.888,00Antena 3 de Radio Tortosa SA Factura 100804PA00233, subministrament de publicitat per l'Ajuntament de Tortosa
F/2010/444831/12/2010 30,031,851 30/12/2010220100012624B43415967 1.184,81VIDAL SABATE  SL Factura 30,031,851, subministrament de nevera per la pedania dels Reguers
F/2010/450331/12/2010 02/01033 22/12/2010220100012625B43411602 131,10SPORTS FEVI S.L. Factura 02/01033, subministrament de plaques per diferents events, alb:0303/2010/A001068 i 0306/2010/A000305
F/2010/429627/12/2010 T/062473 09/12/2010220100012628B43213586 1.864,40ASCENSORES Y SERVICIOS SL Factura T/062473, col.locar ascensor al Centre Cultural Francesc Llop de Campredó
F/2010/489431/12/2010 02/00409 30/06/2010220100012643B43411602 358,53SPORTS FEVI S.L. Fra. 02/00409, subministrament trofeus per a la Pedania dels Reguers

F/2011/28 25/01/2011 204469 10/01/2011 220110000504 B64794746 396,87LIDERA HIGIENE S.L. Factura 204469, subministrament de material de neteja, alb:313940
F/2011/125 07/02/2011 111/11 31/01/2011 220110000538 B43129337 30,82TABLEROS CADO S.L. Factura 111/11, subministrament material divers, alb:506/11
F/2011/126 07/02/2011 110/11 31/01/2011 220110000539 B43129337 105,06TABLEROS CADO S.L. Factura 110/11, subministrament de material divers, alb:357/11
F/2011/127 07/02/2011 109/11 31/01/2011 220110000540 B43129337 35,28TABLEROS CADO S.L. Factura 109/11, subministrament de material, alb:216/11
F/2011/128 07/02/2011 108/11 31/01/2011 220110000541 B43129337 94,39TABLEROS CADO S.L. Factura 108/11, subministrament de material divers, alb:175/11
F/2011/129 07/02/2011 107/11 31/01/2011 220110000542 B43129337 101,04TABLEROS CADO S.L. Factura 107/11, subministrament de material, alb:137/11
F/2011/130 07/02/2011 106/11 31/01/2011 220110000543 B43129337 57,10TABLEROS CADO S.L. Factura 106/11, subministrament de material divers, alb:66/11
F/2011/213 10/02/2011 1107/00004 31/01/2011 220110000569 B84422971 536,38GAM ENERGIA ALQUILER DE MAQUINARIA,S.L.U. Factura 1107/00004, lloguer grup electrogen a l'antic escorx ador, gener 2011
F/2011/219 11/02/2011 3340150958 20/01/2011 220110000570 A50001726 684,71Schindler S.A. Factura 3340150958, manteniment ascensor CEIP Cinta Curto del 01/01/11 al 31/03/11
F/2011/220 11/02/2011 3340150959 20/01/2011 220110000571 A50001726 976,32Schindler S.A. Factura 3340150959, manteniment ascensor Recinte Firal del 01/01/11 al 31/03/11
F/2011/221 11/02/2011 3340150960 20/01/2011 220110000572 A50001726 317,34Schindler S.A. Factura 3340150960, manteniment ascensor Recinte Firal del 01/01/11 al 31/03/11
F/2011/260 21/02/2011 30 31/01/2011 220110000581 B43126135 541,88MULTISERVA S.L. Factura 30, subministrament de contenidors pel cementiri de Tortosa, alb:397.566-gener 2011
F/2011/298 22/02/2011 208651 14/02/2011 220110000582 B64794746 310,84LIDERA HIGIENE S.L. Factura 208651, subministrament material divers, alb:322836

F/2010/472731/12/2010 125729 23/12/2010220110000666 A08252843 1.638,36SAUTER IBERICA SA Factura 125729, manteniment 2º plaç
F/2011/45 25/01/2011 SUB/100565 01/01/2011 220110000820 A17374547 1.035,20HERMES COMUNICACIONS  S.A. Factura SUB/100565, Suscripció El Punt del 01/01/11 al 31/12/11

F/2011/106 07/02/2011 NFS/8 31/01/2011 220110000825 B58346255 13,09PROMOINMO, S.L. Fra.NFS/8, Parking Tortosa-Rotación Tortosa-Excedidos mes enero 2011, alb:10/C21
F/2011/107 07/02/2011 NFE/448 01/02/2011 220110000826 B58346255 241,29PROMOINMO, S.L. Factura NFE/448, pupilage Tortosa 24h+2 places addicionals,febrer 2011-alb:14/C21
F/2011/133 07/02/2011 02/00018 31/01/2011 220110000827 B43411602 28,20SPORTS FEVI S.L. Factura 02/00018, subministrament trofeu i trobada antics jugadors, alb:0303/2011/A000063 (Bàsquet)
F/2011/297 22/02/2011 1373 14/02/2011 220110000847 B41632332 7.623,11AYTOS C.P.D. S.L. Factura 1373, manteniment SICALWin 2011
F/2011/480 07/03/2011 210451 28/02/2011 220110000874 B64794746 94,33LIDERA HIGIENE S.L. Factura 210451, subministrament secamans, alb:327640
F/2011/493 07/03/2011 NFS/21 01/03/2011 220110000875 B58346255 21,72PROMOINMO, S.L. Factura NFS/21, Relació d'excedits al parking de Tortosa, febrer 2011
F/2011/573 10/03/2011 02/00063 28/02/2011 220110000892 B43411602 200,08SPORTS FEVI S.L. Factura 02/00063, subministrament de plaques i trofeus per diferents actes, alb:0303/2011/A000111,0306/2011/A000016 i 03
F/2011/108 07/02/2011 A/110009 31/01/2011 220110000916 B43524404 9.490,01Reciclatge Forés  SL Factura A/11009, servei retirada Grua Municipal, gener 2011
F/2011/351 23/02/2011 V43/2 31/01/2011 220110000926 B61299939 55,71Jarc Mantenimiento  S.L. Factura V43/2, servei controlador al cine Femina, gener 2011
F/2011/352 23/02/2011 V43/1 31/01/2011 220110000927 B61299939 763,22Jarc Mantenimiento  S.L. Factura V43/1, servei controlador biblioteca i alcaldia, gener 2011
F/2011/489 07/03/2011 A/110087 28/02/2011 220110000944 B43524404 6.935,28Reciclatge Forés  SL Factura A/110087, servei retirada grua municipal, febrer 2011, alb:110114 i 110115
F/2011/259 21/02/2011 29 31/01/2011 220110001331 B43126135 180,75MULTISERVA S.L. Factura 29, subministrament de contenidors per almacen brigada, alb:397.592-gener 2011
F/2011/561 09/03/2011 A/110024 31/01/2011 220110001401 B43524404 46,80Reciclatge Forés  SL Factura A/110024, subministrament de fusta, alb:110028, gener 2011
F/2011/562 09/03/2011 218/11 16/02/2011 220110001402 B43129337 8,81TABLEROS CADO S.L. Factura 218/11, subministrament de material divers, alb:650/11
F/2011/563 09/03/2011 219/11 16/02/2011 220110001403 B43129337 8,73TABLEROS CADO S.L. Factura 219/11, subministrament de material divers, alb:660/11
F/2011/564 09/03/2011 220/11 16/02/2011 220110001404 B43129337 184,78TABLEROS CADO S.L. Factura 220/11, subministrament de llistons, alb:775/11
F/2011/565 09/03/2011 221/11 16/02/2011 220110001405 B43129337 55,46TABLEROS CADO S.L. Factura 221/11, subministrament de material divers, alb:836/11
F/2011/566 09/03/2011 222/11 16/02/2011 220110001406 B43129337 3,30TABLEROS CADO S.L. Factura 221/11, subministrament de material divers, alb:928/11
F/2011/567 10/03/2011 1107/00033 28/02/2011 220110001407 B84422971 484,47GAM ENERGIA ALQUILER DE MAQUINARIA,S.L.U. Factura 1107/00033, lloguer grup electrogen per l'antic escorx ador, febrer 2011
F/2011/574 10/03/2011 323/11 28/02/2011 220110001410 B43129337 83,70TABLEROS CADO S.L. Factura 323/11, subministrament de material divers, alb:1338/11
F/2011/575 10/03/2011 322/11 28/02/2011 220110001411 B43129337 18,14TABLEROS CADO S.L. Factura 322/11, subministrament de material divers, alb:1241/11
F/2011/595 11/03/2011 156 28/02/2011 220110001413 B43126135 350,13MULTISERVA S.L. Factura 156, subministrament de contenidors per almacen brigada, febrer 2011, alb:397.677 i 397.722
F/2011/599 11/03/2011 157 28/02/2011 220110001414 B43126135 541,88MULTISERVA S.L. Factura 157, subministrament de contenidors pel cementiri, febrer 2011, alb:397.721 i 397.806
F/2011/681 22/03/2011 000209 28/02/2011 220110001439 B43364520 23,60PNEUMATICS F. MESTRE  S.L. Factura 000209, reparació neumàtic vehicle, alb:114545
F/2011/682 22/03/2011 000210 28/02/2011 220110001440 B43364520 432,13PNEUMATICS F. MESTRE  S.L. Factura 000210, reparacions diverses, alb:114247,114328,114475,114596,114599,114247,114328,114475,114596 i 114599
F/2011/739 01/04/2011 F110307119 25/03/2011 220110001460 B82844358 636,92CHUBB IBERICA  S.L. Factura F110307119, servei asistencial familiar, gener 2011
F/2011/740 01/04/2011 F110307120 25/03/2011 220110001461 B82844358 636,92CHUBB IBERICA  S.L. Factura F110307120, servei asistencial familiar, febrer 2011
F/2011/797 05/04/2011 213907 30/03/2011 220110001476 B64794746 341,52LIDERA HIGIENE S.L. Factura 213907, subministrament de material divers de neteja, alb:335065
F/2011/899 13/04/2011 614/11 07/04/2011 220110001595 B43129337 292,11TABLEROS CADO S.L. Factura 614/11, subministrament de material divers per Casa d'Oficis Tortosa Futur, alb:2317/11
F/2011/728 31/03/2011 036-11 30/03/2011 220110002000 B43712033 271,40Construccionsi Rehabilitacions Edamar,S.L.L. Factura 036-11, reparació del camí de Favaret
F/2011/729 31/03/2011 035-11 30/03/2011 220110002001 B43712033 3.268,60Construccionsi Rehabilitacions Edamar,S.L.L. Factura 035-11, reparació del camí del Barranc de Fullola
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F/2011/848 08/04/2011 A/110177 31/03/2011 220110002003 B43524404 7.717,24Reciclatge Forés  SL Factura A/110177, servei retirada grua municipal,març 2011, alb:110222 i 110223
F/2011/132 07/02/2011 11/0044 31/01/2011 220110002165 A17063108 632,82Bonal Empresa Serv.Electrics Factura 110044, reparació semàfors, alb:OTG003769
F/2011/692 29/03/2011 1107/00058 11/03/2011 220110002180 B84422971 190,33GAM ENERGIA ALQUILER DE MAQUINARIA,S.L.U. Factura 1107/00058, lloguer grup electrogen per l'antic escorx ador, març 2011
F/2011/878 12/04/2011 3340265063 01/04/2011 220110002204 A50001726 317,34Schindler S.A. Factura 3340265063, manteniment ascensors Recinte Firal del 01/01/11 al 30/06/11
F/2011/880 12/04/2011 3340265062 01/04/2011 220110002205 A50001726 976,32Schindler S.A. Factura 3340265062, manteniment ascensors Recinte Firal del 01/04/11 al 30/06/11
F/2011/881 12/04/2011 3340265061 01/04/2011 220110002206 A50001726 684,71Schindler S.A. Factura 3340265061, manteniment ascensors CEIP Cinta Curto del 01/04/11 al 30/06/11
F/2011/908 13/04/2011 042-11 11/04/2011 220110002211 B43712033 1.180,00Construccionsi Rehabilitacions Edamar,S.L.L. Factura 042-11, obra:formació de rasa,encreuament c/Tarragona amb Rambla Catalunya,Ferreries
F/2011/909 13/04/2011 043-11 11/04/2011 220110002212 B43712033 1.571,52Construccionsi Rehabilitacions Edamar,S.L.L. Factura 043-11, obra:C/Urgell-Raval Sant Llatzer
F/2011/925 15/04/2011 307 31/03/2011 220110002215 B43126135 812,82MULTISERVA S.L. Factura 307, subministrament de contenidors per cementiri de Tortosa, alb:397.899,397.949 i 398.015, març 2011
F/2011/989 20/04/2011 636/11 13/04/2011 220110002504 B43129337 20,51TABLEROS CADO S.L. Factura 636/11, subministrament de tablero, alb:2226/11
F/2011/688 29/03/2011 1983746 09/02/2011 220110002567 A28001758 793,45METROPOLIS  S.A. Factura 1983746, assegurança de responsabilitat civil obligatoria i suplementaria i ocupantes del 18/03/11 al 18/03/2012
F/2011/689 29/03/2011 1985484 09/02/2011 220110002568 A28001758 794,20METROPOLIS  S.A. Factura 1985484, assegurança de responsabilitat civil obligatoria i suplementaria del 17/03/11 al 17/03/2012
F/2011/690 29/03/2011 1986354 09/02/2011 220110002569 A28001758 368,16METROPOLIS  S.A. Factura 1986354, assegurança de responsabilitat civil obligatoria i suplementaria i asistencia viatges 09/03/11-09/03/12
F/2011/867 08/04/2011 110804PA00056 31/03/2011 220110003170 A28750099 1.486,80Antena 3 de Radio Tortosa SA Factura 110804PA00056, publicitat per Ajuntament de Tortosa
F/2011/868 08/04/2011 110804PA00064 31/03/2011 220110003171 B28016970 672,60SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,SL Factura 110804PA00064, publicitat per Ajuntament de Tortosa
F/2011/869 08/04/2011 110165PA00051 31/03/2011 220110003172 B28016970 708,00SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,SL Factura 110165PA00051, publicitat per Ajuntament de Tortosa
F/2011/934 15/04/2011 V43/7 28/02/2011 220110003173 B61299939 731,42Jarc Mantenimiento  S.L. Fra.V43/7, servei controlador febrer de la biblioteca i alcaldia febrer 2011, alb:7
F/2011/935 15/04/2011 V43/10 31/03/2011 220110003174 B61299939 826,83Jarc Mantenimiento  S.L. Fra.V43/10, servei controlador febrer de la biblioteca i alcaldia, març 11, alb:10
F/2011/937 15/04/2011 1998118 09/03/2011 220110003235 A28001758 1.712,71METROPOLIS  S.A. Fra.1998118,assegurança responsabilitat civil obligatoria i suplementaria del 1698GVG,del 01/04/11 a 01/04/12
F/2011/938 15/04/2011 1995703 09/03/2011 220110003236 A28001758 1.519,83METROPOLIS  S.A. Rebut 1995703, assegurança de responsabilitat obligatoria i suplementaria del T-8024-V, del 14/04/11 a 14/04/12
F/2011/939 15/04/2011 1995962 09/03/2011 220110003237 A28001758 238,41METROPOLIS  S.A. Rebut 1995962, assegurança de responsabilitat obligatoria i suplementaria del T-5173-BD, del 03/04/11 a 03/04/12
F/2011/898 13/04/2011 542/11 04/04/2011 220110003442 B43129337 23,43TABLEROS CADO S.L. Factura 542/11, subministrament de material divers, alb:1503/11
F/2011/900 13/04/2011 545/11 04/04/2011 220110003443 B43129337 122,96TABLEROS CADO S.L. Factura 545/11, subministrament de material divers,alb:1946/11
F/2011/901 13/04/2011 544/11 04/04/2011 220110003444 B43129337 26,77TABLEROS CADO S.L. Factura 544/11, subministrament de material divers, alb:1871/11
F/2011/902 13/04/2011 543/11 04/04/2011 220110003445 B43129337 64,45TABLEROS CADO S.L. Factura 543/11, subministrament material, alb:1828/11
F/2011/903 13/04/2011 546/11 04/04/2011 220110003446 B43129337 73,79TABLEROS CADO S.L. Factura 546/11, subministrament de material divers, alb:2040/11
F/2011/904 13/04/2011 547/11 04/04/2011 220110003447 B43129337 71,96TABLEROS CADO S.L. Factura 547/11, subministrament de material, alb:2078/11
F/2011/924 15/04/2011 306 31/03/2011 220110003449 B43126135 365,29MULTISERVA S.L. Factura 306, subministrament de contenidors per almacen brigada, alb:397.898 i 397.999, març 2011
F/2011/987 20/04/2011 638/11 13/04/2011 220110003452 B43129337 143,75TABLEROS CADO S.L. Factura 638/11, subminitrament de material divers, alb:2377/11
F/2011/988 20/04/2011 637/11 13/04/2011 220110003453 B43129337 155,52TABLEROS CADO S.L. Factura637/11, subminitrament caballets, alb:2353/11
F/2011/845 08/04/2011 NFE/526 01/03/2011 220110003710 B58346255 241,29PROMOINMO, S.L. Factura NFE/526, Pupilatge Tortosa 24h,març 2011
F/2011/846 08/04/2011 NFE/7 01/01/2011 220110003711 B58346255 241,29PROMOINMO, S.L. Factura NFE/7, pupilatge Tortosa 24h,gener 2011
F/2011/847 08/04/2011 NFS/28 04/04/2011 220110003712 B58346255 52,73PROMOINMO, S.L. Factura NFS/28, Rotació Tortosa-Excedidos mes de març 2011
F/2011/850 08/04/2011 NFE/786 01/04/2011 220110003713 B58346255 241,29PROMOINMO, S.L. Factura NFE/786, pupilatge Tortosa 24h-abril 2011
F/2011/84 31/01/2011 28.815 05/01/2011 220110003970 B60700473 13.567,79INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION SL Factura 28.815, subministrament de llums de Nadal 2010/11

F/2011/774 04/04/2011 11/0279 31/03/2011 220110004921 A17063108 635,42Bonal Empresa Serv.Electrics Factura 11/0279, Reparacions diverses, alb:OTG003928
F/2011/733 31/03/2011 20110005 28/02/2011 220110005083 B65281131 21.240,00E3 Soliteng S.L. Factura 20110005, projecte de millora de la Capacitat de Desguàs del Barranc de la Llet, Fase 1 per Tortosa

F/2010/429327/12/2010 126/10 14/12/2010 220110005110 B43933753 1.850,97RÓTULOS BALTOPER. Peransi Buj, sl Factura 126/10, subministrament de plaques pel departament de servei d'Atenció al Ciutadà
F/2011/1030 29/04/2011FV+TTE1005/01031/03/2011  A08616641 171.285,07TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES SA Factura FV+TTE1005/010 i certificació nº6 del Viver d'EmpresesCESSIÓ DE CRÈDIT

335.498,67
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Intervenció de la Sra. Villarroya 

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta, la Sra. Villarroya qui manifesta que el que portem avui  
és una operació de tresoreria que els hi explicaré breument i els hi justificaré breument.

Degut  a  la  situació  econòmica  actual,  com vostès  saben,  els  Ajuntaments  espanyols,  catalans,  estem 
passant una situació complexa especialment relacionada amb tensions de tresoreria, és a dir, manca de 
liquiditat. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres molts dels ingressos que ens corresponen venen a través 
de  subvencions  i  això  el  que  provoca  és  que  si  aquestes  subvencions  i  aquests  cobraments  no  es 
produeixen, l'Ajuntament té manca de liquiditat, si no ens arriben aquests diners, nosaltres ens dificulta  
moltíssim el què és el pagament a proveïdors. Aquest fet no és un fet puntual de l'Ajuntament de Tortosa, és 
una situació conjuntural i general i prova d'això és que el govern de Madrid ha decidit instrumentalitzar i 
genera un producte per tal d'ajudar als Ajuntaments a fer front a aquesta situació. Aquesta situació el que 
dificulta als Ajuntaments és pagar a proveïdors per manca de liquiditat, els drets els tenim reconeguts, però  
no podem pagar i llavors el govern de Madrid ha decidit optar per aquesta operació de tresoreria, que el que 
fa és permetre als Ajuntaments demanar una operació per un valor corresponent al 25% del que són les 
aportacions corresponents a tributs de l'Estat. Què vol dir això? Vol dir que és una operació avalada per les 
aportacions que ens corresponen a nosaltres de tributs  de l'Estat,  de manera que anticipem aquestes 
quantitats i això ho fem a través d'una operació que ens surt al 6,5% i que s'ha de retornar en tres anys.  
Aquestes són les característiques principals i els requeriments és que amb això hem de ser capaços de 
pagar a proveïdors de característiques especials, que són aquells que presenten una situació més feble, 
que són Autònoms i Pimes. Per tant aquesta operació de tresoreria, que és a tres anys repeteixo i per lo tant 
finalitza amb el nostre mandat, el que ens permetrà és pagar a Autònoms i Pimes amb factures entrades a  
l'Ajuntament de Tortosa abans del 30 d'abril.

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que ens diuen que es tracta d'un crèdit a llarg  
termini i veig que només són 3 anys a un interès del 6,5%, el qual suposa en números redons, tenir que 
pagar 500.000 euros cada any  entre amortitzacions de capital e interessos, tenint en compte que parlem 
d'un crèdit d'1.341.000 euros. Se'ns diu que això és per pagar unes factures que no estan pagades i que ja 
s'haurien d'haver pagat, se'ns diu que això no afectarà a l'endeutament municipal, cosa que jo no ho acabo 
de veure així, perquè voldria que algú ens expliqués com pagarem 500.000 euros cada any, quan no fa  
gaire  es  va  aprovar  aquí  un  extrajudicial  d'1.000.000 d'euros,  això  vol  dir  que  l'any  que ve  ens diran 
d'aprovar-ne un d'1.500.000 d'euros. 

Des de Plataforma per Catalunya no podem donar la nostra conformitat a continuar endeutant Tortosa. Per  
altra banda també entenem que els Autònoms i les petites empreses, que han donat un servei o que han fet 
una feina per l'Ajuntament, han de cobrar, per tant tampoc donarem un vot negatiu. Entenem que el que 
necessita Tortosa avui és un pla d'austeritat i de molta transparència econòmica i això evidentment ha de 
començar per dalt, no podem demanar esforços als tortosins, ni pagar més impostos, sinó que el que cal és  
rebaixar despeses per vendes i subvencions i revisar qualsevol euro que surti de l'Ajuntament per saber on 
va i on es destina. Evidentment per no perjudicar a ningú, ens abstindrem.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que la reflexió que nosaltres ens fem davant aquesta  
proposta de demanar un préstec a l'ICO, parteix primer de ressaltar que la sol·licitud d'aquest préstec  és  
una  altra  manifestació  de  la  crisi  econòmica  i  de  la  dificultat  que  tenen  tots,  pràcticament  tots  els 
Ajuntaments, per a fer front a ella. Jo crec que també ressalta aquesta petició del crèdit a l'ICO, manifesta la 
necessitat que té el nostre Ajuntament de tenir un pla d'actuació, diguem com li vulguéssem, de crisi, anti  
crisi, etc, en que es planifiquen i es coordinen les diferents mesures que es poden prendre per a disminuir  
la gravetat de la crisi econòmica que pateix l'Ajuntament de Tortosa concretament. Segon, volem manifestar  
la preocupació per l'import del crèdit que anem a demanar i pels interessos que pagarem per ells, ara el  
criteri  fonamental  nostre  per  analitzar  aquesta  proposta  és  molt  clar,  que  els  proveïdors,  que  els 
empresaris, que els professionals que han subministrat serveis, subministrat béns, puguin cobrar i no es 
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vegi agreujada la seva situació que ja la tenen prou difícil, per això el nostre vot serà positiu a aquesta  
proposta.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que vagi per endavant el nostre vot positiu a la  
concertació d'aquest crèdit. Una cosa és la concertació d'aquest crèdit i l'altra és la situació econòmica que 
tenim a  l'Ajuntament  de Tortosa,  per  tant  és  perfectament  compatible  donar  la  nostra  aprovació  a  la  
concertació d'un crèdit per a que cobrin els proveïdors, que això és sagrat i d'altra banda, fer un petit anàlisi  
i breu de com estem. 

Compartim de que la situació és difícil a tot arreu, però a Tortosa té peculiaritats, l'Ajuntament de Tortosa té 
peculiaritats, les factures que pagarem amb aquest crèdit que es concertarà i que coincideixo en que té  
unes clàusules abusives, per això han acudit totes les entitats financeres a signar aquest crèdit, quan tots 
sabem el  que costa que vinguin les entitats financeres quan fèiem un crèdit  d'inversions a fer  ofertes 
decents. Aquest crèdit té aquestes condicions, però l'important és pagar als proveïdors com deia, ara, les 
primeres factures que pagarem amb aquest crèdit  són del novembre de l'any passat,  per  tant fa onze 
mesos, això vol dir que tenim retards en el pagament  a proveïdors, a aquests Autònoms, aquestes Pimes, 
d'onze mesos, no tots els Ajuntaments de les nostres dimensions estan així, onze mesos és molt i això 
crèdit ICO a banda, mereix un anàlisi crític, de la mateixa manera que ho mereix i també és una peculiaritat  
de Tortosa en relació a altres Ajuntaments, el nivell d'endeutament d'aquest Ajuntament, perquè estem a 
tope, estem en un Pla de Sanejament financer, hem fet un esforç inversor molt dur durant els últims anys,  
però també en alguns casos hem estirat més el braç que la màniga i el resultat és avui un endeutament 
molt considerable a l'Ajuntament de Tortosa, diria jo que excessiu i un retard en el pagament a proveïdors 
d'onze mesos, cosa que ja dic que tampoc té massa comparació en el nostre entorn.

Per tant aquest crèdit, coincideixo i així ho hem analitzat el grup municipal que s'ha de concertar, perquè 
així podem avançar el pagament a proveïdors que ho estan passant molt malament, no deixa de ser una  
mica el que popular es denominada el “pacte de la gana”, 500.000 euros durant tres anys, seran durs de 
pagar tal i com està l'Ajuntament de Tortosa avui, 500.000 euros durant tres anys seran molt difícils de  
pagar i més tenint en compte que aquest 1.300.000 euros no és més que la  punta de l'iceberg del que és 
el deute que té l'Ajuntament de Tortosa amb els seus proveïdors. 

Insistim per tant en la idea que ja hem transmès en altres debats sobre temes econòmics i sobre temes  
pressupostaris,  parlem de la  situació econòmica de l'Ajuntament de Tortosa,  perquè la  cosa està molt  
malament i no serveix de res anar fent veure que no passa res, perquè la cosa s'està complicant, vam 
aprovar un extrajudicial quan havíem aconseguit pràcticament eliminar-lo, perquè ja vam fer un crèdit per 
eliminar-lo fa tres o quatre anys, ara hem tornat a fer bola, hem tornat a fer 1.300.000 euros d'extrajudicial,  
ara signem un crèdit ICO d'1.340.000 euros i amb això estem fent pilotes grans i per acabar, compte que 
les pilotes poden ser encara més grans, si no anem en ojo en les obres que fem durant els pròxims anys,  
atenció a algunes obres excessives i  faraòniques que s'estan iniciant o s'haurien d'haver iniciat  avui  a 
Tortosa, atenció en obres que parteixen d'estudis de viabilitat que són poc menys que una il·lusió, perquè 
ens podem trobar en els pròxims 25 anys en un absolut desastre econòmic a l'Ajuntament de Tortosa, per 
tant, atenció en dos direccions, una parlem de com estan les finances de l'Ajuntament de Tortosa avui en 
transparència, en sinceritat i en ganes de millorar la situació i la segona, compte en aquelles obres que 
estem començant, perquè potser demà no les podrem pagar i sortirem a un d'aquests reportatges que 
s'han publicat en els últims dies a alguns diaris, d'obres absolutament insostenibles que han iniciat alguns 
Ajuntaments en els últims anys. 

Per tant reitero el nostre vot favorable a la conservació del crèdit, però sense obviar totes les consideracions  
que he fet al voltant.

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que ara fem una petició a l'Institut de Crèdit Oficial,  
d'un crèdit per 1.344.000 euros, fa quatre dies fèiem un extrajudicial de vora 1.000.000 d'euros, això a la  
pràctica el que vol dir és que estem gastant més del que s'ingressa, per lo tant, també podríem dir en  
paraules que el que estem fent és estirar més el braç que la màniga, per la causa que sigui, però estem 
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estirant més el braç que la màniga, però clar, amb aquesta forma d'actuar no hi podem estar d'acord, però  
per un altre costat també és veritat i som conscients de que hi ha una serie de gent, de professionals que 
han fet una serie de coses, que les han acabat, les han fet i ben fetes i aquesta gent porten onze, deu  
mesos  esperant  cobrar  i  això  no  es  pot  permetre.  Les  entitats  financeres  ens  carregaran  molt,  6,5% 
d'interès. Jo crec que la reflexió és que en els  pròxims pressupostos hauríem de tenir en compte la situació  
en la que estem, no estirar més el braç que la màniga i gastar pel que realment es pot gastar. Per lo tant,  
donades aquestes circumstàncies, el nostre vot serà favorable, perquè entenem que s'ha d'ajudar a que  
tots aquests professionals puguin cobrar, però ojo, que ens pot venir molt grossa i això de venir molt grossa 
s'ha de pensar quan s'elaborin els pròxims pressupostos.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que xifres municipals del Ministeri d'Economia i  
Hisenda, Tortosa a desembre de 2010, deute viu 45.000.000 d'euros i alguna cosa més d'euros, si avui li 
sumem el crèdit que aprovarem, 46.000.000 d'euros i algo més i ara faré una cosa que vostè em pot dir,  
però home, això és fàcil, no és per a que entenguéssem la magnitud, només per això, perquè sinó podríem 
fer allò de la fórmula de la càrrega financera que ja sé com es fa també i estem al tope i una mica més,  
però bueno, si això ho dividim pel número d'habitants de Tortosa, vol dir, que si avui tinguéssem que pagar 
tot això i ja sé que qualsevol família no paga el crèdit hipotecari d'un dia per a l'altre, però per a entendre la  
magnitud vol dir que si això ho dividim pel numero de tortosins i tortosines, si avui tinguéssem que pagar el  
deute viu de la nostra ciutat, hauríem de pagar més de 1500 euros de la nostra butxaca, això és així.  
Durant aquests tres i algo més de mesos de govern municipal, hem aprovat el que diem un extrajudicial de  
prop d'1.000.000 d'euros i això de l'extrajudicial per a que ens entenguem vol dir unes despeses que no  
podíem fer perquè el que teníem pressupostat ja ens ho havíem gastat tot o bé una serie de factures que 
havien arribat a pressupost vençut, però això són molts diners i jo estic convençut que a hores d'ara per 
diferents partides pressupostaries ja tenim algo acumulat d'un extrajudicial que desprès de reis aprovarem, 
segur i sinó ho recordaré i aixó és així. 

Per tant tenim una situació econòmica complicada, reconeixem-ho, expliquem-ho, fiquemos d'acord en com 
ho  hem  d'enfrontar,  però  primer  reconeixem  que  tenim  una  situació  econòmica  complicada  i  que 
probablement aquest no és un govern municipal de fa tres mesos, sinó que ja porta quatre anys, coses que 
deia fa cinc, sis i set anys, doncs no s'han resol, el problema diguem és més important. 

Senyora  Regidora  per  a  cobrir  eventuals  dèficits  de  tresoreria  perquè  no  ens  arriben  subvencions  o  
ingressos pendents, no caldria anar a l'ICO, això ho podríem fer en una pòlissa de crèdit normal, per què 
anem a l'ICO? Justament perquè ens en sortim del normal, perquè si anem a un crèdit ICO d'1.300.000 
euros,  quines  són  les  subvencions  pendents  per  1.300.000  euros,  subvencions  dic,  subvencions  de 
l'ordinari,  no d'inversions, subvencions, on són? No caldria anar a l'ICO, un crèdit  car per cert, però no 
caldria anar a l'ICO, vostès podrien anar al mercat financer a buscar crèdit, això és així, no se'n riguen que 
és així, per a cobrir eventuals dèficits de tresoreria, un pot anar al crèdit, ei, però l'ha de tornar a 31 de 
desembre, cert o no és cert? Cert, per a cobrir eventuals dèficits de tresoreria, aquests crèdits pont s'han  
de tornar a 31 de desembre. 

Per tant estem davant d'una situació que té una certa excepcionalitat, que més enllà del problema de  
finançament les institucions municipals que cal reconèixer, tots recordem la formulació històrica del 50, 25, 
25, Comunitats Autònomes moltes encara en greus mancances, com la nostra, com el nostre país i els  
Ajuntaments s'han quedat com assignatura pendent, això és cert, però també hi ha una deficient gestió, 
allargar més el braç que la màniga i això s'ha de reconèixer, perquè si no ho reconeixem i no som capaços  
de dir si amb aquest crèdit  per exemple, pagarem totes les factures pendents que tenim des de novembre 
de 2010 fins a abril de 2011? Les pagarem totes? Amb això arreglem el problema? No, perquè ens fa falta 
més, expliquem-ho, expliquem quin és l'abast i la dimensió del nostre problema, expliquem-ho, anem a fer 
un crèdit  per  a pagar factures de novembre de 2010 fins a abril  de 2011, totes? Doncs diem-ho més  
clarament, per tant jo crec que estem en una situació econòmica complicada, difícil, jo crec que també 
obeeix diguem a una gestió que no vull dir que estigui mancada de rigor, perquè això no seria cert, però una  
deficient gestió econòmica i que això ens hipoteque a les necessitats d'inversió que precisa la nostra ciutat 
a curt, mitjà i llarg termini, i això és així de clar, perquè aquests darrers anys, a la nostra ciutat han arribat  
10.000 d'euros dels Fons Estatals d'Incentiu a la inversió municipal del 100%, vostès saben que això és 
molt  important,  perquè  un  dels  problemes  que  té  el  finançament  del  municipalisme  del  nostre  país,  
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sobretot els mitjans i petits municipis, és el cofinançament, de res serveix a molts municipis que el Pla  
públic  d'obres i  de serveis financi obres al 60% o al 70% si s'ha de posar el 30%, perquè això ens fa  
endeutar més, però la nostra ciutat ha tingut 10.000 d'euros al 100%. Hem tingut també uns incentius que 
ultrapassen els 18.000.000 d'euros del Pincat, de la Llei de Barris, per cert, el govern de Convergència i  
Unió, sembla que no faran més convocatòries de la Llei de Barris, la faran o no la faran? Llei de Barris que 
ens ha permès tirar endavant la restauració del nucli històric de la nostra ciutat. Aquests dies podem veure 
l'entarimat  a  l'antic  pont  del  ferrocarril,  restauració  de la  façana  fluvial,  això  són no subvencions sinó 
intervencions que es fan a la nostra ciutat i dic això, perquè en l'actual conjuntura difícilment podrem veure 
com tirem endavant inversions importants per la nostra ciutat, difícilment tindrem aquestes oportunitats i la  
nostra situació econòmica hipoteque les necessitats d'inversió a curt, mitjà i llarg termini, això és així i ho 
veurem  en  l'elaboració  dels  pressupostos  abans  de  Nadal,  com  hem  d'ajustar  despeses  e  ingressos  
forçadament i com desprès de Reis fins a Setmana Santa i abans de l'estiu, haurem d'aprovar extrajudicials,  
haurem de reconèixer factures de Festes de la Cinta que ja hem acabat i que ja es veuen, haurem de 
reconèixer factures del Renaixement que no hi caben a la partida de l'any passat i això ho veure, conste en  
acta Sr. Secretari, ho recordarem, perquè això serà així. 

Dit això, evidentment que nosaltres votarem a favor de la petició d'aquest crèdit ICO i l'aprovarem perquè 
evidentment els proveïdors del nostre Ajuntament, les petites i mitjanes empreses i els Autònoms han de 
cobrar, molts d'ells porten un any sense cobrar, perquè clar, senyora regidora si el que aprovem d'aquest 
crèdit és de novembre 2010 a abril de 2011 vol dir que hem donat llum verda per pagar factures octubre  
2010? i si ara estem a octubre 2011, portem un any sense pagar? Nosaltres votarem a favor d'aquesta  
operació de crèdit que permetrà que la gent cobre i en qualsevol cas les preguntes nostres queden damunt 
la taula si amb aquests diners farem front a tot el que devem, si amb aquests diners farem front a tot el que  
devem, si ja tenim factures o despeses que no hem fet factura però que potser l'entraran desprès de gener  
de coses que ja han contret d'aquest any, tot això ho volem saber i ho necessitem sapiguer per ficar-nos 
d'acord en quin pla d'actuació hem de fer front per a poder encarar aquesta difícil  situació econòmica, 
vostès  tenen  la  responsabilitat  de  govern,  vostès  ens  haurien  de  dir  com  pensen  encarar  aquesta 
dificilíssima situació econòmica que té el nostre Ajuntament i la nostra ciutat. 

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que li contestarà, però vostè Sr. Sabaté les ha fotut  
d'altura d'un campanar i perdoni l'expressió, la Sra. Regidora li clarificarà les xifres, perquè el que no es pot  
fer és frivolitzar en les xifres d'endeutament i el que no es pot fer és només sumar i sumar l'endeutament i 
no restar el que s'amortitza, en tot cas ella li donarà unes xifres i li  contestarà desprès algunes de les 
matisacions que ha fet. 

Intervenció de la Sra. Villarroya 

A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya, qui manifesta que abans que res agrair el vot favorable a 
tots els grups presents, però m'agradaria fer una serie de puntualitzacions, perquè penso que predicar i  
impartir lliçons és molt fàcil des de la barrera i criticar és molt fàcil, però hi ha una serie de coses que  
m'agradaria deixar clares. 

Primera, estem mesclant naps i cols, però ja els hi va bé, perquè la qüestió és confondre i crear maranya on 
no  l'hi  ha.  Evidentment  la  situació  econòmica  de  l'Ajuntament  de  Tortosa,  a  l'igual  que  la  demés  
Ajuntaments, alguns estan millor afortunadament per a ells, però la majoria dels casos ho estem passant 
malament, no els hi enganyaré, en cap cas ho he negat, mai ho he negat, però m'agradaria explicar-los-hi i  
diferenciar les dos coses. Una cosa és un crèdit o una operació de tresoreria. Aquesta operació és a tres 
anys i em diuen que per què utilitzen aquesta operació? Doncs mire, perquè és el govern de l'Estat, el seu 
govern, el que en el seu moment ha tret aquesta operació com a solució per a tots els Ajuntaments, si 
l'interès és abusiu parle  amb el seu govern, perquè és ell qui el fixa aquest interès, vale. 

Segona, si el que el preocupa és que d'aquí tres anys si vostè està al govern, hagi heretat aquesta operació,  
no l'haurà heretat, perquè entre altres coses, aquesta operació queda coberta en tres anys i en què? Doncs  
si nosaltres no podem fer front a aquestes aportacions, doncs quedaran cobertes a través de l'aportació de 
tributs de l'Estat. 
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Una altra puntualització, què no podem pagar? Mire no tenim liquiditat, però ara només serveixi d'exemple, 
si ens paguen les subvencions que tenim justificades del Pincat, que pugen 2.500.000 d'euros, podríem fer 
front a tots aquests proveïdors, però no és el cas. D'altra banda, vostè em diu que no són operacions de 
tresoreria, mire si no ho són, la Casa d'Oficis per exemple, tots els salaris dels treballadors els hem anticipat 
nosaltres, tots i ells ens tenen que pagar una part d'aquests salaris, hi ha una subvenció i la subvenció 
encara no l'hem vist, si tot això hagués entrat a l'Ajuntament, ara no tindríem els problemes de tresoreria, 
per lo tant, els drets reconeguts els tenim, no estem estirant més el braç que la màniga Sr. Monclús, que 
vostè em deia que estàvem estirant més el braç que la màniga, no és veritat, diguem les coses com són, si 
vostè sap que tenim pendent de cobrament una serie de xifres importants, estem parlant de milions i no 
ens arriben, nosaltres no podem fer front als pagaments que tenim pendents, però això no és un problema 
d'estirar més el braç que la màniga, això és un problema de que no podem cobrar, per lo tant parlem de les  
coses com són i desprès al marge, vostès aprofiten i fiquen l'endeutament pel mig, això també m'agradaria  
deixar-ho clar, una cosa és l'endeutament per inversió, perquè tal com ho diuen tenim xifres de 46.000.000  
d'euros, no és veritat, avui en dia, l'endeutament de l'Ajuntament de Tortosa és de 42.000.000 d'euros. Per  
lo tant, parlem en propietat, a finals d'aquest any estarà en 41.000.000 d'euros, ja sé que no és una gran  
diferència del que vostès diuen, però estem parlant d'un 10%, per a nosaltres, potser per al públic no és  
important, però per a nosaltres sí. Desprès tal com parlen, sembla que aquest endeutament l'haguéssem 
fet tots natros, quan el Sr. Ferran Bel va agafar l'Alcaldia de Tortosa l'any 2007, l'Ajuntament de Tortosa 
tenia un deute de 38.000.000 d'euros i a finals d'aquest any estarem a 41.000.000 d'euros, què vol dir  
això? Això vol dir que l'hem incrementat només en 3.000.000. d'euros, no ens “axaque” els 40.000.000 € i 
pico que vostè diu que tenim i una altra cosa, vostè sap quan ha invertit l'Ajuntament de Tortosa en els  
últims quatre anys, vostè sap quina despesa ha tingut en inversió en obra l'Ajuntament de Tortosa? Doncs li  
diré, ha tingut 47.000.000 d'euros d'inversió, això sí que es real, sap quan ha incrementat? 3.000.000 
d'euros, compare, ara sí, ara sí que poden riure, la diferència entre 47.000.000 i 3.000.000 d'euros, per 
tant em sembla una mica exagerat el que estan dient. Està clar, la situació no és bona i a ningú li agrada  
demanar préstecs, no ens enganyéssem, no els hi diré que estem contents per fer-ho, però no tenen raó en 
moltes de les coses, per lo tant parlem de les coses tal com són. L'endeutament a final d'any serà de  
41.000.000 d'euros, l'increment que ha fet l'Ajuntament de Tortosa és de 3.000.000 d'euros i les obres en 
inversió que ha fet l'Ajuntament de Tortosa durant el govern de Ferran Bel, han sigut de 47.000.000 d'euros, 
per lo tant amb això crec que està tot explicat. 

Més coses, ens demanen austeritat, escolte porto 4 anys reduint el pressupost de l'Ajuntament de Tortosa,  
quatre anys que s'està reduint i demanant contenció a tots els regidors, l'Ajuntament està contenint cada 
vegada més la depesa, per lo tant, no ens donen lliçons, que vinguin aquí i ens donen lliçons em sap molt 
greu,  perquè a més si  no  aportes  solucions formes part  del  problema,  no he vist  ni  una sola  solució  
presentada per vostès, ni una, entre totes les solucions que han tingut per a triar, aquesta que hem triat és 
la que ens ofereix el govern de Madrid, per tant si les condicions no són bones, ens les estan oferint ells, no 
ens les inventem nosaltres ni les negociem perquè no tenim cap poder de negociació, per lo tant entenem 
que l'operació és bona en tant en quant que podem pagar als proveïdors i perdone vostè m'ha dit que ho 
digue ben clar que no es pagaran totes, evidentment que no es pagaran totes, perquè el préstec només ens 
permet pagar Autònoms i Pimes, queden les gran empreses, les quals no entren dintre d'aquest format.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que vol fer-los unes reflexions. En primer lloc, agrair-
los sincerament més enllà de les opinions, el posicionament favorable a la proposta i per tant vagi per 
endavant. Discrepo en lo tema de les condicions, jo crec que això ho ha deixat ben clar la Sra. Matilde 
Villarroya, aquestes condicions si són abusives ho són per als milers d'Ajuntaments de l'Estat Espanyol, 
perquè les condicions són exactament les mateixes per a tots els Ajuntaments de l'Estat Espanyol i són 
condicions que aprova el govern de l'Estat espanyol, per tant podem tenir dos discursos o dobles discursos i  
anar a Madrid i fer un discurs i venir a Tortosa i fer-ne un altre, però no val a tenir dos discursos, perquè les  
condicions són les que aprova el govern espanyol i les quals s'acolleixen tots els Ajuntaments de l'Estat  
Espanyol, per tant no són les condicions específiques, ni els bancs i no seré jo el qui defense els bancs i ho  
sap vostè Sr. Forcadell, perquè també ens han fet patir tot el que han volgut, ni els bancs venen a abusar,  
els bancs venen a concertar l'operació en l'interès en que el Ministeri d'Hisenda Espanyol i l'ICO els hi han 
passat, primera situació, arriba  a qui arriba,  arriba a qui  el decret que va aprovar el govern de l'Estat 
Espanyol pot fer arribar, nosaltres no arribem, no esgotem el límit, falten uns milers d'euros per esgotar el  
límit, perquè les condicions a les que es poden fer arribar els proveïdors són les que són i nosaltres no 
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esgotem el 25% exacte de les participacions en tributs de l'Estat i això també ho hem de dir. 

Respecte a la situació d'endeutament, vostè el que fa és anar sumant tot el que li va bé per fer la pilota  
grossa  i  no  resta  el  que  s'amortitza  Sr.  Sabaté,  vostè  no  ho  resta,  vostè  sap  que  aquest  Ajuntament  
amortitza més de 4.500.000 d'euros aquest any? Vostè ho sap això? I si ho sap perquè no ho explica? I per  
què no ho descompta? I em vol dir un any, un, al llarg dels últims 30 anys en què l'Ajuntament de Tortosa 
hagi fet una amortització neta d'endeutament? Un? Que no sigui aquest? Digueu-me'l. Van amortitzar en 
termes nets algun euro quan vostès van estar governant vuit anys la ciutat? No, ja li contesto jo i quan vostè 
aquí fa tots els escarafalls de que un milió d'euros d'extrajudicials i no es preocupi que ja li dic jo que 
aprovarà extrajudicial i que vostè ha aprovat un milió d'euros d'extrajudicial aquest any i fa escarafalls, sap 
per què pot fer escarafalls? Perquè l'any passat van ser 300.000 eu ros i van ser 300.000 euros gràcies a  
aquest  govern  municipal,  vostès  diuen que  no estaven,  que  no  saben res,  vostès  van estar  vuit  anys  
governant aquesta ciutat, em vol dir un any que presentessen un extrajudicial, un any, que presentessen 
d'un milió  d'euros? Vostès han arribat  a presentar  a aquest  ple,  tres milions d'euros  d'extrajudicial  Sr.  
Sabaté i vostè ara ve a donar-nos lliçons aquí i en temps de bonança econòmica i en temps que es lligaven 
els gossos en llonganisses,  tres milions d'euros en extrajudicial i ara aquí se'n presenta un, perquè l'any  
passat es van presentar 300.000 i diu que vostè n'ha presentant molt, una tercera part del que van arribar  
a presentar vostès en un any, cap any van presentar un extrajudicial d'un milió d'euros i el presentaven fins 
a  dos,  tres,  quatre  i  fins  a  sis  vegades.  Per  tant  ha  d'entendre  que  evidentment  que  la  situació  és 
complicada, no a l'Ajuntament de Tortosa, sinó a tots els Ajuntaments i no a tots els Ajuntaments, a tot el  
País i a tot l'Estat i que haurem de fer esforços addicionals, clar que haurem de fer esforços addicionals i els 
estem fent i que hi haurà extrajudicial l'any que ve, doncs dissortadament hi haurà extrajudicial l'any que ve,  
com n'hi ha hagut els últims 30 anys a l'Ajuntament de Tortosa i vostè Alcalde està content? Clar que no  
estic content, estic content perquè en els últims anys és a distància els anys que n'hi ha hagut menys, però 
està satisfet al 100%? No i perquè no podem cobrir moltes necessitats, clar que no estem satisfets, però no  
li he sentit dir que l'Estat ens reclama 1.500.000 d'euros de l'any 2009 i no li he sentit dir que l'Estat ens  
enviarà l'any que ve 2.000.000 d'euros menys, no li he sentit dir això i quan em diu parlem-ne, també n'hem 
de parlar d'això, perquè diuen 3.000.000 d'euros, hem incrementat l'endeutament 3.000.000 d'euros, hi ha 
gent que 3.000.000 d'euros són molts de diners, però hem de saber que només de l'any 2009, l'Estat ens  
està demanant que tornéssem 1.500.000 d'euros i hem de saber que hem fet front al pagament de moltes i 
moltes factures. 

El Sr. Jaume Forcadell no sense raó podia qüestionar un estudi de viabilitat econòmica, es fan inversions en  
estudi  de viabilitat  econòmica que poden ser  una il·lusió  i  jo  li  puc dir  que podem discutir  l'estudi  de 
viabilitat econòmica Sr. Forcadell, no ho podíem fer abans, perquè s'han fet inversions, totes les inversions 
que s'havien fet fins a aquest mandat, totes, a l'Ajuntament de Tortosa s'havien fet sense cap estudi de  
viabilitat econòmica i ara vostè em pot discutir l'estudi de viabilitat econòmica. Quan vam fer el Pavelló Firal,  
no podíem discutir l'estudi de viabilitat econòmica, perquè no existia, perquè no estava finançat, què tenim 
molts aspectes a millorar? Clar que els tenim i jo els hi agraeixo quan fan el plantejament en positiu i 
discutirem aquesta i altres inversions i farem tots els esforços per fer-les possibles i no hem de renunciar a  
fer les inversions i més aquelles que portem molt de temps esperant, les hem d'adaptar als temps, ara quan 
parlen aquí de l'estudi de viabilitat econòmica, doncs és de les poques inversions que superen els 2 o 3  
milions d'euros de viabilitat econòmica. 

El Sr. Sabaté també em parla de 10.000.000 d'euros dels fons que anomenaven fons Zapatero, que ara el  
Sr. Rubalcaba li qüestiona, aquest cap de setmana el Sr. Rubalcaba li venia a dir, escolte potser ens vam  
passar, clar es van gastar vuit mil milions d'euros, què ens van anar bé als Ajuntaments, clar, però Tortosa 
va rebre el que va rebre igual que tots els Ajuntaments d'Espanya, ni un euro més, el mateix que van rebre 
els Ajuntaments d'Espanya, ni un euro més i Espanya, l'Estat Espanyol, es va gastar en aquesta operació, 
vuit mil milions d'euros, què calia fer-ho? Evidentment, però jo sempre havia reclamant el mateix, el que 
necessitaven els Ajuntaments és que ens resolguessen els problemes de la despesa corrent, no només els 
de la inversió i no hem rebut 10.000.000 d'euros i ens diu i  divuit del Pincat, sí, divuit del Pincat, dels quals  
nou ens els acabarà pagant la Generalitat, que encara no ens els ha pagat i de moment això va a costelles  
de l'Ajuntament de Tortosa i vostè em diu, no, és que no tenim, no tenen vostès deutes de subvencions  
corrents, clar que en tenim i en tenim de fa molt de temps, en un desfasament de fa més d'un any, però no 
d'ara,  sinó de fa dos any,  tres anys i  fa  quatre anys,  sí,  sí,  perquè dels programes d'Acció Social,  dels  
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programes del Departament de Treball, dels diferents programes dels diferents departaments, de despesa 
corrent,  continua  l'Ajuntament  avançant,  no  aquest,  sinó  tots  els  Ajuntaments  continuem avançant  els 
recursos i vostè em diu que hem de fer un plantejament, perquè el 50, 25, 25 no hem arribat, clar que no  
hem arribat, tot plegat no arribem ni a un 13% avui els Ajuntaments de la despesa de les Administracions 
Públiques,  un  13%  és  molt  poc  i  a  més  a  més,  un  30% de  la  despesa  corrent   que  estem fent  els  
Ajuntaments i també l'Ajuntament de Tortosa, són de competències que no són nostres, però que si no les 
prestem ningú, nosaltres, no les presta ningú. Per tant si vostè em diu, parlem i fem un acord de com 
solventar el tema, sí, però parlem sense demagògia, parlem amb les xifres exactes, no unfléssem les xifres,  
no  féssem el  problema més  gros  i  parlem en  lo  coneixement  de  causa  de  que  en  tot  cas,  tots  som 
corresponsables, tots hem passat pel govern municipal i uns van incrementar l'endeutament, ja no vull  
entrar en lo que es va incrementar en èpoques anteriors, això ja ho han resol les urnes, però el que sí que jo  
els hi dic que nosaltres vam agafar en 38.000.000 d'euros i a finals d'any estarem en 41.000.000 d'euros i  
la inversió que s'ha fet és la que s'ha fet i a la gent li pot parèixer molta o poca, però està al carrer i es pot  
contrastar i que per a aquesta inversió, a més a més, també hem tingut altres ajudes, evidentment, però no  
vinguen a vendre que l'Estat ha abocat 10.000.000 d'euros aquí, perquè n'ha abocat 10 aquí que és en 
proporció el mateix que ha abocat a tot l'Estat Espanyol.

Ens diu que això és el mateix que fer una pòlissa de crèdit, no perdrem temps, no és el mateix que fer una  
pòlissa de crèdit i l'obligació de cancel·lar les pòlisses de crèdit a 31 de desembre, estava en vigor l'any  
passat, no estarà en vigor aquest any si no es renova el Real Decret. Per tant, no té res a veure i és una  
solució,  home és que aquesta  solució  perversa d'aquest  crèdit  només el  fan  vostès,  l'han fet  tots  els 
Ajuntaments,  casi  tots  els  Ajuntaments  de  l'Estat  Espanyol  a  proposta  del  Govern,  mantinguem  certa  
coherència, jo estic disposat a discutir i a parlar el que sigui i reconeixem que la situació de l'Ajuntament de 
Tortosa, financerament és difícil, jo mateix al arribar d'Alcalde vaig aprovar un Pla de sanejament i en aquell  
moment quan vaig anar a parlar a la Direcció General de Finances em diu, home i vostè està segur que vol 
un pla de sanejament? I vaig dir que seguríssim, perquè sé el que tinc i el que em ve per endavant i estant 
al Pla de Sanejament estem molt més tutelats, però ho vam fer a consciència del que havien de fer i del que  
ens esperava i que venen temps difícils? Clar que venen temps difícils, si jo he de comptar, vostè em diu, és  
que vostès han de pagar 500.000 euros d'interessos i  de devolució de préstec d'aquesta operació,  si  
només del que em reclama l'Estat Espanyol n'he de pagar 300.000 euros durant els propers cinc anys, més 
els 50.000 euros de l'any anterior, més els 2.500.000  d'euros de diferència respecte al 2009 que no ens  
enviaran aquest any, què li he dir, que nadem a l'abundància, no, però el que no val tampoc és a fer una 
demagògia fàcil de dir és que vostès són un desastre, això és un caos, no, escolte, estem on estem, venint  
d'on venim i ens espera el que ens espera. De totes formes moltes gràcies per la seva votació favorable.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que en primer lloc, mostrar la nostra satisfacció 
ja que comencem a sentir parlar de que potser la necessitat d'adaptar als temps que corren alguna obra o  
com a mínim això m'ha semblat entendre, estarem molt contents de parlar-ne, no comentaré aquí el tema 
de l'estudi de viabilitat, vam tenir molt de temps de discutir-ne, però si vol un dia fem un monogràfic al  
respecte.

Aquí i sols faig un apunt més, perquè crec que el debat ja està fet, si hem de tenir memòria hem de tenir 
memòria tots, les dades maregen a la gent, comencem a sentir a parlar de milions d'euros, però abans jo  
parlava de peculiaritats de l'Ajuntament de Tortosa en relació a altres ciutats i he parlat dels onze mesos de 
deutes als proveïdors, que pel que jo sé és bastant excepcionals en ciutats de les nostres dimensions, he 
parlat d'un endeutament que jo crec que es reconeix per part de tothom, encara que aquí ballen alguns 
milions, però tenim una tercera peculiaritat i és que recentment vam privatitzar la nostra empresa d'aigües i  
a canvi vam rebre més de 9.000.000 d'euros directes a la vena que es van esfumar, ho dic perquè si fiquem 
totes les coses damunt la taula, també hem de ficar els 9.000.000  i pico d'euros de l'Empresa d'Aigües,  
doncs  privatitzem  parcialment  l'Empresa  d'Aigües  de  Tortosa,  cobrem  més  de  9.000.000  d'euros, 
3.000.000 d'euros van a cancel·lar un préstec que  havia contractat amb l'Empresa d'Aigües, ja m'avanço jo 
abans de que ho digui el Sr. Alcalde i per tant, aquí hi han uns diners que ni van tocar la caixa i això també  
està. 

Per tant, si sumàvem ara això que no teníem i hem tingut, perquè hem de fer una operació que saben que a 
nosaltres no ens ha agradat en absolut, que és privatitzar de facto, la gestió de l'aigua a la nostra ciutat, si  
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no arribem a fer aquesta operació extraordinària, les finances de l'Ajuntament de Tortosa serien encara més 
precàries. Això vol dir que en l'ordinari estem fatal, estem fatal, perquè inclús en una injecció extraordinària  
de 9.000.000 d'euros o si em resta els 3.000.000 d'euros, de 6.000.000 d'euros nets a la caixa, estem 
onze mesos per a pagar als nostres proveïdors i en un endeutament més enllà del límit com apuntava 
abans el portaveu socialista. 

Jo  crec  que  aquí  de  lliçons  no  sé  si  en  té  algú  de  donar-ne,  jo  he  vingut  a  dir  que  parlem,  perquè 
desgraciadament aquest debat només es produeix aquí,  ja seria hora de que algun dia Sr.  Alcalde, en 
aquest i en altres temes, ens assentés a una Junta de Portaveus i ens digués, escolteu, anem a parlar de la  
situació econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, jo li agrairia i si parléssem en una Junta de Portaveus i  
arribéssem a algunes conclusions conjuntes, a lo millor no portaríem tres quarts d'hora parlant d'això en  
aquest  plenari,  el  problema  és  aquest,  que  quan  hi  ha  una  oportunitat  de  parlar  de  les  finances,  
generalment  és aquí.  Sé que li  puc preguntar  el  que vulgui  a  la  regidora  d'Hisenda,  però  crec que la  
dimensió del  problema, que és tot  el  que tenim més els  9.000.000 d'euros de la  venda de l'empresa  
d'aigües,  això  és  la  quantificació,  crec que la  dimensió  del  problema val  una  reunió  extraordinària  Sr. 
Alcalde. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell que tenen la possibilitat de parlar de  
finances municipals  cada quinze dies,  quan es  fa  la  comissió  informativa  i  si  creuen que ha de venir 
l'Alcalde, vindrà l'Alcalde, però segur que en poden parlar en la mateixa certesa i en la mateixa sabiduria en 
la Tinenta d'Alcalde d'Hisenda, per tant, jo sé que són legítims de plantejar-ho en un Ple, segurament té més 
transcendència que ho plantegen a un Ple ja que els veuen a la tele, etc, etc, però cada quinze dies es  
reuneixen i poden fer-ho, li van demanar i van dir que li demanarien explicacions de la liquidació de l'any 
passat, això fa quatre mesos, la regidora d'Hisenda encara està esperant a que li demanen cap explicació 
de la liquidació, què és legítim? Poden venir i  fer-ho aquí, però clar a l'hora de vendre, podrem vendre 
cadascú el que creguéssem convenient i el de l'empresa d'Aigües, mire, m'ho ha tret vostè Sr. Forcadell, no 
ho he tret jo, m'ho ha tret vostè, diu, vam descomptar, vam pagar tres milions d'euros, sí d'un préstec que 
s'havia endeutat l'Empresa d'Aigües i que va anar a pagar una part del Pavelló Firal i vostè sap i ho sap  
perfectament que hi han 3.000.000 d'euros més d'aquesta operació que van anar també a pagar el Pavelló  
Firal, que s'havia de pagar en una venda de solar que no existia i per tant, només d'aquests 9.000.000  
d'euros, 6.000.000 i algo d'euros fan cap on fan cap i  vostè Sr. Forcadell  em dirà que sóc molt pesat,  
perquè trac,  és que si vostè em pregunta jo ho he de traure,  vostè ja ho sap, li  hem dit  50 vegades,  
evidentment que s'han de pagar i podríem gastar 3.200.000 euros més endeutats a l'Empresa d'Aigües que  
no ho estem i hauria una factura, la final, de 3.000.000 d'euros pendents de pagar i això és així i no l'he tret 
jo el tema.

Intervenció del Sr. Antoni Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que desprès d'escoltar-lo, sap que en penso Sr.  
Alcalde? Que un dels  problemes que vostè té és que fa  quatre o cinc anys,  qui  lligava els  gossos en  
llonganisses era vostè i no hi tornaré al passat, perquè vostè sap que nosaltres volem parlar de futur i  
vostès reiteren el passat,  si  els  38.000.000 d'euros,  però jo  crec que hem d'agrair  que la  regidora de 
finances, de Serveis Centrals, reconegui i ens digui que el deute viu són de 42.000.000, de 38 a 42 és un  
milió per anys, doncs Déu ni do, per cert, les dades oficials del Ministeri d'Economia i Hisenda del 2009 al 
2010, l'increment de l'endeutament és d'1,8. 

Em parlat del crèdit per suplir subvencions que no arriben i jo he preguntat quines? Es parla només dels  
salaris de la Casa d'oficis, els salaris de la Casa d'Oficis pugen un 1,3 milions? És que no s'ha dit res més i 
Sr.  Alcalde,  jo  penso  que  efectivament  tenim un problema de comportament  institucional,  li  asseguro,  
primer, que no li puc admetre de cap manera que nosaltres emprenem la demagògia en el debat polític  
institucional, de cap manera, som respectuosos e intentem fonamentar les nostres argumentacions i som 
curosos amb el tracte institucional, fixi's fins a tal punt que nosaltres haguéssem pogut dir quan hem parlat  
de les subvencions de l'Estat en los qualificatius que vostè ha dit, nosaltres hem parlat de 10.000.000 
d'euros del Fons Estatal de Suport a la Inversió Municipal i vostè s'enreda en Zapatero i Rubalcaba, escolti 
la senyoria regidora també diu que les condicions d'aquest crèdit també és lo govern de vostès, ha dit el  
govern de vostès, no, no, no, és el govern de tots i el govern de Catalunya, encara que jo no hi estigui  
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d'acord en moltes de les mesures que han pres lo meu govern, de la mateixa manera que vostè és el meu  
Alcalde, m'entén Sr. Alcalde? Per tant, jo crec que hem de ser curosos alhora de tractar el debat des de la  
vessant institucional i clar, vostè Sr. Alcalde ha dit, que a més de tornar el crèdit que ha dit que hem de 
tornar en 3 anys, 500.000 euros per any és més o menys, diu que haurem de retornar a l'Estat el que ens  
ha reclamat, 1.000.000 i no sé quant, però clar, això és la liquidació dels Tributs de l'Estat, a vegades té 
toca més, perquè t'han pagat menys i a vegades n'has de tornar perquè n'has cobrat més abans, és o no és  
això,  sí,  és  així,  perquè  escolti,  a  l'agost  de  2007,  que  vostès  ja  estaven  al  govern,  l'Estat  els  hi  va  
comunicar,  no  que  tenien  que  tornar,  sinó  que  els  hi  ingressarien  411.087  euros  corresponents  a  la  
liquidació de 2005, al juliol de 2008 que vostès estaven al govern, l'Estat els hi van comunicar que vostès,  
que la hisenda municipal , que la ciutat de Tortosa, rebria 357.923 euros de la liquidació dels tributs de 
l'Estat, de la nostra participació en Tributs de l'Estat del 2006 i escolti, al juliol de 2009, se'ns va comunicar 
que ens ingressarien i van ingressar 808.108 euros de la liquidació del pressupost de 2007, per tant, a 
vegades la liquidació ens dóna un saldo a favor i a vegades, la liquidació ens dóna un saldo en contra i 
escolti,  és veritat que el finançament municipal està pendent i nosaltres participem en los impostos de 
l'Estat en funció de la nostra demografia, dels nostre esforç fiscal i d'altres paràmetres que vostè coneix, 
com també és veritat que el Fons Nacional Català de Cooperació, l'augment més espectacular que ha vist i  
que han ingressat els Ajuntaments de Catalunya, han estat justament en l'etapa del govern catalanista i de 
progrés, per tant, situem el debat en la seva justa mesura i dit això, lliçons cap ni una, no pretenem donar  
lliçons, pretenem establir un debat que ens situe en quina és la nostra situació precisa i concreta i li ben  
asseguro,  que  d'aquesta  situació  segur  que  se'n  ha  de  desprendre  alguns  acords  que  precisaran  els  
consens i la unitat i en aquesta situació ens trobarà Sr. Alcalde i de cara al pressupost de l'any que ve, segur 
que n'haurem de parlar. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que a l'any 2008, a l'any 2009, ingressos addicionals, 
com havia estat al llarg dels últims vint-i-quatre anys fins l'any passat. Vull pensar que a l'any 2009 se'ns va  
liquidar, no a l'Ajuntament de Tortosa, perquè no és un problema solament de l'Ajuntament de Tortosa,  
perquè és un problema de tots els Ajuntaments de tots els colors polítics i tots els Alcaldes de tots els colors 
polítics estem reclamant el mateix. Vostè diu que a vegades toca liquidar a favor i a vegades toca en contra,  
clar, quan es comencen a repartir els recursos a l'any 2009 ignorant completament la situació i seguint els 
mateixos paràmetres de què no sé qui i no nombro a ningú, lligava els gossos en llonganisses  i no havia  
crisis i els “brotes verdes” estaven allí al vore vindre, ens reparteix per a despesa corrent, uns recursos als  
Ajuntaments que mai havien demanat la seva devolució i si fos així, que fos un problema de l'Ajuntament de 
Tortosa, no tindríem tota la Federació de Municipis i Províncies, tota la Federació de Municipis de Catalunya 
i tota l'Associació Catalana de Municipis, reclamant un ajornament sine die d'aquesta devolució i si l'Estat 
ho planteja, és perquè algun sentiment de culpabilitat deu tenir i perquè coneix perfectament la situació  
financera dels Ajuntaments. 

Em diu que el problema el tinc jo perquè vostè fa cinc anys o sis anys lligava els gossos en llonganisses,  
pues Sr. Sabaté, sap què passa? Que al fi i al cap, aquí tots ens coneixem, jo a l'any 2006 o 2005 què vostè  
fa referència, ostentava unes responsabilitats de govern a un lloc i unes responsabilitats d'oposició a un  
altre i on tenia que administrar, administrava i on tenia que fer d'oposició feia d'oposició i la meva actuació 
fins  al  2007 va ser  avalada o castigada pels  resultats  a  les  eleccions municipals  del  2007 i  la  meva 
actuació i  la  dels meus companys de govern fins al  2011, va ser castigada o avalada en los resultats  
electorals de 2011 i a partir d'aquí poden dir el que creguin convenient. Escolte m'ha dit que els únics  
recursos que han avançat han sigut els de la Casa d'Oficis i si la Casa d'Oficis puja 1.000.000 d'euros, la 
Casa d'Oficis no pujarà 1.000.000 d'euros, pujarà varis centenars de milers d'euros, però no li hem parlat  
només de la casa d'oficis, li hem dit tots els programes del Departament de Treball, algunes dels convenis  
d'Acció Social,  hem parlat d'altres i  si  volen els hi donarem el detall  i  els hi he dit  que n'hi  han algun 
d'aquests en que la demora no és d'un any, és de molt més i plou sobre mullat i li hem parlat de 2.500.000  
d'euros del que ja tenim aprovat de la Llei de Barris, però aquí tindrem 1.000.000 llarg d'euros fàcil a la 
justificació d'aquest mes i tenim pràcticament pagat el Viver d'Empreses i hem de cobrar des del Feder, des 
de les diferents institucions doncs pràcticament 850.000 euros, i en això cobrim a lo millor 300.000 euros i 
molt més, per això tenim proveïdors atraçats en el pagament, no estic d'acord en que aquesta sigui una 
situació excepcional de l'Ajuntament de Tortosa, però tampoc ho discutirem ara. 
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Per tant, simplement en parlarem tantes vegades com vulguen, segurament n'hem de parlar durant els 
propers mesos perquè la situació és complicada, però vostè em diu que no fan demagògia, bueno vostè ho 
ha plantejat aquí, ha fet una roda de premsa i ha dit que hi han 46.000.000 d'euros, perquè compta el que  
hi havia a principi d'any més el que ens endeutem, però en canvi no resta el que hem amortitzat, bueno això  
no és demagògia, és una forma de fer els comptes una mica peculiar, si no li vol dir demagògia, no li digui  
demagògia. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PSC, IETE i PP i 1  abstenció corresponent al regidor 
del grup municipal de PxC

08. DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC P-12, PER LA VENDA DE LA TARGETA 
TURÍSTICA TORTOSA-CARD

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
 
“Vist l’expedient per a la modificació del preu públic P-12, per la venda de la targeta turística Tortosa-
Card. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, adoptat en sessió de data 28 
de setembre de 2011.

Atès allò que es disposa en els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes  
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la modificació del preu públic P-12, per la venda de la targeta turística Tortosa-Card. 

Segon.- La modificació afecta el preu de venda de la targeta turística Tortosa-Card, que es fixa en 6,00 
euros.
 
Tercer.- Donar publicitat de l'acord, mitjançant l'anunci en el BOP 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.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

09. ESCRIT DE M. JOSE CODOÑER RODRIGUEZ I 634 SIGNATURES MÉS, PER DEMANAR A L'AJUNTAMENT 
DE TORTOSA LA SEVA IMPLICACIÓ EN RECLAMAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT LA CONTINUITAT I LA 
MILLORA DELS SERVEIS OFERITS PER LA SANITAT PÚBLICA EN L'HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA 
CINTA I L'ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L'EBRE

El Consistori coneix de la següent proposta, per la Sra. M. José Codonyer Rodríguez:
 
“Li  fem arribar aquesta moció popular per tal  de que li  doni entrada en el Ple de l'Ajuntament de 
Tortosa del proper dia 3 d'octubre de 2011.

El fonament de la moció és demanar a l'Ajuntament de Tortosa la seva implicació en reclamar al govern 
de la Generalitat la continuïtat i la millora dels serveis oferits per la sanitat pública en l'Hospital de  
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Tortosa Verge de la Cinta i l'Atenció Primària Terres de l'Ebre.

Creiem que per garantir la qualitat dels serveis sanitaris en les nostres terres, l'Ajuntament de Tortosa 
ha de dir al govern de la Generalitat:

 NO  a  la  reducció  de  llits  i  tancament  de  plantes  i  quiròfans  en  l'Hospital,  perquè  farà 
augmentar les llistes d'espera, reduirà la qualitat del servei i farà que els usuaris s'hagin de 
desplaçar a altres centres fora de les nostres terres, possiblement als de Tarragona i Barcelona

 NO al tancament de Centres d'Atenció Continuada (URGENCIES) d'alguns pobles de les Terres  
de l'Ebre,  perquè massificarà  els  centres  que restin  oberts,  reduirà  la  qualitat  del  servei  i  
augmentarà els temps d'espera per a ser atesos.

 NO als acomiadaments dels treballadors de l'Hospital i dels CAPs, perquè el personal restant 
haurà d'assumir més tasques i  atendre a més usuaris,  o sigui que augmentaran les llistes 
d'espera i es reduirà la qualitat del servei, també hi haurà més gent a l'atur, cosa no gens 
favorable per a l'activació de l'economia en les nostres terres.

 NO a les retallades en formació continuada, perquè els professionals no podran actualitzar  
coneixements i això vol dir reducció en la qualitat del servei

 SI  a  una gestió  dels  recursos i  NO al  centralisme,  perquè necessitem donar  sortida a  les 
nostres necessitats  i  no dependre d'altres per a prendre decisions que van directament al  
serveis sanitaris que es presten en les nostres terres.

 SI a la construcció del nou Hospital de les Terres de l'Ebre, perquè suposarà una millora en la 
qualitat del servei i dinamitzarà l'economia del territori.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Codonyer

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta la Sra. M. José Codonyer, presidenta de la Junta de  
Personal de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de l'ICS i sóc la responsable de defensar la moció 
popular avalada per 1.310 firmes, de les quals, 634 corresponen a persones empadronades en aquest 
municipi.

Des de fa ja un temps, hem assistit, de manera sistemàtica, a un degotegi continu, per part de l'Institut 
Català de la Salut, de reducció tant dels serveis assistencials com del personal qualificat per cobrir  
aquests serveis.

Per aquests greus fets, i després de diverses mobilitzacions, les Juntes de Personal de l'Hospital de  
Tortosa Verge de la Cinta i Atenció Primària de les Terres de l'Ebre van considerar necessari que la  
societat  civil,  però  sobretot  els  nostres  representants  polítics,  s'hi  impliquessin i  es  posicionessin, 
ateses les greus conseqüències que totes aquestes retallades tindran, d'una forma física, palpable i  
constatable, per a tots els usuaris de les nostres terres.

Tant és així, que en el moment de recollida de signatures, a pesar d'indicar que tan sols podien signar  
les persones empadronades a Tortosa, els usuaris argumentaven que ells també eren afectats i que 
per tant volien fer constar el seu rebuig a la situació. Per tant, hem d'indicar que no ha estat ignorància 
de procediment, sinó exigència dels usuaris, l'excés de signatures que hem presentat per entrar al Ple 
aquesta moció popular.

Per diferents circumstàncies, des de la recollida de signatures fins al dia d'avui, ha passat més temps 
del que desitjàvem, però això ha servit per demostrar que tot el que denunciàvem des de les Juntes de  
Personal, amb una informació facilitada gota a gota i posant tots els impediments possibles per al  
desenvolupament de les nostres tasques, tant de defensa dels interessos dels treballadors, com el 
dret a la informació, s'està complint de manera cada vegada més traumàtica per al conjunt d'usuaris.

No  dubtem que cada un  de vostès,  ja  han fet  les  gestions  que han  cregut  oportunes per  tal  de  
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minimitzar l'impacte d'aquestes retallades, però ara els demanem que fessin un pas més. 

En  tots  i  cada un  dels  punts  de la  moció,  demanem una implicació  real  a  cada  un dels  nostres 
representants, perquè defensin un tracte de discriminació positiva en el nostre territori, ja prou castigat 
en molts temes per tots coneguts. Som conscients que estem a les portes d'unes eleccions i que, a dia  
d'avui, uns amb més convicció que d'altres, tindrem als nostres representants al nostre costat. Però  
demanem, més ben dit,  exigim,  que aquesta posició no sigui fruit  d'un dia,  un simple tràmit,  que  
segueixin pressionant cada un de vostès en els fòrums on tenen influència, Parlament, Senat, partits,  
etc, perquè el fet diferencial de les Terres de l'Ebre sigui reconegut en l'àmbit sanitari i no apliquin les 
mateixes exigències de reducció pressupostària a una sanitat pública que havia aconseguit un alt grau 
de qualitat  la qual,  si no s'hi posa remei aviat,  (i  si  vostès volen encara hi som a temps) quedarà 
reduïda a una cosa merament testimonial.

Creiem que l'esforç que fins ara s'ha dut a terme ja sobrepassa el que, per seguir donant una atenció 
sanitària de qualitat a les Terres de l'Ebre, pot ser assumible.

També volem ressaltar la importància que per a l'economia de les Terres de l'Ebre té la consolidació de 
tots els llocs de treball que en l'àmbit sanitari han anat desapareixent en els darrers mesos. Tenim 
professionals que ja han marxat a treballar fora de les nostres comarques i d'altres que, si no s'actua 
de manera ràpida i decidida, ho faran ben aviat.

De què ens servirà un nou Campus Universitari si els nostres joves han de seguir marxant del territori  
per a trobar feina?

Nosaltres seguirem fent la nostra tasca, les nostres reivindicacions i desitjaríem poder fer un front  
comú amb tots els estaments, associacions, organitzacions, plataformes, etc, de les Terres de l'Ebre, ja  
que si volem aconseguir resultats, el crit ha de ser comú i l'esforç unificat.

Podríem seguir fent una llarga exposició de motius, però creiem que d'una manera esquemàtica i clara, 
queda reflectit  en cada un dels punts de la moció popular el  que els usuaris de la sanitat de les  
nostres terres  espera de l'Ajuntament de Tortosa:  que agafi  les regnes d'unes reivindicacions que 
ultrapassen el seu àmbit i actuï en conseqüència d'una capitalitat reivindicada i assumida. 

El text de la moció és:

Creiem que per garantir la qualitat dels serveis sanitaris en les nostres terres, l'Ajuntament de Tortosa 
ha de dir al govern de la Generalitat:

 NO  a  la  reducció  de  llits  i  tancament  de  plantes  i  quiròfans  en  l'Hospital,  perquè  farà 
augmentar les llistes d'espera, reduirà la qualitat del servei i farà que els usuaris s'hagin de 
desplaçar a altres centres fora de les nostres terres, possiblement als de Tarragona i Barcelona

 NO al tancament de Centres d'Atenció Continuada (URGENCIES) d'alguns pobles de les Terres  
de l'Ebre,  perquè massificarà  els  centres  que restin  oberts,  reduirà  la  qualitat  del  servei  i  
augmentarà els temps d'espera per a ser atesos.

 NO als acomiadaments dels treballadors de l'Hospital i dels CAPs, perquè el personal restant 
haurà d'assumir més tasques i  atendre a més usuaris,  o sigui que augmentaran les llistes 
d'espera i es reduirà la qualitat del servei, també hi haurà més gent a l'atur, cosa no gens 
favorable per a l'activació de l'economia en les nostres terres.

 NO a les retallades en formació continuada, perquè els professionals no podran actualitzar  
coneixements i això vol dir reducció en la qualitat del servei

 SI  a  una gestió  dels  recursos i  NO al  centralisme,  perquè necessitem donar  sortida a  les 
nostres necessitats  i  no dependre d'altres per a prendre decisions que van directament al  
serveis sanitaris que es presten en les nostres terres.

 SI a la construcció del nou Hospital de les Terres de l'Ebre, perquè suposarà una millora en la 
qualitat del servei i dinamitzarà l'economia del territori.
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Intervenció del Sr. Casanova 

A continuació pren la paraula el Sr.  Casanova, qui manifesta que des de Plataforma per Catalunya 
donarem total suport a la vostra moció. Tal com vam dir el dia de la investidura, nosaltres sempre  
donarem suport a tot allò que sigui bo per Tortosa i pels tortosins i no acceptarem mai retallades ni  
rebaixes. 

També  volem  recordar  que  al  Ple  del  dia  1  d'agost,  Plataforma  per  Catalunya  va  presentar  una 
proposta de resolució per instar a la Generalitat a no retallar l'assignació pressupostària per als Caps 
de Tortosa i per a l'Hospital Verge de la Cinta, puc fer a mans de qui m'ho demani aquesta moció i  
l'acta corresponent, per demostrar que els grups municipals excepte el  Partit  Popular van votar en 
contra, no sabem per quin motiu. 

Per altra banda, volem denunciar la labor de la premsa local i comarcal excepte algun cas, molt més 
preocupada per censurar-nos que en informar a la gent d'allò que presentem a l'Ajuntament. Volem la 
millor sanitat pública possible i la defensem. 

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el grup del Partit Popular, analitzem aquest  
tema  i  les  reflexions  que  ens  fem  són  les  següents:  La  moció  té  un  punt  molt  clau,  ho  diu  al  
començament, que és garantir la qualitat dels serveis sanitaris a les Terres de l'Ebre. En efecte, aquest  
plantejament és fonamental,  és bàsic, és a dir,  el que és bàsic és defensar el  sistema sanitari en 
general que junt amb altres sistemes com és l'Ensenyament o la Seguretat, són pilars fonamentals en  
qualsevol societat avançada i si a més, és lo Sistema Sanitari de les nostres Terres de l'Ebre, encara 
més l'hem de defensar, perquè és part de les nostres obligacions com a regidors de l'Ajuntament de 
Tortosa.

La garantia de la qualitat dels serveis sanitaris, creiem que passa lògicament pels punts exposats a la  
moció, per tots ells, per nosaltres no hi ha diferència, però n'hi ha un de molt sensible que és el que diu 
“No a l'acomiadament dels treballadors de l'Hospital i del Cap” i encara més, quan sabem a través de 
la Presidenta de la Junta del Personal, que del total de signats, la gran majoria, una immensa majoria, 
quasi la totalitat, són persones empadronades que viuen aquí a les nostres Terres. 

Creiem també que la situació econòmica vulgues o no vulgues obliguen a retalles, això és trist, però 
bueno hi ha una situació de crisi econòmica molt profunda, que torno a dir, ningú vol, però que moltes  
vegades s'obliga a fer retallades. Ara bé, nosaltres el que pensem és que els repartiments de sacrificis  
i de solidaritat ha de ser equilibrat i d'alguna forma ha d'anar a tocar a tots els indrets i a tots els  
col·lectius, no solament a determinats serveis, determinats indrets o a determinats col·lectius, tots hem 
de ser sacrificats i tots hem de ser solidaris amb tots. Per què demanem que això, que les retallades si  
són inevitables vagin a tots els col·lectius de la societat que puguin assumir aquest cost, doncs perquè 
jo crec que la retallada que es planteja aquí, no és a les persones, que realment són responsables de 
la situació en que estem presentant, per lo tant els que són responsables tenen també que assumir la  
seva part de sacrifici i la seva part de solidaritat. El grup municipal del Partit Popular, l'únic que podem  
dir, és que teniu tota la nostra comprensió, però també teniu sobretot, com ha demanat la Presidenta 
de la Junta de Personal, la nostra solidaritat i des de luego el recolzament total, per això la nostra 
votació serà de sí a la moció.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que no ens estendrem posant la qüestió  
de la sanitat en un context nacional, però si que val la pena fer un apunt i és que en la nostra opinió,  
tot el que està passant en la Sanitat al conjunt del país i sobretot al nostre territori, no té tant a veure 
en  una disponibilitat  de recursos  com la  que hi  ha avui  i  que és  inevitable,  sinó en un canvi  de 
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paradigma, en un canvi de model i en una estratègia predefinida per a potenciar la sanitat privada al  
nostre país. 

Pensem que això és evident, perquè una cosa és administrar millor els recursos, optimitzar aquests  
recursos, racionalitzar la despesa, fer ajustos i una altra cosa diferent és desballestar una cosa que ha 
costat molts anys de construir i és que a les Terres de l'Ebre, no fa tant que tenim un sistema de salut  
equiparable al de la mitjana del país i avui per desgràcia el que sembla és que en poc temps podem 
tirar enrera el que ha costat potser trenta anys de construir.  Les retallades, que aquí no són només 
retallades, a la resta del país tenen retallades, aquí tenim retallades en el sentit estricte de la paraula i  
estem patint els efectes d'un procés de recentralització de la gestió sanitària, que fa que el nostre 
hospital, un hospital que era de referència, que a l'any 2010 va ser reconegut com un dels 10 millors 
hospitals  de  Catalunya,  avui  comença  a  semblar  una  simple  sucursal,  una  simple  delegació  de 
l'Hospital Joan XXIII de Reus i és que la Gerència ja  no està aquí, la Gerència està avui compartida  
amb el Joan XXIII i per tant centralitzada al Camp de Tarragona i no només això, sinó que la gestió de 
recursos humans ja no està aquí, està centralitzada al  Camp de Tarragona. Alguns serveis que teníem 
i que ens venien precisament del Camp de Tarragona sembla que comencen a desaparèixer, es parla 
de cirurgia vascular i haurem de veure com evoluciona el tema en els propers dies i per tant, no només  
patim unes retallades, sinó que patim també la retallada que suposa la pèrdua d'autonomia, la pèrdua  
de decisió del nostre territori en relació a la Sanitat. 

Tot això, acompanyat d'una evident pèrdua de la qualitat en el servei que anirà creixent d'una manera  
inevitable, tots tenim casos concrets al cap, crec que tots coneixem alguna persona propera que ha 
demanat hora al ginecòleg i que li han donat hora per d'aquí  9 0 10 mesos o coneixem gent que han 
tardat molts de dies per ser operat d'una cosa que mereixia ser operada probablement en 24 hores i  
que caldrà veure com evoluciona i caldrà afinar la diagnosi de com estem, si d'una vegada per totes 
algú  ens  explica  quines  són  les  llistes  d'espera  avui  al  nostre  territori,  que  és  una  de  les  grans  
preguntes sense resposta i ja el primer impacte important que pot tenir totes aquestes retallades en la  
qualitat del servei i que pot repercutir també en un allargament importantíssim de les llistes d'espera. 

Davant de tot això, crec que és el tema que se'ns porta avui a debat, què ha de fer l'Ajuntament de  
Tortosa?  Jo crec que el primer que hem de fer és demanar excuses, perquè ha calgut una moció 
ciutadana per a que en aquest plenari  es parli  de Sanitat,  el  primer és demanar excuses,  perquè 
pensem que l'Ajuntament  de  Tortosa  ha  d'anar  molt  més enllà  de  la  votació,  esperem favorable, 
d'aquesta moció, avui també en presenta un el grup d'Esquerra Republicana, avui hauríem de votar a 
favor d'això, però hauríem de fer més coses. L'Ajuntament de Tortosa, no només per la implantació  
física de l'Hospital i de bona part dels serveis sanitaris del territori aquí a la ciutat, sinó per la seva  
condició de capital d'aquest territori, una capitalitat que com hem dit moltes vegades, no només hem 
de reivindicar, sinó que també hem d'exercir i en aquest tema potser més que en cap altre, la ciutat de  
Tortosa, l'Ajuntament de Tortosa, el Govern municipal també Sr. Alcalde, han de ser un vigilant constant  
de  l'evolució  dels  esdeveniments  en  matèria  de  salut  i  per  això  calen   dos  coses:  diàleg  en  los  
interessats, dos Juntes de Personal, la de l'Hospital i la de Primària i una Plataforma ciutadana de  
recent creació que pensem que té tota la funcionalitat del món i que té tota la legitimitat del món per a  
convertir-se  en  un  interlocutor  important  a  l'hora  d'explicar-nos  als  representants  polítics  de 
l'Ajuntament de Tortosa, com estan les coses des de l'òptica dels professionals i dels usuaris a la  
sanitat del nostre territori.

Per tant avui, evidentment donarem suport a la moció que se'ns presenta, però també fem una crida i 
fem una crida a l'Alcalde de Tortosa, perquè així ha de ser, per a que lidere un procés de debat, de  
diàleg, d'interlocució en los agents interessants en el món sanitari  i en l'exigència amb el Govern de la 
Generalitat per a no traspassar algunes línies vermelles que en la nostra opinió, ja s'han traspassat.  
Entre elles i la més important, la garantia de la qualitat del servei, però també la garantia de que  
seguim tenint una certa autonomia. Una cosa és que per conjuntura, el Govern de la Generalitat posi al 
calaix  la  Llei  de  les  Vegueries  i  l'altra  és  que  allò  que  havíem  aconseguit  en  el  Camp  de  la  
desconcentració política, avui estiguem fent passos enrera i que avui no tinguéssem gerència pròpia a 
l'Hospital Verge de la Cinta i que avui tornem a sentir-nos com una sucursal de Tarragona i això Sr.  
Alcalde, vostè pot gesticular el què vulgui, però això és un clar retrocés que si s'arriba a plantejar en 
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temps del Tripartit, crec que ja l'hauríem sentit a vostè. Per tant, parlem-ne, no és tard, iniciem el diàleg  
e intentem entre tots fer allò que ens toca, que és defensar els interessos de la nostra ciutadania i  
defensar en el nostre cas també, el que és un model social en què la Sanitat Pública juga un paper  
importantíssim i insubstituïble, a nosaltres, la Sanitat de les Terres de l'Ebre, que desgraciadament per 
a moltes coses no som negoci per a ningú, la Sanitat a les Terres de l'Ebre o serà pública o no serà i  
per tant nosaltres tenim la responsabilitat de garantir que la nostra sanitat sigui i que sigui pública. 

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el que ens demana aquesta moció és 
implicació, jo crec que des del grup municipal que represento aquesta implicació ha estat des del  
primer  dia,  recordo  que  aquí  en  lo  debat  de  la  pressa  de  possessió  i  en  el  qual  es  va  votar  a 
l'il·lustríssim senyor  Alcalde,  jo  ja  em queixava  llavors,  em queixava  de  que  s'estava  apostant  per 
desballestar la Sanitat Pública i que això a les Terres de l'Ebre ens afectaria, a Tortosa ens afectaria  
d'una  manera  molt  gran,  perquè  perdríem capacitat  d'atenció  sanitària  i  a  més  a  més,  perdríem 
capitalitat i això veiem que és així i que està passant. 

A més a més, ens hem implicat més vegades, no fa molt el grup d'Esquerra Republicana de les Terres 
de l'Ebre, convocava una roda de premsa en la qual posava damunt la taula totes les retallades que a 
nivell  territorial  s'estaven fent i  encara s'estan fent avui en dia.  A més a més, en aquella roda de 
premsa proposàvem que s'havia de presentar i així ho farem, al Parlament de Catalunya, un pacte 
nacional per a la Salut, s'ha d'agarrar i tothom ha de posar damunt la taula tots els “ets i uts”, tots els 
pros i contres, tots els partits polítics, la societat civil, les universitats, tothom ha de veure i hem de ser  
capaços de consensuar i  de fer  un gran pacte d'abast  nacional  i  al  mateix temps, avui,  ens hem  
implicat, perquè tan aviat hem pogut, que ha sigut en aquest ple, que es celebra avui, també hem 
entrat una moció que després defensarem.

Per tant, tot això que vostès demanen, com a portaveu del Grup d'Esquerra Republicana i com a metge 
d'ofici que sóc, ho veiem molt clar des de fa dies, per lo tant el nostre suport total, convençut i lleial a  
la proposta que vostès ens han explicat i que fan, que no és altra que, tots els polítics d'aquesta casa, 
liderem i davant nostre l'Alcalde, la defensa de la sanitat que pot millorar més els nostres tortosins i les  
nostres tortosines i també que defensa, a més d'això, danys col·laterals com pot ser el fet de que la 
gent no s'hagi de desplaçar fora i que en canvi si que hagin de venir aquí al nostre territori, a la nostra  
ciutat i això també és important per al comerç.

Per últim dir que no és el mateix, estem lluny de molts llocs, que no ens traguen el que tenim, que ja  
ens ho estan traient,  perquè no és el  mateix tancar un quiròfan a Barcelona que tancar-lo aquí a  
Tortosa que estem a 200 km de les grans ciutats sanitàries.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta es tracta d'una moció justa i necessària pel 
moment de preocupació que tenen els ciutadans i ciutadans del nostre país al voltant de la disminució 
de les retallades anunciades en qüestions essencials. Per nosaltres no és nou el nostre posicionament 
i per tant no és oportunisme. El dia 10 de juny, el dia de la constitució de l'Ajuntament de la nostra 
ciutat, en lo nostre discurs, nosaltres dèiem que més enllà de les competències municipals, el nostre  
substrat ideològic faria que la nostra posició fos ferma, inequívoca, en defensa d'aquells serveis que 
garanteixen la igualtat d'oportunitat de les persones, com són l'Educació, que ha de garantir que les  
persones quan siguin grans hagin tingut  l'oportunitat  d'estar  instruïdes  i  això vol  dir  ensenyament 
universalitzat i gratuït i vol dir també que les persones quan es fiquen malaltes tinguen el dret de ser 
ateses de forma universal, gratuïta i per tant Sanitat Pública i aquest és un posicionament nostre que 
no és nou i evidentment no és pas oportunisme, jo crec que és també necessari en moments fins i tot  
històrics i el dia de demà en parlaran els cronistes d'aquesta moció, d'aquesta gentada que avui ha  
vingut aquí a la Sala de Plens de la nostra ciutat, de parlar d'una qüestió essencial i per tant, nosaltres 
sí que volem parlar fins i tot de conceptes ideològics. Jo recordo per exemple, que m'explicava el que és 
essencial de superar les pors les persones, que és el pitjor que ens pot passar i això ho feia l'Ernest 
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Lluch, que va ser Ministre de Sanitat i un dels impulsors de la universalització de la sanitat pública i  
gratuïta i recordo ara també al doctor Ramon Espasa, Conseller de Sanitat de la Generalitat presidida 
per Josep Tarradelles, que va impulsar al nostre territori el programa “Altebrat” en l'Hospital de Móra 
d'Ebre i que tenia com a objectiu ja en aquell temps  de primeries dels 80, d'impulsar la Sanitat Rural a  
comarques com la Ribera d'Ebre, Terra Alta i el Prioritat i ens podem remetre als darrers temps, també,  
l'impuls de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre en nivells d'Excel·lència i podríem fer el llistat de tot 
el que hem avançat. Per tant jo crec que aquí damunt la taula tenim, primer garantir drets essencials  
d'igualtats d'oportunitats d'una banda i de l'altra una qüestió d'equilibri territorial que aquí també s'ha 
dit i això companys i companyes, no podem permetre donar un pas enrera més enllà de la igualtat  
d'oportunitats  com a territori  i  com a ciutat  també i  per  això  nosaltres  donem ple  recolzament a 
aquesta moció i pensem que això no acaba avui aquí, algú ho ha dit i per tant, des de la complicitat  
institucional Sr. Alcalde demanem que condueixi aquesta moció que s'aprovarà prop del Conseller Boi i  
Ruiz per a que les Terres de l'Ebre no reculin ni un mil·límetre d'allò que hem avançat i que la nostra  
regió sanitària no entri en la precarietat i  algo també essencial lligada a la identificació del nostre 
territori,  el  sentiment  de  pertinença  a  través  de  la  mobilitat,  de  les  vies  de  comunicació,  d'una 
economia compacta, però també de serveis sanitaris, s'agafe aquest sentiment de pertinença i per  
tant això va molt més enllà, aquesta moció jo crec que té una significació d'un ampli recorregut, que tal  
com deia la Sra. Maria José Codonyer, cal un crit comú i un esforç unitari que des del nostre grup 
oferim. 

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que voldria començar agraint a la proposant de  
la  moció  així  com als  signants de la  mateixa,  la  seva presentació  en  aquest  plenari  i  per  tant  la 
participació  ciutadana  al  plenari  de  l'Ajuntament  de  Tortosa.  El  nostre  grup  ja  els  avanço  votarà 
favorablement la moció presentada, perquè pensem que és important que l'Ajuntament tingui avui un 
posicionament com l'ha tingut fins ara,  potser no explícitament en aquest plenari,  per defensar el  
sistema sanitari públic, és per aquest motiu que no volem deixar cap dubte respecte el posicionament 
de l'Ajuntament, perquè creiem en un sistema sanitari públic i en aquest sentit, des de l'Ajuntament  
hem treballat i continuarem treballant per la defensa i la sostenibilitat d'un sistema sanitari públic, que 
es mantingui la cobertura dels serveis bàsics a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.  
Sistema sanitari públic que s'ha construït al llarg dels últims 30 anys en l'esforç de tots plegats, amb 
l'esforç dels diferents governs, dels professionals del sector  i també dels usuaris.

Vagi per endavant que no contestaré cap de les intervencions dels diferents grups que m'han presidit,  
perquè creiem que avui no toca entrar en el marc d'aquesta moció popular en pica baralles partidistes, 
només constatar que tots aquests que ara reclamen o es preocupen per aquesta qüestió i ara volen 
obrir  aquest debat  a nivell  municipal,  no han presentat  abans cap moció prèvia a aquesta moció 
popular, excepte la primera de les intervencions que m'ha presidit. 

Dit això, també cal explicitar que no compartim íntegrament la literalitat de tot el que s'exposa a la  
moció, però tot i això valorem molt més avui assolir un posicionament unànime d'aquest plenari més 
enllà de matisos que no deixen de ser importants. Un primer matis ens ve donat pel concepte de 
Sanitat Pública, hem de recordar alguns aspectes que suposem que tothom té present i que no sempre 
queda reflectit,  la Sanitat Pública a la nostra ciutat no és només l'Hospital  Verge de la Cinta i  els  
Centres d'Atenció Primària,  per  a nosaltres i  especialment per  aquest  Ajuntament,  l'Hospital  de la  
Santa Creu de Jesús també és una pota bàsica d'aquest sistema sanitari i per tant requereix també la 
mateixa atenció i de les mateixes manifestacions públiques de suport i recolzament e inclús si em  
permeten, des d'aquest Ajuntament, encara una mica més, perquè també és un centre públic al 100% 
malgrat no sempre ha disposat dels mateixos recursos i de les mateixes condicions que la resta del 
sistema. Segon matis també important i que crec que hem de ser conscients, és que la situació d'avui 
no és la de fa quatre anys, ni la de fa dos anys, i m'atreviria a dir que tampoc la de fa uns mesos. La 
situació econòmica és dissortadament molt pitjor i això fa que els recursos públics siguin cada vegada 
més minsos i no podem enganyar a ningú, igual que cadascú de nosaltres a nivell individual, a nivell  
familiar,   les nostres empreses s'adapten les despeses a la realitat dels ingressos, també les diferents  
administracions ho han de fer. Per tant, la defensa del sistema sanitari públic, avui no pot passar per  
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posicions inflexibles, de no canviar res, de no tocar res i que tot continue igual, perquè llavors si que 
discreparem.  Per  tant,  hem  de  defensar  el  nostre  sistema  sanitari  públic,  però  no  ho  entenem 
sincerament des d'una posició de no tocar res, si hi han menys recursos, s'hauran de fer ajustaments,  
ara sí, aquests ajustaments s'hauran de fer garantint la qualitat dels serveis sanitaris, demanant que 
es facin amb col·laboració  i  el consens dels diferents ens gestors i que s'expliqui realment l'abast  
d'aquests. 

En quan parlem de que no podem enganyar, és perquè hi han menys recursos, hi ha menys despesa i  
aquesta situació s'agreuja encara més en l'àmbit de la salut, tenim menys ingressos que l'any 2010,  
això és una evidència i per tant podem gastar menys, però a més a més, l'any 2010, l'anterior govern 
de la Generalitat va gastar 850.000.000 d'euros més que el que hi havia pressupostat, per tant no 
podem tornar a gastar el que no tenim i a la vegada tenir menys del que teníem i el dèficit crònic que 
arrossega el sistema sanitari català, fa que s'hagin de prendre mesures per garantir la viabilitat i la  
qualitat en el futur. És necessari per tant fer ajustos en tots els àmbits per a que el nostre país tire  
endavant i evidentment, tal i com està el panorama, les decisions són i seran delicades, perquè els  
temps són difícils. Ara bé, aquesta reflexió que dissortadament és molt real, tampoc no pot emparar 
qualsevol mesura ni molt menys justificar decisions que puguin tenir altres objectius que no siguin els  
esmentats,  és  per  aquest  motiu  que  l'Ajuntament  vetllarem i  ens  sentirem encara  més  recolzats 
desprès d'aquesta moció, per vetllar per a que els serveis sanitaris públics de titularitat de “l'Ixct” i  
també  de  titularitat  pública,  tinguin  la  màxima  qualitat  possible  i  com  ho  hem  fet  fins  ara  i  ho 
continuarem  fent,  mostrarem  la  discrepància  en  aquelles  mesures  que  entenguem  que  no  es 
corresponen amb els objectius abans esmentats, però tampoc hem d'enganyar a ningú i repetim, que 
això no passa, perquè res no canvii i tot continue igual i per tant, tornant al principi, agraint als 635 
signants de la moció, així com aquelles persones que no han signat, però que sabem del seu interès i 
de la seva preocupació per aquesta qüestió, la presentació d'aquesta moció i remarquem que des del  
nostre  grup donarem suport  a  la  moció,  perquè creiem amb un sistema sanitari  públic  que  doni  
resposta a les necessitats de la nostra ciutadania en tant que apostem per uns serveis de qualitat a la 
nostra ciutat. 

*-*-*

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.

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

10.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA,  D'ACORD  DE 
PARTICIPACIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNIIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

El Consistori coneix de la següent proposta, pel portaveu d'Esquerra Republicana, el Sr. Josep Felip Monclús  
i Benet:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a conseqüència  de la  sentència  del  Tribunal  Constitucional  en relació  a l’Estatut  d’Autonomia de 
Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre 
país, es va iniciar el moviment dels municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint el  
malestar del país que es feu visible a la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. Des de llavors els 
atacs contra la nostra sobirania han estat constants, però també des d’aquella data Catalunya no ha estat 
quieta, alguns ajuntaments volem fer un pas més.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió  
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1  proclama: “Tots  
els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut  
polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a 
les  seves  pròpies  finalitats,  disposar  lliurement  de  llurs  riqueses  i  de  llurs  recursos  naturals  sense 
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perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en 
un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels  
seus mitjans de subsistència.  Els  estats  en aquest  pacte,  incloent-hi  aquells  que tenen responsabilitat 
d’administrar  territoris  no  autònoms,  i  territoris  en  fideïcomís,  promouran  l’exercici  del  dret  a 
l’autodeterminació  i  respectaran  aquest  dret  d’acord  amb les  disposicions  de la  Carta  de les  Nacions 
Unides.”

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives 
de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en 
concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996

Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer. Acordar  participar d’inici en les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb l’objecte 
de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a 
decidir.
 
Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Tortosa de concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts  
que han de regir el funcionament de l’Associació. 

Tercer. Designar l’Alcalde de Tortosa com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir.  
Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en 
un regidor.

Quart. Facultar l’Alcalde-President de la corporació per signar els documents necessaris per l’execució del 
present acord.

*-*-*

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula per presentar la moció, el Sr. Monclús qui manifesta que com a conseqüència de 
la sentència que va fer el Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, això va  
comportar una modificació de continguts que d'alguna manera a la pràctica retallaven l'àmbit d'autonomia 
al nostre país, es va iniciar paral·lelament a això i com a conseqüència un moviment dels municipis que  
moralment es sentien exclosos de la Constitució Espanyola. Aquests municipis recollien el malestar del país, 
que es va fer visible a la manifestació que l'any passat, el dia 10 de juliol es va produir a Barcelona. Des de 
llavors, els atacs a la nostra sobirania han estat constants, però també des d'aquella data, Catalunya no ha  
estat quieta i alguns Ajuntaments han volgut fer un pas més. 

Tenint en compte una serie de drets, com el dret a l'autodeterminació, que ve recollit a diferents llocs, Carta 
de les Nacions Unides, el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i a diferents llocs, tenint en compte 
altres  normatives  com  és  el  decret  110/1996  de  2  d'aril,  que  regula  la  Constitució  d'organitzacions 
associatives de les entitats locals, els Ajuntaments també, de Catalunya, per a promoure i protegir els seus 
interessos i  tenint en compte que la  Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya aprovada per  Decret 
Legislatiu 2/2003  de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret  
d’associar-se  i  en concordança amb tot això i  també agafant el  fil  dels  debats que hem tingut en les 
anteriors ponències o les que s'han fet i les diferents esmenes que s'han presentat i veient la necessitat del 
finançament, la proposta de resolució que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya presenta 
és la següent:

“Primer. Acordar  participar d’inici en les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb l’objecte 
de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a 
decidir.

48



 
Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Tortosa de concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts  
que han de regir el funcionament de l’Associació. 

Tercer. Designar l’Alcalde de Tortosa com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir.  
Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en 
un regidor.

Quart. Facultar l’Alcalde-President de la corporació per signar els documents necessaris per l’execució del 
present acord.”

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que Plataforma per Catalunya no ha aposta  
mai, no aposta, ni apostarà mai per la independència de Catalunya. Sempre ens hem definit com a catalans 
i defensors de l'entitat catalana, però mai independentistes. Volem recordar, per si encara hi ha algú que 
tingui algun dubte, que el que celebrem el dia 11 de setembre, Diada de Catalunya, res té a veure amb 
l'independentisme, sinó amb la defensa d'una Espanya plural, diversa i respectuosa amb la personalitat 
dels pobles que la componen, l'Espanya de Rafel Casanova, un bon català que va lluitar per una qüestió  
dinàstica en contra de Felip V i a favor de la Casa d'Austria, el dia que en vulguin parlar de catalanisme  
sempre ens hi trobareu, però mai amb l'independentisme. 

Per altra banda, també ens fa certa gràcia que tots aquests que van d'independentistes són còmplices i  
responsables de que ara tinguem 1.250.000 immigrants a Catalunya, molts dels quals només parlen la 
llengua del seu país, per qui no ho sàpigue això són dades públiques. Ens dona la sensació que cada 
vegada que surt la paraula independència, és per tapar o amagar algo, sigui atur, immigració, tancament  
d'empreses,  rebaixades  de  drets,  pujades  d'impostos,  sembla  que  sigui  la  paraula  màgica  per  tapar 
qualsevol vergonya i evidentment per aquest camí, a Plataforma per Catalunya no ens hi trobareu mai.

Per acabar, vull recordar unes paraules del Sr. Carod Rovira a l'any 2004, a una reunió amb uns empresaris  
li van preguntar i desprès de la independència què? La resposta del Sr. Carod Rovira va ser la següent: No  
m'interessa el que passi desprès, només vull la independència, això ho diu tot. Per tant, el nostre vot com 
no pot ser d'altra manera, serà negatiu

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que ell davant d'aquesta proposta l'únic que diré, és 
que el grup municipal Popular d'aquí l'Ajuntament de Tortosa, votarà negativament lògicament.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que votaran a favor a pesar una mica de tot. En 
primer  lloc,  perquè  no  acabem  d'entendre  la  confusió  constant  entre  els  termes  autodeterminació  i  
independència o dret a decidir i independència, de l'exercici del dret a decidir o el dret d'autodeterminació 
ne pot sortir la independència o altres coses i per tant, aquesta confusió sistemàtica que aquí es produeix 
en relació d'una banda a l'enunciat i desprès als acords, participar d’inici en les actuacions per constituir  
una associació d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a  
Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir, que com deia, l'exercici del dret a decidir pot acabar en la 
independència,  en  lo  federalisme,  en  lo  confederalisme  o  tal  com  estem  o  pitjor,  per  això  és 
autodeterminació, perquè la gent llavors farà el que cregui més convenient, per tant votem a favor a pesar  
d'això.

Votem a favor a pesar de que ja existeix una xarxa d'alcaldes i regidors pel dret a decidir, que la van fer molt 
de temps, que jo en soc membre i que ara, això sí, a unes quantes setmanes d'unes quantes eleccions, me 
la fulminen i me'n trauen un altra i fan una moció. Ja li dic que ja en tenim un d'organisme que en teoria  
havia d'aprofundir en tot això d'Alcaldes i Regidors, crec que hi ha algun regidor, l'Alcalde no ho sé, que  
també és membre. 
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Tercera raó per la qual a vegades costa dir  que sí,  designar a l’Alcalde de Tortosa com a representant 
d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir, això potser ja ho dirà ell, però si estem d'acord en fer-ho, ja  
parlarem de designacions, però no crec que sigui una moció d'un grup polític el lloc per a fer designacions 
de representants, això és un tema més d'ordre i de forma que altra cosa. En definitiva per què voten a 
favor? Votem a favor, perquè en democràcia i en l'objectiu d'aprofundir en l'autogovern de Catalunya sense 
sostre, jo crec que el meu grup participarà en tots aquells processos e iniciatives que vagin en aquesta 
direcció,  aprofundir  en  l'autogovern  de  Catalunya  sense sostre  i  per  tant,  entenem que la  voluntat  és 
aquesta i per això els donem el vot favorable.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que els nostres postulats identitaris es fonamenten 
en el federalisme en el context de l'Estat i d'Europa i per tant, la nostra posició serà de vot negatiu. 

Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació pren la  paraula la Sra.  Roigé,  qui  manifesta que tenint en compte el que portem avui  a  
votació, després de tornar-no a llegir i veuré que en cap cas des de l'Ajuntament de Tortosa declarem la  
independència de Catalunya i veure que en tot cas, el que portem avui a aprovar i llegeixo literalment per a  
que ningú es perdi pel camí és “ Acordar  participar d’inici en les actuacions per constituir una associació 
d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i 
promoure l’exercici del dret a decidir”, això és el que avui estem acordant, tenint en compte també que 
aquesta regidora i altres companys regidors i el propi Alcalde són membres d'aquesta xarxa de regidors pel  
dret a decidir, no hi veiem en cap cas, cap inconvenient de poder donar tot el suport a aquesta moció.

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui agraeix a tots els regidors i regidores que han aprovat la moció,  
perquè penso que va lligat en lo que dèiem abans, si som capaços de tenir més capacitat de decidir, també 
probablement,  alguns sentimentalment,  altres si  més no econòmicament,  tindran capacitat de ser més 
lliures. 

*-*-*

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

11.  PROPOSTA  DEL GRUP MUNICIPAL  D'ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA,  DE  DEFENSA DE  LA 
SANITAT PÚBLICA A LA CIUTAT DE TORTOSA

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula per presentar la moció, el Sr. Monclús, qui manifesta que està clar que el model  
sanitari català, és un model que al llarg de diferents anys s'ha anat consolidant i ha agarrat un gran prestigi,  
venim d'un model sanitari en lo qual arrel de que va començar a fer-se la reforma de l'assistència primària, 
això ha anat progressant i avui en dia tenim un servei sanitari d'una gran qualitat assistencial gratuït i que 
defensa i garanteix el dret a la salut de totes les persones, de tots els catalans i de les catalanes o sigui que  
tenim un sistema sanitari universal. 

A més a més, un sistema sanitari d'aquest tipus, requereix un finançament, una financiació estable i creiem  
que aquest sistema que tenim permet encara un gran marge de maniobra per a racionalitzar la despesa,  
sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o bé sobre els professionals o bé 
també sense la necessitat d'haver de privatitzar empreses públiques.

Pensem també que aquesta racionalització passa essencialment per escoltar els professionals, per escoltar 
els usuaris de la Salut. D'aquí que Esquerra Republicana de Catalunya presentés i, posteriorment s'aprovés,  
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una moció en el Parlament de Catalunya demanant promoure i consensuar un pacte nacional per a la salut. 

Davant d'aquesta situació que estem vivint en aquests moment, estem convençuts de que hem d'avançar 
per a millorar les característiques de l'actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s'hi 
presta. Som conscients de que cal donar continuïtat al model sanitari públic i és necessari fer els ajustos  
per a fer-lo més sostenible i  més racional,  però evitar tendir cap a un model que pugui ser excloent o 
privatitzador. 

És per tots aquests motius que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha proposat aquesta  
proposta de resolució, perquè quan això ho baixem al baixem de lo local, de Tortosa, veiem i hem  de 
manifestar el rebuig que tenim a les decisions que s'han pres, que porten a què, per exemple, aquest estiu 
ja s'hagi tret el servei d'atenció continuada que es prestava pels matins als Centres d'Atenció Primària al 
Cap del Temple, a partir d'avui s'ha tret s'ha tret el de la tarde, a partir d'avui hi ha un equip de pediatria  
menys, a partir d'avui hi ha un equip de medicina general menys, tot això, el que porta és a deteriorar el  
sector  servei  públic  que  s'estava  prestant,  perquè  prestem  menys  bona  atenció  a  les  urgències,  als  
habitants de la nostra ciutat, a més a més s'han tancat llits, s'han tancat quiròfans, s'ha portat la gerència a 
Tarragona de les Terres de l'Ebre, ara ja és compartida, ja no és d'aquí i entre altres coses veiem que el  
servei d'alimentació que es prestava en el mateix hospital, en aquests moments s'està fent en un càtering i 
es porta des de Tarragona. Jo el que voldria és remarcar que tot això que dic, és passar-ho a petit escala 
que té una gran importància i transcendència que és el que passa concretament al municipi de Tortosa, 
però veig que va en la línia de que la proposta i moció que s'ha ficat abans presentada fa un moment i que  
s'ha sotmès a votació va en lo mateix sentit. Per lo tant, jo crec que seria bo no duplicar votacions i des 
d'Esquerra Republicana retirarem aquesta moció, perquè pensem que va en la línia del que abans ja s'ha 
aprovat. 

PART DE CONTROL

12è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i  Resolucions de  
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

31/2011, d'1 d'agost
37/2011, de 6 de setembre
38/2011, de 12 de setembre
39/2011, de 19 de setembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1901/2011 a la 1966/2011 

El Consistori en queda assabentat

13è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han

14è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
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01. INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN

Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan qui manifesta al Sr. Alcalde que és coneixedor que la nostra ciutat a  
nivell  Patrimonial  té una importància considerable fruit  d'aquesta història de més de 2000 anys i  que 
aquest  patrimoni,  si  el  sabem  aprofitar,  sempre  hem  dit  des  d'aquí  de  diferents  àmbits,  que  podria 
repercutir molt més per a la nostra ciutat des del punt de vista turístic, econòmic i des del punt de vista de 
l'orgull. 

Jo  fa  uns mesos vaig  preguntar  en aquest  ple,  per  què el  Castell  de  la  Suda,  un monument  declarat  
d'interès  nacional,  no  estava il·luminat  o  estava  molt  mal  il·luminat  i  se'm va  dir  que es  faria  algunes 
gestions per saber el què passaria, desprès a premsa també van sortir altres coses, però la realitat és que a 
dia d'avui el Castell de la Suda, un monument que vertebra la nostra ciutat i també la nostra història, està  
totalment per il·luminar. 

Més enllà del Castell de la Suda, també des del nostre grup municipal, hem vist que dos monuments més 
de la nostra ciutat, precisament els dos més importants, com és la Catedral de Santa Maria i els Reials  
Col·legis,  que  durant  aquests  últims  anys  s'havien  il·luminat  les  seves  façanes,  tenen un  manteniment 
diguéssem deficient, perquè de totes les llums que hi ha a la façana de la Catedral a la Plaça de l'Olivera, la  
façana gòtica i la portalada barroca, hi ha tres llums de les nou crec que hi han, que no funcionen des de fa  
ja també gairebé mes i mig. El mateix passa amb la façana de l'antiga església de Sant Domènech als  
Reials Col·legis. Per tant, la pregunta és si són coneixedors d'això i si ho poden solucionar.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que ho tindran en compte, algunes entenc que 
deuen ser solucions de caràcter municipal, altres entenc que són solucions d'alguna entitat privada i alguna 
altra entitat pública, en tot cas, mirarem quines són les parts implicades i si no s'han efectuat les gestions  
oportunes s'efectuaran. 

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Jordan qui  manifesta  que  la  segona  pregunta  que   li  volia  fer,  està  
relacionada en una queixa que està arribant a aquest Ajuntament per diverses vies, jo sé que vostè Sr.  
Alcalde també és coneixedor, que és un problema que més enllà d'alguna ciutadans de manera concreta,  
preocupa a moltes de les Associacions de Veïns de la nostra ciutat i m'estic referint al que és el tema de 
neteja  sobretot  en  relació  als  excrements  dels  gossos que  malauradament  afecten  massa als  nostres  
carrers. En aquest sentit,  vostè sap que li han arribat algunes queixes relacionades, a través de correu 
electrònic, que li han enviat a vostè i que també a mi mateix diferents ciutadans sobre algunes queixes de  
diferents situacions d'aquest tipus sobretot al voltant del col·legi públic del Temple i fins i tot, ens han fet  
arribar moltíssimes fotografies explicant-nos sobre aquesta problemàtica que afecta a molts de xiquets i 
xiquetes,  centenars  que  cada  dia  van  a  aquest  centres  i  a  diferents  famílies.   Sabem  que  hi  han 
inspeccions, que s'està multant a algunes persones, a alguns propietaris que no fan un bon us del que és  
tenir una mascota i estem parlant d'animals, però també pensem que s'ha de fer més actuacions des del 
punt de vista de l'educació, per a que algun dia la gent arribe a entendre que això també és una cosa  
d'educació  i  una  altra  possible  solució  seria  la  implantació  de  “pipicants”  i   a  aquests  ciutadans 
precisament parlen de que a la Plaça del Temple se'n podria fer algun. És una proposta que jo li transmeto i  
el que m'agradaria saber una mica és, a partir  d'aquesta problemàtica que afecta al Col·legi públic del  
Temple i a moltes persones arreu de la nostra ciutat, quina és la política que estan duent a terme.

La tercera pregunta que li voldria fer, està relacionada en el Carrer de la Mercè, situat al nucli antic de la 
nostra ciutat, també és una queixa, que ha arribat aquí per diferents vies i és sobre el tema que aquest  
carrer, al final s'ha posat un piló a l'entrar a la Plaça de la Cinta, però al principi del carrer, és a dir, a la  
Plaça dels Estudis, no hi ha cap senyal que prohibeixi el pas, si que l'hi ha al principi dels jutjats, però la 
realitat, ens agrade o no, és que moltíssims cotxes acaben passant al Carrer de la Mercè i s'acaben trobant 
amb el piló que hi ha a la Plaça de la Cinta fent embussos, jo tinc moltes fotografies de molts de matins i  
llavors podem fer dos coses, una, dir que ja hi ha un senyal de prohibit el pas als jutjats i l'altra és, la que  
molts conductors diuen i és que prohibir una altra vegada allà, simplement en una senyal de prohibit el pas,  
perquè moltíssima gent no ho veu. És una proposta totalment ben intencionada. 
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Finalment, l'última pregunta que li voldria fer, està relacionada també en una pregunta que vaig fer fa uns 
mesos. Jo li vaig comentar que arran de la Llei de Barris, que abans ha sortit aquí, la nostra ciutat durant 
els últims  anys ha tingut molts de recursos i l'Ajuntament també n'ha abocat, per arranjar diferents carrers  
de la ciutat, sobretot del nucli antic i del centre històric per a fer-los peatonals. Jo li vaig explicar  que era  
coneixedor de que alguna d'aquestes obres havia sigut deficient, que era coneixedor de què vostès havien 
demanat a les empreses que les havien fet, que les tornessen arranjar, però li vaig fer constar que hi havien  
molts d'aquests carrers que encara estaven en una situació o que tornaven a estar deteriorats, parlava  
concretament del Carrer Ciutat, del Carrer Gil de Federic conegut popularment com Carrer Ample o del  
Carrer  de  la  Rosa,  a  dia  d'avui  continua  tot  igual,  totes  aquestes  vies  principals  del  nucli  antic  estan 
malmeses en molts dels indrets i la pregunta és, si han actuat o pensen actuar properament.

A continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Alcalde qui  manifesta que entén que totes  les propostes són ben  
intencionades, no cal que les qualifique ja que ho suposem que són ben intencionades. En lo tema dels  
excrements d'alguns animals de companyia, les Associacions de Veïns els hi han fet arribar, jo he rebut  
alguns correus i alguna queixa d'alguns ciutadans, concretament en aquest tema d'Associacions de Veïns, 
no sé si ho han fet, no em consta, però és possible que ho hagin fet a través d'algun regidor de barri, però  
en tot cas si que és un problema i vostè Sr. Jordan em diu que hem de fer dos coses: Educació o “pipicants”, 
nosaltres n'estem fent una que no s'havia fet mai a Tortosa i que segurament no la fem en prou intencitat,  
que és sancionar. Jo crec que l'any passat es van ficar més de 200 sancions al respecte. Vostè també diu 
educació, segurament haurem d'educar més, però no ens enganyéssem, tothom sap que no pot traure el  
gos i deixar els seus excrements al carrer, una altra cosa és que en volguéssem fer cas o no, la gent ja sap 
que això no està bé, ja ho sap, per tant és veritat que haurem d'insistir, però si ho fan no és perquè no ho  
sàpiguen, no ens enganyéssem, ho saben perfectament, més enllà d'algun tema o d'alguna qüestió puntual 
per  raons, per  tant hem de deixar  clar  que el  segon culpable potser  serà l'Ajuntament,  però el  primer  
culpable  són  tots  aquells  ciutadans  que  saben  quines  són  les  seves  obligacions,  no  compleixen  i  
l'Ajuntament  sanciona i  continuarem sancionant.  També és veritat  i  jo  crec que se'ls  ha  informat a la 
Comissió informativa, a la última Comissió informativa d'aquest tema al respecte, que la sanció tampoc no 
és fàcil,  perquè és molt fàcil  que quan veus un agent de seguretat prop, llavors tothom compleix i  que 
sàpiguen que la majoria o el 95% d'aquestes sancions, les posen els agents quan no van vestits oficialment, 
quan van vestits de paisà i  és quan es sanciona, però que no està exempta de dificultat la persecució 
d'aquestes actituds absolutament incíviques. La solució dels “pipicants”, no és una solució que ens hagi  
funcionat a Tortosa i no és una solució que funcione de forma generalitzada, no és el problema, aquell  
senyor que és incívic i que deixa els excrements del seu gos al mig del carrer, tampoc no farà complir al seu 
gos que vagi al “pipicant”, evidentment això genera un problema de ciutat, de neteja de la ciutat, és un  
problema de forma més important al lloc on hi han nens i sobretot més enllà de les sortides dels col·legis,  
que òbviament s'ha de vigilar i així s'intenta fer, també entorn als parc infantils, perquè l'incivisme no té 
límits, hi ha algú que no té cap reparament de portar a fer les seves necessitats als animals al costat o a la  
mateixa sorra dels  parcs  infantils,  és per  aquest motiu  que hem iniciat una acció per  poder tancar la 
majoria dels parcs infantils en unes batlles, no molt  elevades, però sí que impedeixin l'accés lliure als 
animals. Estem treballant, jo els hi dic que essencialment insistirem en el tema sancionador i la gent ho ha 
de  saber  i  no  ens  hem  d'esgarrar  les  vestidures,  perquè  ja  està  bé  que  eduquem,  ja  està  bé  que 
conscienciem, però la gent ja sap el que està bé i el que no està bé.

En quan al Carrer de la Mercè, doncs salvant les distàncies que en són moltes, doncs també li podria dir  
una miqueta el mateix. Tots aquests conductors que li fan aquestes aportacions són conductors que s'han 
saltat una direcció prohibida, per tant i la policia ja ho fa en la mesura que pot, el primer que ha de fer és  
sancionar a aquest conductors, perquè estan circulant per un lloc on el codi de circulació ho prohibeix i 
algun es pot despistar, algun altre no, allí hi han conductors que han estat sancionats en aquell lloc, no una,  
ni dos, ni tres vegades, sinó més vegades. Entenc que sí que podríem ficar una altra pilona a algun altre  
lloc, però també hem de donar solucions i aquesta sí que és una demanda de les diferents Associacions de 
Veïns que malgrat peatonalitzem molts dels carrers, hem de fer possible que per alguna via, encara que  
sigui només per a càrrega o descàrrega o per a intentar fer arribar a gent en mobilitat reduïda als seus 
domicilis, poguéssem facilitar l'accés. En tot cas, en aquesta línia i  d'acord amb les peticions d'algunes 
Associacions de Veïns, hem ficat algunes targes a l 'accés dels veïns empadronats a aquests barris, que  
faciliten això. Una solució, segurament podria ser, traure aquesta pilona que vostè em diu al principi del  
carrer i ficar-la a l'altre carrer i donar l'accés per la Plaça de l'Olivera, segurament allí ens generaria un 
problema de accés en sentit contrari dels vehicles, però en tot cas, ho farem estudiar als serveis tècnics la 
solució, però que sàpiguen que tots els conductors que vostè ha ensenyat a aquesta fotografia, tots han fet  
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una infracció del codi de circulació.

Després amb el tema dels carrers, segurament hi haurà algun desperfecte, però que el Carrer Ciutat, més 
enllà de que ara s'estan fent obres una altra vegada per la instal·lació de la fibra òptica per aquella zona, jo 
crec que el Carrer Ciutat estava arranjat, no sé si ha hagut algun altres desperfecte, no li puc garantir el  
mateix del Carrer Gil de Federic, que sap que estàvem pendents de la finalització d'unes obres i d'unes 
actuacions que encara feien que circulessen camions per allí i el mateix li podria dir del Carrer de la Rosa,  
més enllà de que hi pugui haver alguna pedra o pedres grosses soltes, en principi, sensiblement estan molt  
millor del què estaven i si s'ha de fer alguna correcció, es continuarà fent. 

02. INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI

Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi, qui manifesta que des de que s'ha fet el poliesportiu del Temple i 
el Mercadona, per allí hi ha molt més pas de vianants, llavors ens han fet detectar una situació que és,  
davant a l'altra part, al Sant Llàtzer, hi ha un tros de valla que no arriba fins el Pont de Tirant lo Blanc i des 
de l'Estació al Tirant lo Blanc torna a haver-hi balla. Llavors la problemàtica que ens presenten, no sé si els 
hi han presentat a vostès o no, però en tot cas, tots som la veu del poble, era per a dir-li si havia manera de 
poder arranjar aquell tros, perquè juguen molts de nens, per allí els trens passen  a bastant velocitat i era 
simplement per si podien fer una petició, suposo que allò és de Renfe, qui ho ha de fer, de acabar el ballat  
tal qual des de l'altra part de davant del que és el poliesportiu nou del Temple fins arribar al Pont de Tirant  
lo Blanc, més que res per a que no hi hagi cap problema en algun crio que es pugui escapar en alguna 
pilota. 

Sabem també Sr. Alcalde la problemàtica d'incivisme que moltes vegades la gent vol passar pel mig i no 
pels ponts, que s'ha de passar i arrancar la valla, d'això també en som conscients, però penso que nosaltres 
el que hem de fer és vetllar per la seguretat dels nostres xiquets i xiquetes i vetllar per a que les coses cada 
vegada puguin ser d'alguna manera, en més seguretat i més educades, en tot cas. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que hem vetllar per la seguretat dels xiquets i  
xiquetes i dels no tant xiquets i  no tant xiquetes malgrat tinguin un comportament que a vegades és pitjor  
que el dels xiquets i xiquetes.  Dos coses, s'arranquen valles i això és responsabilitat d'ADIF, però li he de dir 
la veritat, ADIF fa el que pot i algo més, segurament hauria de fer més, però ADIF quan li fem requeriments 
ja va fent els tancaments de valla, però de forma absolutament incívica i alguns i no parlaré, però m'han 
intentat justificar aquestes accions incíviques quan l'Ajuntament ha sancionat en algun cas que s'ha trobat 
a algú que estava actuant d'aquesta forma, arranquen les valles i  ADIF les torna a ficar i  les tornen a  
arrancar i nosaltres ara estem prenent mesures per intentar dificultar el màxim això, hem obert un pas, jo  
entenc que el  pas de la  via  era  complicat,  hem obert  Ronda Docs amb Carrer  Cervantes,  hi  han dos 
passarel·les que aquest govern municipal ha adaptat, ha millorat, ha ficat enllumenat i hem buscat que no 
siguin relliscant, intentarem també millorar-les, sobretot la que hi ha més a la part de dalt per millorar  
l'accés, però ja ho fem. 

Concretament  en  l'àmbit  que  vostè  s'està  referint,  que  és  una  zona  urbanitzada,  ja  fa  uns  anys,  
concretament a la zona aquesta de Tirant lo Blanc, allí el problema és més difícil que tot això, perquè això  
són unes obres que li corresponen a l'empresa urbanitzadora d'aquella zona. Empresa urbanitzadora, que 
fa temps que insisteix en fer-les i nosaltres mateixos, la regidora d'urbanisme i jo mateix, per a aquest cas  
concret,  ens vam desplaçar  a València per  a veure  si  es podia desencallar  el  tema,  allí  hi  ha un mal 
plantejament de com es va fer l'obra en aquell  moment i  ADIF no dóna el permís per  fer la valla  a la  
distància que està plantejat i ADIF voldria que la valla es fes pràcticament, no pràcticament no, dins de la  
calçada, per un tema de distàncies. Això quan es va planificar el Pla parcial no es va fer correctament, s'han 
compromès la gent d'ADIF de València per intentar buscar una solució que òbviament nosaltres des de 
l'Ajuntament  li  diem  que  no  passa  per  modificar  la  calçada,  imagines  que  aquesta  Avinguda  Canigó  
l'haguéssem de refer nova i que d'alguna forma done per satisfets els requeriments d'ADIF sense tenir que  
fer cap obra addicional que jo entenc que  hauria de ser com a molt, poder desplaçar la valla un metro per  
on  estava  prevista  malgrat  la  vorera  es  reduiria  una  miqueta,  per  tant  la  voluntat  de  l'empresa 
urbanitzadora és fer-ho, nosaltres li hem fet varios requeriments i la contestació sempre està supeditada al 
tema d'ADIF. Tant de bo els problemes d'inseguretat de la via només ens vinguessen per allà, ja li dic que 
quan la valla està ficada, el problema que tenim és que actituds incíviques fan que es tragui la valla i no  
això,  sinó que es  figuen unes escaletes  per  a poder  crusar tranquil·lament  o en algun cas,  crusar per  
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damunt del pont del canal, que és un miracle que alguna de les persones que havíem vist creuar i quan se li  
fa la reflexió no vulguin entendre que han de passar per la passarel·la, però en tot cas, moltes gràcies per la  
seva aportació i en som conscients.

03. INTERVENCIÓ DE LA SRA. DOLORS BEL

Tot seguit pren la paraula la Sra. Bel, qui manifesta que li voldria fer un prec i és, demanar si podien instar  
als propietaris dels terrenys de l'antiga via del tren on l'altre dia va haver un petit incendi, per veure si 
podien netejar allò  de l'herba i dels matolls per a evitar que pogués tornés a passar el mateix o evitar que hi 
torni a haver un ensurt encara més gran del que va haver l'altre dia. 

A continuació pren la paraula el  Sr.  Alcalde, qui manifesta que creu que el  requeriment estava fet,  els 
propietaris no són ningú res més que ADIF, per a que la gent ens entengui, és l'Estat fins que no es faci  
l'expropiació i no només això, sinó en altres aspectes també hi ha algun requeriment fet. Dissortadament 
tornem al mateix, un dels problemes que tenim es la falta de respecte a la normativa i als usos d'aquests  
espais, allí es va produir un molt petit incendi malgrat va haver molta fum, perquè algú va estar circulant per  
allí i algú estava fumant per allí, quan per allí no es pot circular. 

L'altre dia estava jo mateix i plantejàvem d'intentar muntar un dispositiu en la Policia Local, perquè en la 
gent de Tracsa que ens estan fent les obres a l'antic Pont del Ferrocarril,  malgrat estar en plena obra,  
malgrat estar tancat i vallat el seu accés, xavals jóvens i no tant jóvens, continuen saltant i accedint a una 
zona que és òbviament perillosa,  perquè es poden produir incendis i  perquè evidentment és una zona 
d'obres i molt delicada amb el seu trànsit. En tot cas, insistirem a ADIF a que faci aquesta neteja i per a que 
també vetlle per a que aquest espai no sigui transitat, que vetlle per la seva propietat fins, que esperem que 
sigui prompte, poguéssem fer-nos càrrec d'aquests terrenys per part de l'Ajuntament.

04. INTERVENCIÓ DE LA SRA. CHERTÓ

A continuació pren la paraula la Sra. Chertó, qui manifesta  que voldria expressar dos precs, són del mateix  
àmbit, són de l'àmbit turístic i per tant, formularé els dos precs conjuntament. 

El primer és que Tortosa disposa des de principis d'aquest any, d'un equipament nou, ha estat inaugurat el  
mes de març, li estic parlant de la nova àrea del caravanning. Per si no coneixem la situació, és la nova àrea 
que està situada al final de Vora Parc, es tracta d'un nou tipus d'allotjament que segons la seva inauguració, 
és un tipus d'allotjament que és pioner a tota la província de Tarragona, així es va descriure quan es va fer  
la seva inauguració i sobretot destacar que per les Associacions d'Autocaravanes, com el més gran i el més  
ben equipat de tota la demarcació de Tarragona. Si anem a visitar-ho, si que podem fer palès que és el més 
gran, però discrepem amb el més ben equipat, és a dir, són sabedors, perquè així ho vam comentar en la  
comissió pertinent, de que per Festes de la Cinta s'ha fet un avituallament podent atorgar als firaires de  
Festes de la Cinta, poder allotjar-se allí amb la dotació d'aigua i llum, però veiem que aquestes coses que en 
realitat havien de ser provisionals i  que en un primer moment ja haguessen tingut que ser posades en 
marxa,  m'estic  referint  a  tot  el  que seria  les  tomes d'aigua potable,  l'enllumenat,  la  zona de buidatge 
d'aigües residuals, si que està a nivell provisional, però no hi és l'equipament necessari per poder fer ús 
d'aquest espai. Quin és el prec? Que poguéssem fer tot el que estigui a la nostra part per poder posar tot  
l'equipament necessari en aquest espai, que de fet ha estat inaugurat, estar en funcionament, però que 
dóna males expectatives a les persones que ho visiten, m'explico, hem passat l'època estival i des de la  
pàgina web de tortosaturisme.cat es va palès que aquesta zona està habilitada, cosa que quan arriben els  
usuaris no hi està, jo crec que això, tenim un bon equipament, però el que passa és que donem unes 
expectatives que no són generades. 

Vinculat amb el tema turístic suposo que, com pràcticament tots els partits polítics que ens vam presentar 
en aquestes eleccions, apostàvem pel turisme com a motor econòmic, dinamitzador d'aquesta ciutat, per a  
tots és palès a tots els recursos que podem obtenir, però ens agradaria fer el prec de saber quin és el model  
que aposta per la ciutat de Tortosa, en quan a model turístic i presentar-ho a través del que serien els Plans  
d'Actuació Municipal, és a dir, volem saber quin aprofitament podem traure, perquè veiem que és el gran 
sector que potser podria dinamitzar l'economia de la ciutat. 
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Tot  seguit  pren la  paraula  el  Sr.  Alcalde,  qui  manifesta  que respecte  al  Pla  d'Actuació  Municipal  i  les  
directrius o les aportacions que vulguin fer,  tindran ocasió i  jo  mateix,  personalment i  acompanyat  pel 
regidor de turisme, però m'he començat a reunir amb els diferents sectors turístics, ja  els  avanço que 
crearem una taula del turisme a Tortosa per fer un seguiment molt immediat en la participació de diferents  
entitats. Tenim molta feina feta, tenim molta feina aprofitable al llarg d'aquests últims anys, tenim molt 
recorregut en l'àmbit de la Promoció Turística i també els diferents grups municipals, a través de la Comissió 
informativa o d'altres llocs,  també se'ls  hi  donarà l'oportunitat de poder fer  les seves aportacions.  Ben  
intencionadament, en l'àmbit del turisme tots els partits des de l'any 79 s'han presentat al seu programa,  
desprès les realitats s'han pogut mesurar una  a una en  funció dels anys transcorreguts, però en tot cas, jo  
ja ho vaig dir-ho i ho he repetit aquests dies en les diferents entitats en les que ens hem anat reunint, que  
més enllà de que hi ha un regidor que pràcticament només té aquesta responsabilitat, l'Alcalde també 
assumia un lideratge i  un estar  damunt  en aquests  aspectes  i  per  tant  aquí  ens faran falta  totes  les 
aportacions, les ben intencionades i les des immediatesa i les de futur, perquè no és només una qüestió a  
3 anys vista o 4 anys vista, sinó que es vol fer una aposta consolidada al llarg dels propers anys i per tant,  
tampoc no la volem fer des de exclusivament l'equip de govern, pensem que és una aposta que haurem de 
consensuar per administrar conjuntament els diferents grups municipals. Per tant, en tindran ocasió.

En quan al tema de l'àrea de caravaning que va ser una actuació conjunta que es va fer en la Direcció  
General de Turisme i l'Ajuntament de Tortosa, fent una aposta que en aquell moment era l'única i jo crec  
que en aquests moments Ascó també disposa d'un àrea de caravaning dins de la mateixa província de 
Tarragona. En quan a que generem males expectatives, jo amb això sincerament no estic d'acord, falta  
completar alguns serveis, essencialment perquè han sigut una altra vegada objecte de bandalisme i falta  
fixar una taxa, però fins ara es podia fer la utilització gratuïta de l'espai i segurament a vostè li hauran 
arribat queixes al respecte i jo li puc ensenyar diferents correus electrònics que ens han arribat, alguns  
recentment, felicitant-nos per la iniciativa, fent-nos algun suggeriment, però continuant-nos dient que era 
una de les millora àrees de les que havien visitat a Catalunya, eren gent de fora de Catalunya, hi han llocs i  
el Sr. Monclús també ho sap molt bé, que ho tenen més desenvolupat, hi han altres Comunitats Autònomes  
que nosaltres, per tant, que hem de completar el serveis alguns que han sigut objecte de bandalisme, em  
penso  que  concretament,  avui  estava  el  Sr.  Domingo,  regidor  de  serveis,  treballant  en  aquest  tema  i  
desprès també estem implantant un sistema de pagament, ja que això no pot ser gratuït, evidentment no 
cobrarem una barbaritat, és simplement per regular el servei, el consum de l'aigua, l'electricitat i cobrarem  
el que cobràvem. Un d'aquests correus els vaig contestar jo mateix, perquè em deien que a  més a més 
gratuïtament i jo els hi deia que no confien, perquè si tornen  alguna altra vegada, com a la resta de llocs,  
s'haurà de pagar. 

05. INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ

Tot  seguit  pren la  paraula el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta que en la  darrera sessió  plenària vam debatre 
intensament una moció presentada pel grup d'Iniciativa per Catalunya sobre l'exempció de la bonificació del  
cànon de l'aigua, malauradament no va tirar endavant amb els vots contraris del grup que dóna suport al 
govern municipal i hem vist com a posterior el President de la Cambra de Comerç, que es va reunir amb el 
Conseller Recoder i se'ns enunciava que aquesta exempció es mantindrà. Francament, primer de tot, jo  
lamento des del nostre grup municipal de que més enllà de la legítima iniciativa del President de la Cambra  
de Comerç per defensar els interessos diguem del sector econòmic,  no solament de la ciutat,  sinó del  
territori, de qui hagi estat ell qui hagi emprès aquesta iniciativa que l'haguéssem pogut adoptar aprovant la 
moció que presentava Iniciativa per Catalunya. Volia preguntar Sr. Alcalde, què en sabem d'això i si això és 
cert i què ens pot dir si vostè està al corrent d'aquesta reunió. 

En segon lloc un prec, és a dir, la nostra ciutat és la capital del territori i ha d'esdevindre motor de les Terres 
de l'Ebre, independentment de consideracions que crec molt inexactes d'algun regidor de la seva corda  
política, per exemple de l'Ajuntament de la Ràpita, que deia que ni Tortosa ni Amposta tirarien del carro del 
nostre territori,  però en fi,  això ha estat publicat i  em sembla que era desafortunat, desajustat en tota  
seguretat. Tortosa és la capital de les Terres de l'Ebre, Tortosa ha de ser el motor econòmic del nostre 
territori i això passa perquè l'Alcalde de la ciutat, el nostre Alcalde, més enllà de les segures reunions e 
iniciatives que dugui a terme, estigui present en els fòrums nacionals on es debaten temes nacionals i  
transnacionals, perquè cada vegada més, l'economia dels territoris està lligada a la supramunicipalitat i a  
les estratègies que fins i tot van més enllà dels interessos de país, em refereixo concretament a que el dia 7 
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de setembre, a Castelló, es va reunir, es va produir una reunió important sobre l'Eix del Mediterrani i on  
estaven presents l'Alcalde de Barcelona, l'Alcalde de Tarragona i  francament Sr. Alcalde, nosaltres vam 
trobar a faltar la seva presència i per tant, més enllà de que ens pugui explicar si la va demanar, si el van 
invitar  o no el  van invitar,  encoratjar-lo  perquè pugui  estar  presents en tots aquests escenaris,  perquè 
Tortosa ha de tenir una àmplia mirada ben connectada i buscant les complexitats per a que totes aquestes 
estratègies que van més enllà de la nostra ciutat.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Sabaté que li agrada que li faci aquestes 
preguntes, no sé si li serveix de consol, però m'agrada que em faci aquestes preguntes. El del cànon de 
l'aigua, si estava al corrent, si ho sabia o no ho sabia, per què s'havia votat o no la moció que va presentar 
el grup d'Iniciativa. Mire, la moció del grup d'Iniciativa, hem insistit i s'ha de dir que algú ens ha fet cas, en  
un altre fòrum l'han retirat malgrat perquè no complia o no deia, malgrat la rectificació,  Sr. Forcadell no té 
la paraula però si vol li donaré la paraula, no complia. La moció insistia que el percentatge de bonificació 
per als usos domèstics era del 0,7% quan el govern tripartit, també vostè, en aquell moment era Delegat 
territorial Sr. Sabaté, l'havia pujat al 0,85% i aquella moció no demanava deixar-ho com estava aprovat, sinó  
que al damunt demanava rebaixar-ho per sota del que ho havia pujat el tripartit, no és demanava només 
això, sinó que el que nosaltres vam fer, com que ara ja no governem, tirem de veta i també rectifiquem-ho.  
Amb el  Conseller,  amb el  Director  de l'ACA, la regidora que aquí m'acompanya, jo mateix  per  separat i 
conjuntament  vam plantejar  aquesta  situació  i  si  se'n  volen recordar,  si  no  se'n  volen recordar  vostès  
maregen la perdiu, què els hi va dir en aquell moment la portaveu? Continuarem treballant per a buscar 
una solució temporal i definitiva a aquesta situació i ho hem fet i el President de la Cambra, que a més ha  
tingut la cortesia sempre de fer-ho de forma coordinada almenys amb aquest Alcalde, ha fet el que ha de fer 
un President de la Cambra de Comerç, per tant la mesura que va anunciar el Conseller en la seva voluntat,  
és una mesura que si vol que li digui la veritat, a mi tampoc em satisfà, perquè es planteja en uns termes 
temporals en els quals no estem d'acord i  esperem que d'aquí fins quan s'hagin de complir,  encara es 
milloren i al final, els resultats són els resultats, els resultats avui del cànon de l'aigua és que el govern  
tripartit  passa a les  empreses de bonificació 0%, és a dir  de  bonificació  100% a bonificació al  50% i 
actualment es passa de bonificació 50% a 70%, per tant vostès la realitat és que el govern tripartit trau un  
50% de la bonificació i ara disortadament el govern actual trau el 20%, però el 50% el van traure vostès i 
allí no ho va arreglar ningú i vostè Sr. Sabaté era Delegat, per tant no em pot dir que no sabia res i per als  
usos domèstics, la realitat és que vostès ho passen del 0,70% al 0,85% i ara està al 0,90% i de moment, 
les perspectives i això ho ha d'aprovar el Parlament de Catalunya i per tant quan ho aprovi el Parlament de 
Catalunya ja serà oficial, es manté al 0,90%, no es baixa com deien a aquesta moció i aquesta és la realitat, 
els hi agrade o no els hi agrade, jo entenc que no els hi agrade, perquè els deixa encara en molt més  
evidència i jo ho entenc, però és que és així. 

Desprès em diu que hem d'exercir  de capital del  territori,  no sé que em diu d'un regidor  de la Ràpita, 
escolte, jo no sé el que ha dit el regidor de la Ràpita, diu que és de la meva formació política, doncs no ho 
conec, segurament ho hauria de conèixer, però si ha dit que ni Tortosa ni Amposta lideren el territori, doncs  
això és una bajanada, ho hagi dit qui ho hagi dit i ho diu l'Alcalde de Tortosa.

Em diu que no vaig estar a una reunió, ojo, el Sr. Sabaté, responsable de política territorial durant els últims  
anys  al  territori  li  retrau  al  Sr.  Ferran  Bel  que  no  va  anar  a  una  reunió  per  defensar  el  corredor  del  
Mediterrani a Castelló, reunió que van ser convocats exclusivament els Alcaldes capitals de província i quan 
ho vam demanar, ens insistien de que si anàvem nosaltres, podria anar altres, però bé anem a parts. Em 
diu que no he anat a aquesta reunió, doncs no, se'n ha cuidat alguna vegada de defensar els interessos de 
Tortosa en el corredor del Mediterrani? Sí i he anat a diferents llocs i ara li relacionaré i jo no l'he trobat mai  
a vostè Sr. Sabaté i vostè tenia responsabilitats de govern en l'àmbit de les infraestructures. El dia 1 de  
desembre,  jo  vaig estar  a Brussel·les  en una compareixença davant  dels  Diputats catalans que també 
compareixien i davant del Director de l'àrea de connexions ferroviàries de la comissió i allí havien diferents  
representants  de  diferents  municipis  i  de  diferents  governs  i  si  no  recordo  malament,  de  Catalunya, 
representants de municipis i no em voldria equivocar, n'hi havia algun d'Esquerra Republicana, President  
del Consell Comarcal en aquell moment i n'hi havia algun de Convergència, no en vaig veure cap del Partit  
Socialista, no el vaig veure a vostè tampoc i hem tingut diferents reunions en aquest àmbit i l'Alcalde de  
Tortosa hi ha estat i continuarà estant i moltes de les gestions que fem, a diferència d'altres i potser amb 
això ens equivoquem, no anem fent fotos i predicant-ho, fent rodes de premsa i actuacions per a la galeria,  
però aquestes actuacions es fan i ja sé que els hi doldrà, però es fan Sr. Sabaté i vostè el que ha d'explicar  
ara aquí a la ciutadania, més enllà del que fa l'Alcalde i li demana explicacions i l'Alcalde li contesta i li  
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explica si liderem o no liderem, si ens preocupem o no ens preocupem és, escolte jo quan vaig estar de  
Director Territorial de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Obres Públiques vaig anar a tal reunió i  
tal altra, vaig anar a València, no el vaig veure a València, vaig anar a la reunió de Tarragona, no el vaig 
veure a la reunió de Tarragona, vaig a anar a Brussel·les, vaig anar a tal lloc i ara li demano que vostè vagi o  
faci  això,  però quan hem tingut responsabilitat  no hem fet res sobre la  qüestió i  desprès en rodes de 
premsa i no em pensava que tingués el valor de presentar-ho aquí, cosa que li agraeixo, perquè així podem 
debatre, vagi fent acusacions gratuïtes de que l 'Alcalde no va o deixa d'anar o no s'ha preocupat d'anar,  
cosa que si tant li preocupa, no costava res d'agafar el telèfon i dir Alcalde, per què no has estat a tal  
puesto? Ara no, això no ven, això no intenta desgastar, perquè al igual l'Alcalde em contesta, em dona una  
explicació raonable i se'm carrega la roda de premsa, segurament Sr. Sabaté, però abans d'agafar i dir que  
l'Alcalde no ha anat a tal reunió i sense preguntar-li i sap que estic obert a qualsevol qüestió per què no  
hem anat o hem deixat d'anar a una, en canvi no relaciona a totes les que hem anat i a totes les gestions 
que s'han fet i  que haurem de fer, perquè el Corredor del Mediterrani no és el problema de què passi,  
perquè passar passarà com ha passat en molts corredors desgraciadament, sinó que també en poguéssem 
traure un aprofitament, perquè l'Euromet també passa, però fins ara no hem aconseguit que pare.

Tot seguit pren la  paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta  que efectivament constato que es va sentit molt 
enfadat i és lògic quan i em conste, quan no l'havien invitat a aquesta reunió, on hi estava l'Alcalde de 
Barcelona i l'Alcalde de Tarragona. 

Jo he defensat sempre els interessos del territori, però des de la meva posició, perquè clar jo era Director  
dels Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques, clar que sí, però sap qui havia a València? El  
Conseller de Política Territorial, és a dir, sense ser un càrrec electe, jo, vull ficar el símil de com si fos un  
Ajuntament, vostè a les reunions que hi va, no hi va un regidor o una regidora, hi va vostè com el màxim 
representant  de la  institució  municipal  o una regidora  si  vostè  delegue.  En el  meu cas,  hi  va  anar  el  
Conseller de Política Territorial que formava part del govern de Catalunya i aquesta és la diferència. Per tant  
no intentem confondre i no ho vull fer més llarg, però mire, una cosa i desprès de les hores que portem de  
sessió plenària,  per  donar-li  una mica d'alegria a la cosa, deu fer com a trenta anys,  hi  havia un grup 
municipal català, la Trinca i si recorden vostès deien en una cançó que “tant si és de dia com si és de nit, la  
culpa és de Madrid i vostès pel que veig hi afegeixen, tant si és de dia com si és de nit, la culpa és del  
tripartit” 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté què sap quin és el drama? És que  
moltes vegades la culpa és de Madrid i quasi sempre, la culpa és del tripartit. 

*-*-*

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

El secretari accidental L’alcalde
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