
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
19/2011

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 
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Excusa la seva assistència:
ROIGE PEDROLA, MERITXELL

Tortosa, sent les dinou hores  i trenta minuts del dia 
1  d'agost  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:

• Extraordinària 16/2011, de 21 de juny 
• Extraordinària 17/2011, de 29 de juny
• Ordinària 18/2011, de 4 de juliol

PRESIDÈNCIA 

2n. Proposta de nomenament del representant de la Corporació al REBE

3r. Dictamen de proposta de creació de la Junta de Coordinació de l'acció del Govern municipal amb els 
pobles del municipi.

4t. Dictamen de proposta d'indemnitzacions per assistència a sessions membres Junta Coordinació.

SERVEIS AL TERRITORI
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5è.  Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM àmbit  
Barri de Sant Jaume.

6è. Dictamen de proposta d'acord autoritzant a l'empresa France Telecom España SA la compartició de 
la instal·lació d'una infraestructura de telecomunicacions existent al Reguers

SERVEIS A LES PERSONES 

7è. Dictamen de proposta d'acord relatiu al  contracte i  clàusula addicional  primera entre el  Servei 
Català de Salut i l'Ajuntament de Tortosa pel consultori municipal de Bítem. 

8è. Dictamen de proposta d'acord relatiu al  contracte i  clàusula addicional  primera entre el  Servei 
Català de Salut i l'Ajuntament de Tortosa pel consultori municipal de Campredó. 

9è. Dictamen de proposta d'acord relatiu al  contracte i  clàusula addicional  primera entre el  Servei 
Català de Salut i l'Ajuntament de Tortosa pel consultori municipal de Vinallop. 

10è. Dictamen de proposta d'acord relatiu al contracte i clàusula addicional primera entre el Servei 
Català de Salut i l'Ajuntament de Tortosa pel consultori municipal d'Els Reguers

11è. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial del Reglament del Servei d'Ajut a Domicili  de 
l'Ajuntament de Tortosa 

12è. Dictamen de proposta d'acord per a sancionar per infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,  
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. EXP: X2011GOV00058

SERVEIS CENTRALS

13è. Dictamen d'acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 

14è. Dictamen de proposta d'acord de modificació dels preus públics de l'Escola Municipal de Música.

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

15è. Proposta del grup municipal de Plataforma per Catalunya, per instar la Generalitat a no retallar  
l'assignació pressupostària per als Centres d'assistència primària (CAP) de Tortosa i per a l'Hospital  
Verge de la Cinta 

16è. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa Entesa per Tortosa 
de condemna dels atemptats terroristes perpetrats a Noruega i denúncia del fanatisme i la intolerància.

17è. Proposta del grup municipal de Plataforma per Catalunya, de declaració de condemna al doble 
atemptat terrorista del 22 de juliol a Noruega.

PART DE CONTROL

18è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la  Junta de Govern Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:
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26/2011, de 27 de juny
27/2011, de 4 de juliol
28/2011, de 11 de juliol
29/2011, de 18 de juliol

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1404/2011 a la 1705/2011 

19è- Informes de l’Alcaldia. 

20è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

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

SECRETARIA

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

• Extraordinària 16/2011, de 21 de juny 
• Extraordinària 17/2011, de 29 de juny
• Ordinària 18/2011, de 4 de juliol

*-*-*

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

02. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL REBE

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 per a la Gestió dels 
Residus de la comarca del Baix Ebre (REBÉ)

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 per a la Gestió dels Residus de la 
comarca del Baix Ebre (REBÉ), al Sr. Domingo Tomàs Audí amb DNI 52604153 W

*-*-*
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que el seu grup s'abstindran. 

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que reconeixem la legitimitat de que l'equip de 
govern trien la persona més adient, com s'ha vingut fent sempre, i en aquest cas, al Sr. Domingo Tomàs Audí. 
No desconfiem en absolut de la  seva capacitat  de treball  que es  provada,  però  de totes  maneres ens  
preocupa una mica que tingui tantes responsabilitats i  tasques i  és per això que la nostra posició serà  
d'abstenció.

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde,  qui  manifesta  al  Sr.  Monclús,  que  si  la  qüestió  és  que  se  li  
encarreguen responsabilitats o tasques, és que la responsabilitat del regidor de serveis, precisament és 
atendre al REBÉ, forma part dins de la seva responsabilitat, més enllà, aquí dóna la coincidència de que el  
Sr. Domingo Tomàs té dedicació exclusiva, que no és perquè tingui dedicació exclusiva, és perquè és el  
regidor de serveis, però entenc el seu posicionament.

*-*-*

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

03. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL AMB ELS 
POBLES DEL MUNICIPI

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

La creació i posada en funcionament de les EMDS de Campredó i Bítem el passat 25 de febrer, ha provocat  
necessàriament  el  naixement  de  noves  administracions  inframunicipals  i  l’aparició  de  nous  òrgans  de 
Govern  dotats d’autonomia per a l’acompliment de les seves finalitats,  així  com un repartiment de les 
competències pròpies dels ens locals, entre el municipi i  les noves entitats territorials, cosa que exigeix  
portar a cap una intensa i constants coordinació entre els ens territorials del municipi amb la finalitat, d’una 
part, de potenciar la participació dels veïns dels pobles de Tortosa, en la programació i planificació dels  
diversos sectors de l’activitat municipal.

Vistos els articles 8.1.a) i c) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per D.L. 2/2003 i  
articles  4  i  11  de  la  Llei  30/92,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  procediment 
administratiu comú i  en l’exercici  de la  potestat d’autoorganització  del  que està investit  el  municipi  de  
Tortosa  i  prèvies  les  converses  amb  els  representants  legals  de  les  EMD’s  del  municipi  i  amb  els  
representants personals de l’Alcaldia en els pobles dels Reguers i Vinallop, al Ple de la Corporació proposo  
l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Crear la Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi, així com 
el seu reglament d’organització i funcionament, de conformitat amb subjecció als següents articles:

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, NATURALESA I ADSCRIPCIÓ DE L’ÒRGAN

Article 1 

Denominació de l’òrgan

El municipi de Tortosa en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització i amb el fi de dotar a la seva  
administració municipal d’un òrgan de coordinació que aglutini a tots els ens locals territorials i pobles de 
Tortosa crea la Junta de Coordinació de l’Acció de Govern municipal amb els pobles del municipi.

Article 2
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Naturalesa de l’òrgan

Junta  de Coordinació  de l’Acció  del  Govern municipal  amb els  pobles  del  municipi   és  un òrgan local,  
col·legiat, deliberant i de coordinació de l’acció de govern dels ens territorials del municipi de Tortosa i els 
seus pobles.

Article 3
Adscripció orgànica de la Junta

La Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi quedarà adscrita a  
l’Alcaldia-Presidència com òrgan responsable de dirigir el govern i l’administració municipal.

CAPITOL II. COMPOSICIÓ DE LA JUNTA I COMPETÈNCIES

Article 4
Composició
La Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi  tindrà la  següent  
composició:

President/a: Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Tortosa
Vicepresident/a: El/la regidor/a que l’Alcalde-President designi
Vocals: El/la president/a de l’EMD de Jesús

El/la president/a de l’EMD de Campredó
El/la president/a de l’EMD de Bítem
El/la representant personal de l’alcalde en el poble dels Reguers.
El/la representant personal de l’alcalde en el poble de Vinallop.

Secretari/a El funcionari/a que nomeni la Junta de Coordinació a proposta del seu 
president.

També podran assistir  a  la  Junta  per  assessorament d’aquesta,  amb veu però  sense vot,   els  senyors 
Secretari/a, Interventor/a i Tresorer/a.

Article 5
Funcions de la Junta
Seran funcions de la Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi, les  
següents: 

Coordinar l’acció de govern de les diferents administracions territorials del municipi de Tortosa.
Estudiar i dictaminar qualsevol assumpte de competència municipal que per la Presidència sigui sotmesa a 
coneixement de la Junta.
Canalitzar les demandes dels veïns dirigides a satisfer necessitats generals de la ciutadania.
Establir mecanismes de seguiment dels projectes i activitats d’interès general portades a cap en cadascun 
dels pobles de Tortosa.
Conèixer de l’avantprojecte de pressupost del cadascun dels ens territorials representats en la Junta, així 
com el que elaborin, en el seu cas, els Consells Assessors dels Reguers i de Vinallop.
Potenciar la participació dels veïns dels Reguers i de Vinallop en la programació i planificació de les diferents  
àrees de competència municipal.
Formular propostes de projectes d’obres, serveis i activitats per dur a terme pels pobles de Tortosa amb  
qualsevol de les administracions municipals de Tortosa.  
Evitar  conflictes  competencials  entre  els  ens  territorials  del  municipi,  dictaminant,  previs  els  informes 
pertinents, la resolució dels mateixos que seran elevat al Ple de la Corporació.

Les competències de la Junta, en cap cas, minoraran les competències dels òrgans de Govern dels ens 
territorials municipals.

CAPITOL III. FUNCIONAMENT DE LA JUNTA. RÈGIM DE SESSIONS I ACORDS

Article 6
Convocatòria de la sessió
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Les reunions de la Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi seran  
convocades per la Presidència.

Article 7

Celebració de les sessions

La Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi es reunirà en el Saló 
Verd de la  Casa Consistorial,  amb caràcter  ordinari  el  segon i  quart  dilluns de cada mes, i  de manera  
extraordinària, quan ho consideri necessari la Presidència o a proposta d’almenys una tercera part dels seus 
membres.

En absència de president/a el substituirà el vicepresident/a.

A la sessió del segon dilluns de cada mes, seran convocats tots els membres de la Junta i a la sessió del  
quart  dilluns  només  seran  convocats  els  representants  de l’Ajuntament  de  Tortosa  i  els  representants  
personals de l’Alcaldia als pobles.

Article 8

Quòrum d’assistència

La Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi quedarà vàlidament  
constituïda amb la presència del seu president/a i almenys una tercera part dels seus membres.

Article 9
Règim d’acords
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres assistents a la sessió.

El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres de la Junta es poden abstenir de votar.

Article 10
Naturalesa dels acords adoptats
Els acords de la Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi no tindran 
caràcter vinculant i tindran la consideració d’acte de tràmit que en cap cas podran ser objecte de recurs.

Article 11
Llibre d’actes
De totes les sessions que celebri la Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del 
municipi s’aixecarà una acta que una vegada aprovada es transcriurà al llibre corresponent.

CAPÍTOL IV. RÈGIM D’INDEMNITZACIONS

Article 12
Dret a indemnitzacions 

Els membres de la Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi no 
percebran  cap tipus  de  sou,  si  bé  tindran  dret  a  la  percepció  d’indemnitzacions  per  assistència  a  les 
sessions que celebri la Junta, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

Aquest règim d’indemnitzacions en cap cas seran d’aplicació als representants de l’Ajuntament de Tortosa 
en la Junta.

DISPOSICIÓN DEROGATÒRIA

La Junta de Coordinació de l’Acció del Govern municipal amb els pobles del municipi s’extingirà per acord del 
Ple municipal.

Segon. Publicar, una vegada aprovat, el reglament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

*-*-*

6



Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que en principi la votació del grup municipal del Partit  
Popular, serà positiu en aquest punt. Ara, el que sí que volem és aclarir o matisar tres aspectes. 

El primer és saber quina necessitat real hi ha de crear aquesta Junta de Coordinació. Ho dic perquè ja hi han 
uns organismes institucionals, com són les EMD's i per l'altra part estan els Consells Assessors, alguns dels  
quals  es  convertiran  en  EMD's.  La  necessitat  fins  a  quin  punt  quan  les  funcions  que  aquí  apareixen 
reflectides de la Junta de Coordinació, seran molt paregudes a les que tenen en principi les EMD's i les que  
tenen els Consells Assessors. 

El segon matis o apreciació, és la composició que ve aquí de la Junta de Coordinació. Apareix el Sr. Alcalde 
com a President, apareix com a vicepresident el regidor que l'Alcalde designa, apareixen els Presidents de  
les EMD de Jesús, de Campredó, de Bítem, apareix el seu representant personal al Reguers, a la pedania  
dels Reguers i a la de Vinallop i com a Secretari pot aparèixer i apareix, el funcionari que nomeni la Junta de  
Coordinació a proposta del seu President. 

El Sr. Dalmau puntualitza que ell proposaria una forma de determinar la composició, d'una manera menys  
personal, més oberta, més flexible, en el sentit de que sigui un sistema d'elecció o un sistema de designació 
en el qual participen tots els integrants de cadascuna de les tres EMD's com dels dos Consells Assessors  
que hi han i entre ells es votin les vuit persones, les set llevat el Sr. Alcalde, que integren aquesta Junta de  
Coordinació.

El tercer matis, és que el sistema de retribució que ve aquí especificat, ens pareixeria bé en una situació 
econòmica fora de la crisi dura que estem passant. No deixa de ser un plus a l'economia, a les finances de 
l'Ajuntament,  que  sabem que  tampoc  està  en  molt  bona  situació,  prova  d'això  és  que  dintre  de  pocs  
moments discutirem aquí el tema d'un extrajudicial de més de 900.000 € o el fet de que Tortosa ve a ser,  
segons deien els  periòdics  fa  molt  pocs temps,  deien  que la  tercera  o  la  quarta  ciutat  en més  deute 
l'Ajuntament. Sr. Alcalde, inclús establien la xifra d'un deute per ciutadà, per tortosí o tortosina de 1600 €. 

No obstant, nosaltres diem que sí a la proposta de creació de la Junta de Coordinació.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Dalmau, que si de fet té tants de dubtes no sé  
perquè diuen que sí.  Mire Sr. Dalmau, vostè és regidor a l'Ajuntament de Tortosa i per tant el deute de  
l'Ajuntament de Tortosa no l'ha de mirar a través del que diuen els periòdics, perquè sinó donem una mala  
sensació, hem de ser rigorosos i per tant si vostè és regidor de l'Ajuntament de Tortosa, portaveu d'un grup 
municipal tan important com és el Partit Popular, ve a parlar-mos aquí de la situació financera en funció del  
que diuen els periòdics, jo li diria que tingui  la cortesia de parlar en mi mateix o en la regidora d'Hisenda i  
demanar, ens diu escolte això que he vist als diaris de que l'Ajuntament de Tortosa és el tercer o el quart  
més endeutat de tota Catalunya, que té delicte la situació,  i no mescléssem “xures en merines“.

Segona i ja contestant-li una mica los seus arguments. No em vaig digué explicar el suficientment bé a la 
Comissió que vaig venir a presidir especialment, ni avui a la Junta de Portaveus, perquè això no és més 
càrrega financera i no estan cobrant més cap dels pedanis, ni els presidents de les EMD's Sr. Dalmau i això  
els hi vaig deixar clar i ara que vinguen aquí a dir-me que això representa una major càrrega, etc, etc, és  
més, segurament en algun cas representa menor càrrega precisament, perquè no hi ha la cotització a la  
Seguretat Social i això els hi vam explicar i  els hi tornarem a explicar i en cap moment, cap d'aquestes 
persones cobraran més del que venien cobrant fins ara, en cap moment i els hi vam explicar el motiu de per 
què es canviava el sistema de retribució i jo crec que vam ser el suficientment explícits,  i vostè diu que a  
més a més, com a proposta sobrevinguda,  que han de triar els que han de ser representants dels seus 
òrgans. Home estem enviant els que els seus òrgans han triat com  màxim responsable, excepte els Consells  
Assessors, que qui nombra a l'Alcalde pedani és l'Alcalde de Tortosa, perquè són representants personals, i  
el que es tracta aquí és de coordinar tota l'acció a aquests nuclis. No tindria sentit de que s'envies, que ja li  
dic jo que si es fes votació segur que sortiria una cosa molt semblant per no dir idèntica, perquè si a l'EMD  
de Campredó, de Bítem o de Jesús es vota qui ha de ser el representant en unes majories estables com hi  
han, es farà allí la figura del regidor i de l'alcalde, ja els hi vam explicar que té una figura essencialment de  
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coordinar aquesta acció de govern i per tant tampoc no ens ha de sorprendre i més quan els hi hem explicat. 
Jo si no estan d'acord, doncs em pareix perfecte i voten en contra, però si voten a favor, algunes d'aquestes 
declaracions, o ens les diuen abans i llavors tindran motius més raonables de votar  a favor o voten en 
contra, jo crec que vaig venir i els hi vaig fer l'explicació oportuna, segurament no vaig digué estar l'encertat  
que he d'estar i per això es genera aquest dubte, però més cost econòmic, no és veritat, no té més retribució  
cap dels Alcaldes Pedanis i el contrari, se'ls estava cotitzant i ara no se'ls cotitzar per aquestes quantitats, tal 
com els hi vaig explicar, d'acord amb un criteri que estableix el nou interventor i ho vam fer amb aquesta raó.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que creu que el que li dirà ara té molt a veure  
amb el que li vaig dir en comissió i espero que el Sr. Bel  no es sorprengui. Votarem a favor d'això, ja ho vam 
avançar en comissió, tot i que pensem que és una solució que no s'adiu en l'objectiu que tenim, ens han  
explicat vostès que és l'única solució que han trobat de moment per a solventar el problema puntual que es  
va plantejar  i  és per  això  que donem suport,  però seguim pensant que la  resolució  d'aquest  problema 
puntual que vostès ens van plantejar no val la creació d'un òrgan municipal, d'un nou òrgan municipal que 
realment diguem més o menys està buit de contingut. Per tant jo crec que hem de treballar en els propers 
mesos i si hem d'entomar el proces per a la creació d'una nova EMD al municipi de Tortosa, per a intentar 
simplificar tot això que la veritat, avui per avui, no se li veu gaire sentit. 

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús qui manifesta que entenen que sí que és necessari coordinar l'acció 
de govern municipal amb els pobles del municipi, per tal de donar complement a totes aquelles funcions que 
van a l'art. 5 del Reglament i per això, el nostre vot és favorable. 

Intervenció del Sr. Dalmau 

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el Sr. Alcalde ha dit que vam tenir una reunió.  
És cert, quan vostè ens va estar explicant i ens va donar el document corresponent, el que també està clar,  
és que és un document que he estudiat posteriorment a la reunió, amb tranquil·litat i a raïl d'aquest estudi  
pot haver un canvi de criteri total o parcial. Jo no he canviat el criteri en el sentit de que li he dit que sí en 
aquest tema, però li trameto els matisos que jo he vist a aquesta situació. El tema econòmic, anem a veure,  
jo estic i represento al Partit Popular, que és un partit de molta entitat i molta alçada en aquest país com  
vostès saben i realment quan intervenim com ara que estic intervenint, ho faig amb un cert coneixement de 
causa  dels  temes  i  especialment  quan  són  temes  d'hisenda  i  econòmics,  que  són  importants  en  lo 
funcionament de qualsevol institució, quan jo li he dit l'exemple del periòdic, és un exemple que m'ha vingut  
al cap en aquell moment com m'hagués pogut venir qualsevol altra cosa, però evidentment no em baso la  
meva intervenció en lo que diu un periòdic simplement. 

L'últim que voldria manifestar és que els meus companys acaben de dir  de que en efecte,  la  Junta de  
Coordinació, té un paper el que passa que jo també estic veient que les funcions i jo voldria que vostè ens  
ho aclarís un poquet, les funcions estan molt paregudes en lo que són les EMD's i el que són els Consells 
Assessors, almenys al meu parer.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que el Sr. Pere Panisello, com a President de l'EMD de 
Jesús volia intervenir. Li he dit que no valia la pena. Les funcions no tenen res a veure, segurament no ens 
ho haurem llegit tots plegats prou bé. No hi ha cap funció executiva, les funcions de les EMD's són funcions 
executives i aquesta comissió no té cap funció executiva, té una funció consultiva i de coordinació, però en 
cap cas funció executiva. Hi ha un apartat de l'art. 5 que parla de competències que diu que en cap cas,  
aquesta  junta  m'ermarà  les  competències  de  les  EMD's,  per  tant  claríssim que  no  Sr.  Dalmau i  vostè 
representa un partit de molta solera i molta credibilitat en l'àmbit estatal com és el Partit Popular i jo mateix  
i  els onze companys regidors de Convergència i  Unió,  representem dos partits i  una federació de molta  
solera i de molta credibilitat a aquest país que és Catalunya i que també, quan parla, parla amb coneixement 
de causa i quan li dic que això no suposarà més retribució i quan li dic que això no suposarà més cost, li dic  
també en lo coneixement de causa i l'aval que representa Convergència i Unió i no l'aval que representa el 
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Partit Popular. Ja li he dit, inclús quan he fet el retret de que no s'hauria de parlar en base a xifres, ja que 
precisament el responsable i el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Tortosa, és lo suficientment  
important i per a que tingui totes les dades que hagi de tenir i li reclame i que en aquesta sessió plenària 
parle en coneixement de causa, no en base a diaris o informació dels diaris, que és una altra història, sinó  
informació real. No ho entengui com un menys preu, al contrari, com una consideració en relació al Partit  
Popular,  però  també  li  he  de  dir  que  la  consideració  del  Partit  Popular  és  tant  legítima  com  la  de 
Convergència i Unió, la del Partit Socialista com de qualsevol dels altres partits que tant a nivell nacional  
com a nivell estatal són els suficientment importants i tots quan parlen,  parlen o intentem parlar en lo  
mateix rigor, tant a nivell personal com a nivell de les formacions polítiques que representen. 

Dit això, li torno agrair el seu vot favorable i el vot favorable de tots els regidors i regidores presents.

*-*-*

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. RÈGIM D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES A LA JUNTA DE COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ DEL GOVERN 
MUNICIPAL AMB ELS POBLES DEL MUNICIPI

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

L’Estatut dels membres de les Corporacions Locals, recollit en el títol XV de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, article 166, el dret del membres de les corporacions 
locals a percebre retribucions per a l’exercici de llurs càrrecs quant el fan en règim de dedicació exclusiva o  
parcial i han de ser donats d’alta en el Règim de la Seguretat Social, havent d’assumir les Corporacions  
assumir el pagament les quotes empresarials.

També preveu l’article 166.2 del DL. 2/2003, que els membres de les corporacions locals podran percebre  
indemnitzacions en la quantia i les condicions que acorda el Ple de la corporació, per assistència a sessions  
dels òrgans col·legiats.

Que amb motiu de la creació dels les noves EMD’s dels pobles de Campredó i  Bítem, han sorgit noves  
administracions  territorials  d’àmbit  inframunicipal  a  Tortosa  que  exigeixen  la  creació  d’un  òrgan  de 
Coordinació  indispensable  per  a  l’acompliment  eficaç  dels  objectius  de  totes  elles  i  per  a  evitar  les 
actuacions divergents, fins i tot, contradictoris entre les mateixes.

Per tot l’exposat, es fa necessari xifrar la quantia de les indemnització a percebre pels membres del nou  
òrgan municipal per assistència a sessions, per la qual cosa, al  Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent ACORD

Primer. Fixar  en  la  quantitat  de  300,00  euros,  la  indemnització  a  percebre  per  les  assistències  dels  
membres de la  Junta  de Coordinació  de  l’Acció  del  Govern  municipal  amb els  pobles  del  municipi,  en 
concepte d’indemnització per l’assistència efectiva a cadascuna de les seves sessions, amb un màxim de 
dos assistències retribuïdes al mes o sis al semestre.

Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de fons.

*-*-*

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús qui manifesta que Esquerra en la passada legislatura, tant des de la  
Generalitat, de la Conselleria de Governació, com des del Consistori amb els dos regidors del grup municipal,  
va  impulsar  o  va  col·laborar  en  impulsar  les  dos  noves  EMD's  a  Tortosa,  tant  la  de  Bítem com la  de 
Campredó, per tant hem demostrat que nosaltres creiem en l'autonomia dels pobles dins del context del 
municipi tortosí, i pensem que aquesta autonomia hauria de ser de més de gestió i també financera i per  
tant entenem que haurien de ser les EMD's qui fixes les indemnitzacions per assistència  a la Junta de  
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Coordinació e inclús probablement hauria de ser en càrrec a seu pressupost i per això votarem que no.

*-*-*

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

SERVEIS AL TERRITORI

05.  DICTAMEN DE  PROPOSTA  D’ACORD D’APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL 
POUM ÀMBIT BARRI DE SANT JAUME

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

“Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària la modificació 
puntual del POUM “àmbit barri de Sant Jaume”

Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al BOP 
núm. 92 de data 20 d’abril de 2011 i diari la Vanguardia de 21 d’abril, i notificada la present modificació a 
les persones propietàries dels terrenys compresos dins de l'àmbit de la modificació esmentada amb citació  
personal, no s’han presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació.

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 27 de juliol de 2011.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 28 de juliol de 2011, amb el vot  
favorable de tots els membres presents a la sessió.

Atès el que disposen els articles 85 i 96 del decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del text refós de la llei  
d'urbanisme,

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “àmbit barri de Sant Jaume”

Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva aprovació  
definitiva.”

*-*-*

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.

06.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  AUTORITZAN  A  L’EMPRESA  FRANCE  TELECOM  ESPAÑA  SA  LA 
COMPARTICIÓ  DE  LA  INSTAL·LACIÓ  D’UNA  INFRAESTRUCTURA  DE  TELECOMUNICACIONS  EXISTENT  AL 
REGUERS
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

El  Ple de l’Ajuntament de Tortosa en sessió extraordinària  celebrada en data 10 de juny  del  2008, va 
adoptar l’acord de concessió administrativa d’ús privatiu d’una superfície de 10m2 d’un terreny ubicat al  
Reguers de propietat municipal en favor de l’empresa France Telecom España SA per ser destinada a la 
instal·lació  d’una  infraestructura  de  telecomunicacions  que  està  composada  d’una  torre  de 
telecomunicacions, un recinte per allotjar els equips de radiocomunicacions i altres equipaments, un tancat 
al  voltant  del  recinte,  i  un  conjunt  d’elements  necessaris  per  garantir  el  seu  bon  funcionament  i  
manteniment de la instal·lació i seguretat personal. 

La concessió té una durada de 10 anys comptadors des de la data de signatura del contracte formalitzat el  
15  de  juliol  de  2008,  percebent  anualment  l’ajuntament  de  Tortosa  en  contraprestació  per  part  del 
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concessionari i en concepte de cànon per la utilització privativa del domini públic, la quantitat de 1.500,00 
euros.
 
Per part de l’empresa concessionària France Telecom SA es sol·licita autorització a l’ajuntament de Tortosa 
per compartir l’espai i infrastructures objecte de la concessió demanial amb l'empresa Vodafone España SA, 
amb una oferta d’increment del 10% de la renda anual anteriorment ressenyada.
 
Vist l’informe emès pel Director de l’àrea de serveis centrals.
 
Atès el que disposa el títol concessional en favor de l’empresa France Telecom España SA que regula les 
condicions i estipulacions pel desenvolupament de l’activitat de la instal·lació, concretament en el seu punt  
vuitè, apartat tretzè, que reconeix la possibilitat de facultar a tercers operadors per motius de preservar una 
minimització de l’impacte visual i ordenació racional dels usos del domini públic local, i amb l’aprovació 
prèvia de l’Ajuntament de Tortosa, la utilització de la torre i la compartició de les infrastructures necessàries  
per al desenvolupament de la seva funció, incloent-hi el dret d’interconnexió per a l’establiment de la pròpia 
xarxa.
 
Amb el dictamen de la Comissió informativa de serveis al territori de data 28 de juliol de 2011, amb el vot  
favorable dels grups municipals CIU, PP, PxC, PSC i ERC, i l’abstenció del grup municipal IETE.
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa l’adopció del següent ACORD:
 
Primer.- Concedir  a  l’empresa  France  Telecom España  SA  l’autorització  per  la  compartició  de  l’espai  i  
infrastructures de telecomunicacions existents amb l’empresa Vodafone España SA al terreny objecte de 
concessió de domini públic ubicat al Reguers.
 
Segon.- Incrementar el cànon establert en l’objecte de concessió per la utilització privativa del domini públic  
en un 10%.
 
Tercer.- Notificar el present acord a France Telecom SA i Vodafone España SA.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que votaran a favor de la proposta, va molt en la  
línia del que pensem que s'ha de fer en aquesta qüestió, va en la línia també del pla especial que vam  
aprovar durant el passat mandat i per tant tot correcte, el que si que aprofitaríem aquesta aprovació per a  
pregar que hi hagi un treball més intens i a veure si ho podem parlar entre tots en els propers mesos. També 
en motiu de l'aprovació de l'ordenança de medi ambient en relació a totes aquelles antenes de telefonia  
mòbil que tenim avui  algunes de manera ordenada i altres de manera desordenada al nucli urbà de la 
ciutat.

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el seu grup també votaran que sí, però el  
que recordem és que l'Ajuntament té la responsabilitat de comprovar si tenen llicència ambiental, suposo 
que sí i si compleixen els nivells permesos d'emissió de camps magnètics, que és una cosa que diferent gent 
d'aquí de la ciutat de Tortosa han manifestat que els preocupa. Més que res instem a que això es porti a la  
pràctica. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que segur que es porta, que es compleix, també per a  
tranquil·litat de tots vostès i per a algunes de les persones que es queixen i que els venen a veure a vostès i  
els hi envien cartes i correus electrònics. Sàpiguen que a casa seva, l'Ajuntament, els hi té instal·lat un 
aparell medidor de totes aquestes característiques des de fa dos anys i mig, i en cap moment d'aquests dos  
anys i mig hi ha hagut cap alteració en la medició que sortigue, ho dic perquè jo entenc que els vinguin a uns  
i als altres, els envien correus, alguns en campanya altres després de campanya, dient no és un desastre, 
aquí em contamino, etc. Que sàpiguen que algunes d'aquestes persones a casa seva encara avui tenen 
instal·lat un aparell de l'Ajuntament que mesura totes aquestes circumstàncies i tenen la informació a la  
seva disposició quan vulguin als serveis tècnics de l'Ajuntament en que en cap moment s'ha superat cap 
dels límits en el cas concret que ens ocupa. En tot cas, aquesta és també, si no recordo malament, estic 
parlant de memòria, és una antena que vam autoritzar ara fa dos anys, 2008-2009, m'apunta el regidor  
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Lehmann i  ara l'únic que fem és allò que com deia abans el Sr. Forcadell és tan desitjable, que a més a més 
sigui una antena o una instal·lació compartida per diferents operadores, tant de bo totes les antenes que 
tinguéssem  a  Tortosa  fossen  compartides  per  totes  les  operadores,  perquè  segurament  ens  podríem 
estalviar alguna i també dir-los-hi que  el Barri de Santa Clara és una mostra i el poble de Jesús és un altre,  
que quan hi ha hagut una antena il·legal o bé muntada o bé desmuntada, en el cas del Barri de Santa Clara 
vam fer un decret de paralització de les obres i es va tirar les obres atràs i en el cas de Jesús, vam coincidir  
enderrocar una antena que portava allí anys i tampoc no cal reproduir debats antics, però en tot cas, agrair-
los al Sr. Forcadell i al Sr. Dalmau el seu vot favorable, com a la resta de regidors que no es pronuncien que 
també entenc que estan preocupats per la mateixa circumstància i la mateixa situació.

*-*-*

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  A LES PERSONES 

07. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD RELATIU AL CONTRACTE I CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA ENTRE EL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PEL CONSULTORI MUNICIPAL DE  BITEM 
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Atès que el Servei Català de la Salut (CatSalut) duu a terme la prestació d'assistència sanitària de cobertura  
pública,  amb  els  recursos  mèdics,  d'infermeria  i  de  suport  corresponents,  al  consultori  mèdic  que 
l'Ajuntament de Tortosa posa a disposició d'aquest organisme amb la finalitat de poder oferir prestacions del  
Sistema Sanitari Públic al poble de BITEM.

Vist el conveni a subscriure entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa que té per  
objecte el finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del consultori mèdic des 
de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys.

Vista igualment la clàusula addicional primera al conveni per la qual es fixa la quantitat màxima de 5.350,00 
€ , desglossada trimestralment, que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a contraprestació  
econòmica per a fer front a les despeses esmentades, durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31  
de desembre de 2011

Al Ple Municipal, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de  
Tortosa per al finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del  consultori mèdic 
del poble de BITEM,  des de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys, que figura com annex núm. 
1 a aquest acord.

SEGON.- Aprovar així mateix la clàusula addicional primera al conveni, que figura com a annex núm. 2 a 
aquest acord, per la qual  es fixa la quantitat que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a 
contraprestació econòmica per a fer front a les despeses corrents de funcionament i manteniment del referit  
consultori durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2011, que s'estableix en la  
xifra màxima de 5.350,00 € , desglossada trimestralment

TERCER.- Facultar l'Alcalde per a la signatura del conveni i  clàusula addicional aprovats,  així  com per a  
realitzar tots els actes necessaris per a l'executar-lo.

QUART.-  Notificar aquest acord al Servei Català de Salut (CatSalut).

Tortosa, 21 de juliol de 2011.

annex I
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Barcelona, 10 de gener de 2011

REUNITS:

D'una part, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), en virtut  
de les atribucions que li confereix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

D'altra part, l'Il.lm. Senyor Ferran Bel Accensi, Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa,

Ambdós amb la capacitat legal suficient per a contractar,

MANIFESTEN:

Que la Gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de prestar assistència sanitària de cobertura  
pública en el consultori municipal de Bítem.
Que l'Ajuntament de Tortosa, (a partir d'ara l'Ajuntament), amb NIF P4315700G, disposa d'un local, l'adreça 
del qual és carrer Hereus d'en Casol, núm. 47, que s'utilitzarà com a consultori municipal, el qual està inscrit  
en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Direcció General de Recursos Sanitaris del  
Departament de Salut amb el núm. E43676631.

Per tot això, acorden establir el present conveni, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES:

Primera.- L'Ajuntament,  de  conformitat  amb  les  condicions  establertes  en  el  present  conveni,  posa 
gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut) el consultori municipal identificat en la part  
expositiva d'aquest conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del CatSalut.

Segona.- L'Ajuntament, com a titular del consultori, ha de complir les disposicions que es dictin en matèria 
d'autorització, registre, catalogació, acreditació i elaboració d'informació i estadístiques sanitàries, així com 
totes aquelles que facin referència a la situació dels centres, serveis i establiments assistencials sanitaris 
que li siguin d'aplicació.

Tercera.- El  CatSalut  coadjuvarà  al  finançament  de  les  despeses  de  funcionament  i  manteniment  del 
consultori, de conformitat amb el que s'estableix en les clàusules addicionals del present conveni.

Quarta.- En cas de què l'Ajuntament proposi  la prestació en el consultori  d'altres serveis o activitats de  
caràcter sanitari, ja sigui amb mitjans propis o en règim de subcontractació amb d'altres entitats, en relació 
amb l'objecte del present conveni, haurà de posar-ho en coneixement del CatSalut, a qui correspon estimar  
la seva conveniència i, en tot cas, procedir a la autorització del servei i la modalitat de prestació.

Cinquena.- L'activitat que es desenvoluparà en el consultori s'haurà de fer normalment en català, respectant  
el dret individual del ciutadà a l'opció lingüística, d'acord amb les disposicions i directrius relatives a l'ús de  
les llengües oficials a Catalunya. D'acord amb això, l'ajuntament ha d'emprar el català en els rètols, les  
publicacions, els avisos, les comunicacions i totes les activitats que desenvolupi com a entitat que presta 
serveis a càrrec del CatSalut.

Sisena.- Només poden ser objecte de facturació els serveis recollits a les clàusules addicionals del present 
conveni, que cal renovar anualment.

Setena.- Per tal que la facturació trimestral pugui ser abonada en el ritme normal, cal que sigui presentada 
com a màxim el 5è dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec a la regió sanitària corresponent.

Vuitena.- La facturació trimestral s'ha de presentar d'acord amb el que es determini a les instruccions de  
facturació pertinents. La confecció de les factures s'ajustarà a les normes i instruccions vigents.
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Novena.- L'entitat conveniada queda subjecta a l'exercici de les facultats d'inspecció que sigui a terme el 
CatSalut  mitjançant  els  òrgans  que  siguin  competents,  qui  pot  demanar  la  documentació  que  sigui 
necessària per a la realització de les seves funcions, i pot disposar la suspensió preventiva de la facturació  
relativa als aspectes sobre els quals s'obri investigació. El termini màxim de retenció preventiva serà de tres 
mesos  comptadors  des  de  la  data  en  què  es  registri  l'entrada  de  la  facturació  a  la  regió  sanitària 
corresponent, en espera de la decisió que s'adopti.

Les actuacions que no s'ajustin amb tot allò pactat i especialment pel que fa a la facturació poden donar 
lloc, un cop exercides les modalitat de control que s'escaiguin, a repercussions de caràcter econòmic.

Desena.- El present conveni serà vigent a partir del dia 1 de gener de 2011, i té una durada de 10 anys.

No obstant, d'acord amb l'article 12 del Decret 66/2010, de 28 de maig, pel qual es regula l'establiment  
dels convenis i  contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, es  
formalitzaran anualment les clàusules addicionals relatives a la contraprestació econòmica.

Aquest conveni substitueix qualsevol altre conveni o concert subscrit pel CatSalut per a la prestació dels 
serveis objecte d'aquest conveni amb l'entitat.

Onzena.- Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació de tot el que s'estableix en aquest conveni  
han de ser  resoltes  per  ambdues parts  i  poden acollir-se a  la  jurisdicció  ordinària  quan la  situació  ho 
requereixi, i amb el compliment dels tràmits corresponents.

Dotzena.- Constitueixen causes de resolució del conveni:

− Mutu acord de les parts signants.
− Impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que se'n deriven.
− Incompliment sistemàtic i  manifest de les clàusules del conveni i  en general la inobservança de la  

normativa vigent.
− Denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de tres mesos.

Tretzena: El present conveni s'inscriu amb el codi 634320011BI.

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de 
gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el  director  del Servei,  aquest conveni serà 
sotmès a la ratificació del Consell esmentat.

I per a què consti, s'estén i se signa el present document, per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i  
la data indicats a l'encapçalament.

Josep Maria Padrosa i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde de
Servei Català de la Salut l'Ajuntament de Tortosa

annex II

CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA al conveni (codi 634320011BI) establert amb data 10 de gener de 2011 
entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa, per la qual es fixen la contraprestació 
econòmica i el sistema de pagament pel període de l'1 de gener a 31 de desembre de 2011 i per a la Unitat  
Proveïdora (UP) amb codi 05853.

L'entitat contractada amb el NIF número P4315700G, percebrà la quantitat corresponent a l'import resultant 
de  la  contractació  que  s'expressa  en  aquesta  clàusula  addicional  mitjançant  la  posició  pressupostària  
D/251000900/4110/0000.

− Mitjançant el consultori municipal de Bítem el CatSalut donarà prestació assistencial als usuaris/es del 
Sistema Sanitari Públic que inclou la Medicina General i la Pediatria, amb els recursos mèdics, d'infermeria i 
de suport corresponents.
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− Despeses de funcionament i manteniment del centre.
L'Ajuntament  s'ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses  corrents  de  funcionament  i  manteniment  del  centre  
(electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...)

− Contraprestació econòmica.
El  CatSalut abonarà com a contraprestació econòmica a l'Ajuntament la quantitat màxima de 5.350,00 
euros pel període d'un any, desglossades trimestralment.

El  centre  presentarà  juntament  amb  la  factura,  un  certificat  de  l'Ajuntament  en  el  que  constaran  les 
despeses de funcionament produïdes durant el període objecte del càrrec. Si la quantia anual de la despesa 
justificada és inferior a la pressupostada, rebrà aquella que certifiqui.

La regió sanitària corresponent vetllarà per l'organització i compliment d'aquest conveni.

La present clàusula resta subjecta a la condició resolutòria de la seva ratificació per part del Consell de 
Direcció del CatSalut.

I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat a Barcelona, 10 de gener de 2011

Josep Maria Prados i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde
Servei Català de la Salut de l'Ajuntament de Tortosa

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el grup municipal Popular votarem positivament 
aquests punts, a tots ells, el que sí que considerem és que es tindria que tenir en compte els problemes que  
hi han de finançament i les retallades que hi han en sanitat i llavors tindríem que buscar, pensem, si es 
dóna el cas, caldria establir un sistema de prevenció que davant la possible, hipotètica negativa del Servei  
Català de Salut a fer-se càrrec dels costos que és els consultoris de Bítem, etc, poder-se evitar la possibilitat 
del tancament d'aquests consultoris arrel d'aquesta hipotètica plantejament que pugui tenir el Servei Català 
de la Salut, pels problemes financers que té  la sanitat actua.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Dalmau, que no ens acabem d'entendre, ja  
que si d'una hipotètica però li portem el conveni per al 2011 en que es mantenen les condicions per als 
consultoris i el finançament del Servei Català de la Salut, home doncs això em digue escolte, mire si per al  
2012, però per al 2011, si el que estem portant és això precisament, que es mantenen i es mantenen en 
unes condicions, IPC, etc, idèntiques a les que havien. Crec que el que hauria de fer, és, Alcalde felicitats per 
portar malgrat tot el context de retallades, felicitats per portar els convenis igual com s'havien portat fins ara 
i l'any que ve, ja ens aclarirem, però dir aprovo el conveni però a més tingui en compte que no li retallen,  
home si me l'haguessen retallat no estaríem aquí, no estaríem aportant això. Ja està bé l'advertència de  
cara a futurs exercicis, però aquest exercici on l'ajust pressupostari cal pensar que ha sigut el més elevat al 
pressupost  del  Departament  de Salut  de  la  Generalitat  i  estem portant  els  convenis  amb referència  a 
aquests consultoris en condicions sinó idèntiques casi idèntiques a l'any passat, doncs home si ha dir algo,  
felicite a l'equip de govern, Alcalde felicitats, ja ens criticarà per una altra cosa, però no ens critique per lo  
que precisament fem.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta al Sr. Alcalde que el felicito a vostè i a la Corporació i  
l'equip de govern i entenc perfectament la importància que tenen els Ambulatoris i més a les EMD's i a tot  
això. El que no em pareix molt bé és que em digui a mi el que jo he de dir, m'explico Sr. Alcalde, jo diré el que 
jo penso, equivocada o inequivocadament, però clar no em vagi dient ni marcant el que haig de dir,  jo  
simplement he dit  que pot donar-se el cas molt hipotètic i ho he remarcat dos vegades i crec que fins a una  
tercera Sr. Alcalde, que es pugui donar una circumstància X en què el Servei Català de la Salut no pugui  
complir amb les seves obligacions, possiblement he dit això, no he dit res més, tot el demés sembla que 
vostè ho vagi lligant i no és així i torno a recalcar, felicitats. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui dóna les gràcies al Sr. Dalmau per aquestes felicitacions tan  
entusiastes en relació a aquest Alcalde i  en relació a aquest equip de govern que li  agraeixo de forma 
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insistent i no pararé d'agrair-li, en tot cas, Sr. Dalmau pot dir el que cregui convenient com s'està demostrant 
i em temo que es demostrarà al llarg dels propers plens, que no en té cap d'inconvenient, però igual com 
vostè pot dir el que cregui convenient, també m'admetrà que jo puc dir i puc fer les observacions que cregui 
convenient, ei, si no té inconvenient vostè, si té inconvenient, vostè fa les intervencions, jo no li contesto i 
tant contents i amics. 

Prossegueix  el  Sr.  Alcalde  dient  que  ambulatoris  disortadament  no  en  tenim  a  aquests  pobles,  tenim 
consultoris mèdics que com a vostè no se li escapa, són molt més modestos que els ambulatoris, tant de bo, 
tenim projectes que veurem si  en algun d'ells  podem fer  centres d'assistència primària,  malgrat que la 
cojuntura no és la més favorable, ja li dic que en alguns d'ells ja estem treballant per a que a mig termini es 
pugui concretar. 

També recordar-li per si no ho coneix, que a aquests llocs, els serveis del personal que són els metges,  
infermeres, el personal adient, el que els subministra o el que els proveïx i per tant el que els finança,  
continua sent el Servei Català de la Salut i en tot cas, jo no sé què passarà en un futur, jo el que sé és el que  
ha passat aquest any i el que ha passat aquest any és que aquí estem.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau qui manifesta al Sr. Alcalde que l'únic i torno  a  dir-ho, el que he dit 
simplement és dir,  bueno dono el  vot perquè ho considero correctíssim en tot això, però he apuntat la  
possible e hipotètica possibilitat i punto, crec que això no dóna per a tanta discussió. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que com que no dóna per a tanta discussió, jo en  
tot cas, insisteixo que aquesta hipotètica, possible, limitada possibilitat, vostè l'apunta i jo cada vegada que 
vostè l'apunta, ha d'entendre que jo li matise i li torno a matisar Sr. Dalmau, de la mateixa forma no estaríem 
aquí, no estaríem aprovant això i vostè pot fer la tàctica que cregui convenient, que a mi m'entre m'ho vagi  
votant tot a favor i ho vagi criticant, vostè sabrà. Li agraeixo molt el vot favorable i li torno a agrair i li tornaré  
a agrair constantment, però ara li donaré la paraula Sr. Dalmau, ja veuen que jo amb els torns no tinc cap 
pressa, en farem tants com creguin vostès convenient i no ens enrocarem en això, total és un ple al mes i  
podem parlar el que creguin convenient, ara també entendrà que totes les propostes que venen de govern,  
qui acaba  és el govern, per tant jo li donaré tantes vegades la paraula com vulgui, però com és una proposta 
de govern, entendrà que el debat el finalitzarà sempre en aquest cas, aquest Alcalde. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau qui manifesta al Sr. Alcalde, que tot el que em diu ho entenc, ho 
accepto i és correcte, menys que estiguéssem dedicant tant de temps a una cosa que jo li he dit i l'he  
felicitat i a més li he dit que estem d'acord el grup municipal Popular en lo vot favorable a aquest punt i a 
més l'he felicitat a vostè i a l'equip de govern, però després simplement he dit escolte, pensem en això i  
punto, ja s'ha acabat, no res més Sr. Alcalde. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que si han dedicat temps ha sigut perquè el Sr.  
Dalmau ho ha plantejat i jo li he de contestar i ho faré tantes vegades com cregui convenient i si em torna a 
felicitar, jo li torno agrair les felicitacions i com que sé que li han sortit del cor i que no han sigut a instància  
meva, li agraeixo enormement. 

*-*-*

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.

08. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD RELATIU AL CONTRACTE I CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA ENTRE 
EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PEL CONSULTORI MUNICIPAL DE  CAMPREDÓ 
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Atès que el Servei Català de la Salut (CatSalut) du a terme la prestació d'assistència sanitària de cobertura 
pública,  amb  els  recursos  mèdics,  d'infermeria  i  de  suport  corresponents,  al  consultori  mèdic  que 
l'Ajuntament de Tortosa posa a disposició d'aquest organisme amb la finalitat de poder oferir prestacions del  
Sistema Sanitari Públic al poble de CAMPREDÓ.

16



Vist el conveni a subscriure entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa que té per  
objecte el finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del consultori mèdic des 
de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys.

Vista igualment la clàusula addicional primera al conveni per la qual es fixa la quantitat màxima de 4.350,00 
€ , desglossada trimestralment, que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a contraprestació  
econòmica per a fer front a les despeses esmentades, durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31  
de desembre de 2011

Al Ple Municipal, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de  
Tortosa per al finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del  consultori mèdic 
del poble de CAMPREDÓ,  des de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys, que figura com annex 
núm. 1 a aquest acord.

SEGON.- Aprovar així mateix la clàusula addicional primera al conveni, que figura com a annex núm. 2 a 
aquest acord, per la qual  es fixa la quantitat que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a 
contraprestació econòmica per a fer front a les despeses corrents de funcionament i manteniment del referit  
consultori durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2011, que s'estableix en la  
xifra màxima de 4.350,00 € , desglossada trimestralment

TERCER.- Facultar l'Alcalde per a la signatura del conveni i  clàusula addicional aprovats,  així  com per a  
realitzar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests.

QUART.-  Notificar aquest acord al Servei Català de Salut (CatSalut).

Tortosa, 21 de juliol de 2011.

annex I

Barcelona, 10 de gener de 2011

REUNITS:

D'una part, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), en virtut  
de les atribucions que li confereix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

D'altra part, l'Il.lm. Senyor Ferran Bel Accensi, Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa,

Ambdós amb la capacitat legal suficient per a contractar,

MANIFESTEN:

Que la Gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de prestar assistència sanitària de cobertura  
pública en el consultori municipal de Campredó.
Que l'Ajuntament de Tortosa, (a partir d'ara l'Ajuntament), amb NIF P4315700G, disposa d'un local, l'adreça 
del qual és carrer Rafel Escardó Valls, s/n., que s'utilitzarà com a consultori municipal, el qual està inscrit en 
el Registre de centres, serveis i  establiments sanitaris de la Direcció General de Recursos Sanitaris del 
Departament de Salut amb el núm. E43676649.

Per tot això, acorden establir el present conveni, de conformitat amb les següents: CLÀUSULES:

Primera.- L'Ajuntament,  de  conformitat  amb  les  condicions  establertes  en  el  present  conveni,  posa 
gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut) el consultori municipal identificat en la part  
expositiva d'aquest conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del CatSalut.
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Segona.- L'Ajuntament, com a titular del consultori, ha de complir les disposicions que es dictin en matèria 
d'autorització, registre, catalogació, acreditació i elaboració d'informació i estadístiques sanitàries, així com 
totes aquelles que facin referència a la situació dels centres, serveis i establiments assistencials sanitaris 
que li siguin d'aplicació.

Tercera.- El  CatSalut  coadjuvarà  al  finançament  de  les  despeses  de  funcionament  i  manteniment  del 
consultori, de conformitat amb el que s'estableix en les clàusules addicionals del present conveni.

Quarta.- En cas de què l'Ajuntament proposi  la prestació en el consultori  d'altres serveis o activitats de  
caràcter sanitari, ja sigui amb mitjans propis o en règim de subcontractació amb d'altres entitats, en relació 
amb l'objecte del present conveni, haurà de posar-ho en coneixement del CatSalut, a qui correspon estimar  
la seva conveniència i, en tot cas, procedir a la autorització del servei i la modalitat de prestació.

Cinquena.- L'activitat que es desenvoluparà en el consultori s'haurà de fer normalment en català, respectant  
el dret individual del ciutadà a l'opció lingüística, d'acord amb les disposicions i directrius relatives a l'ús de  
les llengües oficials a Catalunya. D'acord amb això, l'ajuntament ha d'emprar el català en els rètols, les  
publicacions, els avisos, les comunicacions i totes les activitats que desenvolupi com a entitat que presta 
serveis a càrrec del CatSalut.

Sisena.- Només poden ser objecte de facturació els serveis recollits a les clàusules addicionals del present 
conveni, que cal renovar anualment.

Setena.- Per tal que la facturació trimestral pugui ser abonada en el ritme normal, cal que sigui presentada 
com a màxim el 5è dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec a la regió sanitària corresponent.

Vuitena.- La facturació trimestral s'ha de presentar d'acord amb el que es determini a les instruccions de  
facturació pertinents. La confecció de les factures s'ajustarà a les normes i instruccions vigents.

Novena.- L'entitat conveniada queda subjecta a l'exercici de les facultats d'inspecció que sigui a terme el 
CatSalut  mitjançant  els  òrgans  que  siguin  competents,  qui  pot  demanar  la  documentació  que  sigui 
necessària per a la realització de les seves funcions, i pot disposar la suspensió preventiva de la facturació  
relativa als aspectes sobre els quals s'obri investigació. El termini màxim de retenció preventiva serà de tres 
mesos  comptadors  des  de  la  data  en  què  es  registri  l'entrada  de  la  facturació  a  la  regió  sanitària 
corresponent, en espera de la decisió que s'adopti.

Les actuacions que no s'ajustin amb tot allò pactat i especialment pel que fa a la facturació poden donar 
lloc, un cop exercides les modalitat de control que s'escaiguin, a repercussions de caràcter econòmic.

Desena.- El present conveni serà vigent a partir del dia 1 de gener de 2011, i té una durada de 10 anys.

No obstant, d'acord amb l'article 12 del Decret 66/2010, de 28 de maig, pel qual es regula l'establiment  
dels convenis i  contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, es  
formalitzaran anualment les clàusules addicionals relatives a la contraprestació econòmica.

Aquest conveni substitueix qualsevol altre conveni o concert subscrit pel CatSalut per a la prestació dels 
serveis objecte d'aquest conveni amb l'entitat.

Onzena.- Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació de tot el que s'estableix en aquest conveni  
han de ser  resoltes  per  ambdues parts  i  poden acollir-se a  la  jurisdicció  ordinària  quan la  situació  ho 
requereixi, i amb el compliment dels tràmits corresponents.

Dotzena.- Constitueixen causes de resolució del conveni:

Mutu acord de les parts signants.
Impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que se'n deriven.
Incompliment sistemàtic i manifest de les clàusules del conveni i en general la inobservança de la normativa 
vigent.
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Denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de tres mesos.
Tretzena: El present conveni s'inscriu amb el codi 634320011CA.

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de 
gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el  director  del Servei,  aquest conveni serà 
sotmès a la ratificació del Consell esmentat.

I per a què consti, s'estén i se signa el present document, per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i  
la data indicats a l'encapçalament.

Josep Maria Padrosa i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde de
Servei Català de la Salut l'Ajuntament de Tortosa

annex II

CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA al conveni (codi 634320011CA) establert amb data 10 de gener de 2011 
entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa, per la qual es fixen la contraprestació 
econòmica i el sistema de pagament pel període de l'1 de gener a 31 de desembre de 2011 i per a la Unitat  
Proveïdora (UP) amb codi 05852.

L'entitat contractada amb el NIF número P4315700G, percebrà la quantitat corresponent a l'import resultant 
de  la  contractació  que  s'expressa  en  aquesta  clàusula  addicional  mitjançant  la  posició  pressupostària  
D/251000900/4110/0000.

Mitjançant el consultori municipal de Campredó el CatSalut donarà prestació assistencial als usuaris/es del 
Sistema Sanitari Públic que inclou la Medicina General i la Pediatria, amb els recursos mèdics, d'infermeria i 
de suport corresponents.

Despeses de funcionament i manteniment del centre.
L'Ajuntament  s'ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses  corrents  de  funcionament  i  manteniment  del  centre  
(electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...)

Contraprestació econòmica.
El  CatSalut abonarà com a contraprestació econòmica a l'Ajuntament la quantitat màxima de 4.350,00 
euros pel període d'un any, desglossades trimestralment.

El  centre  presentarà  juntament  amb  la  factura,  un  certificat  de  l'Ajuntament  en  el  que  constaran  les 
despeses de funcionament produïdes durant el període objecte del càrrec. Si la quantia anual de la despesa 
justificada és inferior a la pressupostada, rebrà aquella que certifiqui.

La regió sanitària corresponent vetllarà per l'organització i compliment d'aquest conveni.

La present clàusula resta subjecta a la condició resolutòria de la seva ratificació per part del Consell de 
Direcció del CatSalut.

I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat a Barcelona, 10 de gener de 2011

Josep Maria Prados i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde
Servei Català de la Salut de l'Ajuntament de Tortosa

*-*-*

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.
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09. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD RELATIU AL CONTRACTE I CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA ENTRE 
EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PEL CONSULTORI MUNICIPAL DE VINALLOP
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Atès que el Servei Català de la Salut (CatSalut) du a terme la prestació d'assistència sanitària de cobertura 
pública,  amb  els  recursos  mèdics,  d'infermeria  i  de  suport  corresponents,  al  consultori  mèdic  que 
l'Ajuntament de Tortosa posa a disposició d'aquest organisme amb la finalitat de poder oferir prestacions del  
Sistema Sanitari Públic al poble de VINALLOP.

Vist el conveni a subscriure entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa que té per  
objecte el finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del consultori mèdic des 
de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys.

Vista igualment la clàusula addicional primera al conveni per la qual es fixa la quantitat màxima de 1.112,50 
€ , desglossada trimestralment, que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a contraprestació  
econòmica per a fer front a les despeses esmentades, durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31  
de desembre de 2011

Al Ple Municipal, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de  
Tortosa per al finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del  consultori mèdic 
del poble de VINALLOP,  des de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys, que figura com annex  
núm. 1 a aquest acord.

SEGON.- Aprovar així mateix la clàusula addicional primera al conveni, que figura com a annex núm. 2 a 
aquest acord, per la qual  es fixa la quantitat que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a 
contraprestació econòmica per a fer front a les despeses corrents de funcionament i manteniment del referit  
consultori durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2011, que s'estableix en la  
xifra màxima de 1.112,50 € , desglossada trimestralment

TERCER.- Facultar l'Alcalde per a la signatura del conveni i  clàusula addicional aprovats,  així  com per a  
realitzar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests.

QUART.-  Notificar aquest acord al Servei Català de Salut (CatSalut).

Tortosa, 21 de juliol de 2011.

annex I

Barcelona, 10 de gener de 2011

REUNITS:

D'una part, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), en virtut  
de les atribucions que li confereix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

D'altra part, l'Il.lm. Senyor Ferran Bel Accensi, Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa,

Ambdós amb la capacitat legal suficient per a contractar,

MANIFESTEN:

Que la Gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de prestar assistència sanitària de cobertura  
pública en el consultori municipal de Vinallop.
Que l'Ajuntament de Tortosa, (a partir d'ara l'Ajuntament), amb NIF P4315700G, disposa d'un local, l'adreça 
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del qual és carrer Plaça de la Divina Pastora, núm. 2, que s'utilitzarà com a consultori municipal, el qual està  
inscrit en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Direcció General de Recursos Sanitaris  
del Departament de Salut amb el núm. E43676624.

Per tot això, acorden establir el present conveni, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES:

Primera.- L'Ajuntament,  de  conformitat  amb  les  condicions  establertes  en  el  present  conveni,  posa 
gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut) el consultori municipal identificat en la part  
expositiva d'aquest conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del CatSalut.

Segona.- L'Ajuntament, com a titular del consultori, ha de complir les disposicions que es dictin en matèria 
d'autorització, registre, catalogació, acreditació i elaboració d'informació i estadístiques sanitàries, així com 
totes aquelles que facin referència a la situació dels centres, serveis i establiments assistencials sanitaris 
que li siguin d'aplicació.

Tercera.- El  CatSalut  coadjuvarà  al  finançament  de  les  despeses  de  funcionament  i  manteniment  del 
consultori, de conformitat amb el que s'estableix en les clàusules addicionals del present conveni.

Quarta.- En cas de què l'Ajuntament proposi  la prestació en el consultori  d'altres serveis o activitats de  
caràcter sanitari, ja sigui amb mitjans propis o en règim de subcontractació amb d'altres entitats, en relació 
amb l'objecte del present conveni, haurà de posar-ho en coneixement del CatSalut, a qui correspon estimar  
la seva conveniència i, en tot cas, procedir a la autorització del servei i la modalitat de prestació.

Cinquena.- L'activitat que es desenvoluparà en el consultori s'haurà de fer normalment en català, respectant  
el dret individual del ciutadà a l'opció lingüística, d'acord amb les disposicions i directrius relatives a l'ús de  
les llengües oficials a Catalunya. D'acord amb això, l'ajuntament ha d'emprar el català en els rètols, les  
publicacions, els avisos, les comunicacions i totes les activitats que desenvolupi com a entitat que presta 
serveis a càrrec del CatSalut.

Sisena.- Només poden ser objecte de facturació els serveis recollits a les clàusules addicionals del present 
conveni, que cal renovar anualment.

Setena.- Per tal que la facturació trimestral pugui ser abonada en el ritme normal, cal que sigui presentada 
com a màxim el 5è dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec a la regió sanitària corresponent.

Vuitena.- La facturació trimestral s'ha de presentar d'acord amb el que es determini a les instruccions de  
facturació pertinents. La confecció de les factures s'ajustarà a les normes i instruccions vigents.

Novena.- L'entitat conveniada queda subjecta a l'exercici de les facultats d'inspecció que sigui a terme el 
CatSalut  mitjançant  els  òrgans  que  siguin  competents,  qui  pot  demanar  la  documentació  que  sigui 
necessària per a la realització de les seves funcions, i pot disposar la suspensió preventiva de la facturació  
relativa als aspectes sobre els quals s'obri investigació. El termini màxim de retenció preventiva serà de tres 
mesos  comptadors  des  de  la  data  en  què  es  registri  l'entrada  de  la  facturació  a  la  regió  sanitària 
corresponent, en espera de la decisió que s'adopti.

Les actuacions que no s'ajustin amb tot allò pactat i especialment pel que fa a la facturació poden donar 
lloc, un cop exercides les modalitat de control que s'escaiguin, a repercussions de caràcter econòmic.

Desena.- El present conveni serà vigent a partir del dia 1 de gener de 2011, i té una durada de 10 anys.

No obstant, d'acord amb l'article 12 del Decret 66/2010, de 28 de maig, pel qual es regula l'establiment  
dels convenis i  contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, es  
formalitzaran anualment les clàusules addicionals relatives a la contraprestació econòmica.
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Aquest conveni substitueix qualsevol altre conveni o concert subscrit pel CatSalut per a la prestació dels 
serveis objecte d'aquest conveni amb l'entitat.

Onzena.- Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació de tot el que s'estableix en aquest conveni  
han de ser  resoltes  per  ambdues parts  i  poden acollir-se a  la  jurisdicció  ordinària  quan la  situació  ho 
requereixi, i amb el compliment dels tràmits corresponents.

Dotzena.- Constitueixen causes de resolució del conveni:

Mutu acord de les parts signants.
Impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que se'n deriven.
Incompliment sistemàtic i manifest de les clàusules del conveni i en general la inobservança de la normativa 
vigent. denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de tres mesos.

Tretzena: El present conveni s'inscriu amb el codi 634320011VI.

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de 
gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el  director  del Servei,  aquest conveni serà 
sotmès a la ratificació del Consell esmentat.

I per a què consti, s'estén i se signa el present document, per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i  
la data indicats a l'encapçalament.

Josep Maria Padrosa i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde de
Servei Català de la Salut l'Ajuntament de Tortosa

annex II

CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA al conveni (codi 634320011VI) establert amb data 10 de gener de 2011 
entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa, per la qual es fixen la contraprestació 
econòmica i el sistema de pagament pel període de l'1 de gener a 31 de desembre de 2011 i per a la Unitat  
Proveïdora (UP) amb codi 058531.

L'entitat contractada amb el NIF número P4315700G, percebrà la quantitat corresponent a l'import resultant 
de  la  contractació  que  s'expressa  en  aquesta  clàusula  addicional  mitjançant  la  posició  pressupostària  
D/251000900/4110/0000.

Mitjançant el consultori municipal  de Vinallop  el CatSalut donarà prestació assistencial als usuaris/es del 
Sistema Sanitari Públic que inclou la Medicina General i la Pediatria, amb els recursos mèdics, d'infermeria i 
de suport corresponents.

Despeses de funcionament i manteniment del centre.
L'Ajuntament  s'ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses  corrents  de  funcionament  i  manteniment  del  centre  
(electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...)

Contraprestació econòmica.
El  CatSalut abonarà com a contraprestació econòmica a l'Ajuntament la  quantitat màxima de 1.112,50 
euros pel període d'un any, desglossades trimestralment.

El  centre  presentarà  juntament  amb  la  factura,  un  certificat  de  l'Ajuntament  en  el  que  constaran  les 
despeses de funcionament produïdes durant el període objecte del càrrec. Si la quantia anual de la despesa 
justificada és inferior a la pressupostada, rebrà aquella que certifiqui.

La regió sanitària corresponent vetllarà per l'organització i compliment d'aquest conveni.

La present clàusula resta subjecta a la condició resolutòria de la seva ratificació per part del Consell de 
Direcció del CatSalut.
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I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat a Barcelona, 10 de gener de 2011

Josep Maria Prados i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde
Servei Català de la Salut de l'Ajuntament de Tortosa

*-*-*

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.

10. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD RELATIU AL CONTRACTE I CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA ENTRE 
EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PEL CONSULTORI MUNICIPAL DEL REGUERS
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Atès que el Servei Català de la Salut (CatSalut) du a terme la prestació d'assistència sanitària de cobertura 
pública,  amb  els  recursos  mèdics,  d'infermeria  i  de  suport  corresponents,  al  consultori  mèdic  que 
l'Ajuntament de Tortosa posa a disposició d'aquest organisme amb la finalitat de poder oferir prestacions del  
Sistema Sanitari Públic al poble dels REGUERS.

Vist el conveni a subscriure entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa que té per  
objecte el finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del consultori mèdic des 
de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys.

Vista igualment la clàusula addicional primera al conveni per la qual es fixa la quantitat màxima de 7.100,00 
€ , desglossada trimestralment, que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a contraprestació  
econòmica per a fer front a les despeses esmentades, durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31  
de desembre de 2011

Al Ple Municipal, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de  
Tortosa per al finançament de les despeses corrents de funcionament i manteniment del  consultori mèdic 
del poble dels REGUERS,  des de l'1 de gener de 2011 i amb una durada de deu anys, que figura com annex  
núm. 1 a aquest acord.

SEGON.- Aprovar així mateix la clàusula addicional primera al conveni, que figura com a annex núm. 2 a 
aquest acord, per la qual  es fixa la quantitat que el CatSalut abonarà a l'Ajuntament de Tortosa com a 
contraprestació econòmica per a fer front a les despeses corrents de funcionament i manteniment del referit  
consultori durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2011, que s'estableix en la  
xifra màxima de 7.100,00 € , desglossada trimestralment

TERCER.- Facultar l'Alcalde per a la signatura del conveni i  clàusula addicional aprovats,  així  com per a  
realitzar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests.

QUART.-  Notificar aquest acord al Servei Català de Salut (CatSalut).

Tortosa, 21 de juliol de 2011.

annex I

Barcelona, 10 de gener de 2011

REUNITS:
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D'una part, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), en virtut  
de les atribucions que li confereix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

D'altra part, l'Il.lm. Senyor Ferran Bel Accensi, Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa,

Ambdós amb la capacitat legal suficient per a contractar,

MANIFESTEN:

Que la Gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de prestar assistència sanitària de cobertura  
pública en el consultori municipal de Reguers.
Que l'Ajuntament de Tortosa, (a partir d'ara l'Ajuntament), amb NIF P4315700G, disposa d'un local, l'adreça 
del  qual és carrer  Carbasses, s/n, que s'utilitzarà com a consultori  municipal,  el  qual està inscrit  en el 
Registre  de  centres,  serveis  i  establiments  sanitaris  de  la  Direcció  General  de  Recursos  Sanitaris  del  
Departament de Salut amb el núm. E43039992.

Per tot això, acorden establir el present conveni, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES:

Primera.- L'Ajuntament,  de  conformitat  amb  les  condicions  establertes  en  el  present  conveni,  posa 
gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut) el consultori municipal identificat en la part  
expositiva d'aquest conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del CatSalut.

Segona.- L'Ajuntament, com a titular del consultori, ha de complir les disposicions que es dictin en matèria 
d'autorització, registre, catalogació, acreditació i elaboració d'informació i estadístiques sanitàries, així com 
totes aquelles que facin referència a la situació dels centres, serveis i establiments assistencials sanitaris 
que li siguin d'aplicació.

Tercera.- El  CatSalut  coadjuvarà  al  finançament  de  les  despeses  de  funcionament  i  manteniment  del 
consultori, de conformitat amb el que s'estableix en les clàusules addicionals del present conveni.

Quarta.- En cas de què l'Ajuntament proposi  la prestació en el consultori  d'altres serveis o activitats de  
caràcter sanitari, ja sigui amb mitjans propis o en règim de subcontractació amb d'altres entitats, en relació 
amb l'objecte del present conveni, haurà de posar-ho en coneixement del CatSalut, a qui correspon estimar  
la seva conveniència i, en tot cas, procedir a la autorització del servei i la modalitat de prestació.

Cinquena.- L'activitat que es desenvoluparà en el consultori s'haurà de fer normalment en català, respectant  
el dret individual del ciutadà a l'opció lingüística, d'acord amb les disposicions i directrius relatives a l'ús de  
les llengües oficials a Catalunya. D'acord amb això, l'ajuntament ha d'emprar el català en els rètols, les  
publicacions, els avisos, les comunicacions i totes les activitats que desenvolupi com a entitat que presta 
serveis a càrrec del CatSalut.

Sisena.- Només poden ser objecte de facturació els serveis recollits a les clàusules addicionals del present 
conveni, que cal renovar anualment.

Setena.- Per tal que la facturació trimestral pugui ser abonada en el ritme normal, cal que sigui presentada 
com a màxim el 5è dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec a la regió sanitària corresponent.

Vuitena.- La facturació trimestral s'ha de presentar d'acord amb el que es determini a les instruccions de  
facturació pertinents. La confecció de les factures s'ajustarà a les normes i instruccions vigents.

Novena.- L'entitat conveniada queda subjecta a l'exercici de les facultats d'inspecció que sigui a terme el 
CatSalut  mitjançant  els  òrgans  que  siguin  competents,  qui  pot  demanar  la  documentació  que  sigui 
necessària per a la realització de les seves funcions, i pot disposar la suspensió preventiva de la facturació  
relativa als aspectes sobre els quals s'obri investigació. El termini màxim de retenció preventiva serà de tres 
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mesos  comptadors  des  de  la  data  en  què  es  registri  l'entrada  de  la  facturació  a  la  regió  sanitària 
corresponent, en espera de la decisió que s'adopti.

Les actuacions que no s'ajustin amb tot allò pactat i especialment pel que fa a la facturació poden donar 
lloc, un cop exercides les modalitat de control que s'escaiguin, a repercussions de caràcter econòmic.

Desena.- El present conveni serà vigent a partir del dia 1 de gener de 2011, i té una durada de 10 anys.

No obstant, d'acord amb l'article 12 del Decret 66/2010, de 28 de maig, pel qual es regula l'establiment  
dels convenis i  contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, es  
formalitzaran anualment les clàusules addicionals relatives a la contraprestació econòmica.

Aquest conveni substitueix qualsevol altre conveni o concert subscrit pel CatSalut per a la prestació dels 
serveis objecte d'aquest conveni amb l'entitat.

Onzena.- Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació de tot el que s'estableix en aquest conveni  
han de ser  resoltes  per  ambdues parts  i  poden acollir-se a  la  jurisdicció  ordinària  quan la  situació  ho 
requereixi, i amb el compliment dels tràmits corresponents.

Dotzena.- Constitueixen causes de resolució del conveni:

Mutu acord de les parts signants.
Impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que se'n deriven.
Incompliment sistemàtic i manifest de les clàusules del conveni i en general la inobservança de la normativa 
vigent.
Denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de tres mesos.

Tretzena: El present conveni s'inscriu amb el codi 634320011RE.

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de 
gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el  director  del Servei,  aquest conveni serà 
sotmès a la ratificació del Consell esmentat.

I per a què consti, s'estén i se signa el present document, per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i  
la data indicats a l'encapçalament.

Josep Maria Padrosa i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde de
Servei Català de la Salut l'Ajuntament de Tortosa

annex II

CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA al conveni (codi 634320011RE) establert amb data 10 de gener de 2011 
entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Tortosa, per la qual es fixen la contraprestació 
econòmica i el sistema de pagament pel període de l'1 de gener a 31 de desembre de 2011 i per a la Unitat  
Proveïdora (UP) amb codi 05850.

L'entitat contractada amb el NIF número P4315700G, percebrà la quantitat corresponent a l'import resultant 
de  la  contractació  que  s'expressa  en  aquesta  clàusula  addicional  mitjançant  la  posició  pressupostària  
D/251000900/4110/0000.

Mitjançant el consultori municipal dels Reguers el CatSalut donarà prestació assistencial als usuaris/es del 
Sistema Sanitari Públic que inclou la Medicina General i la Pediatria, amb els recursos mèdics, d'infermeria i 
de suport corresponents.

Despeses de funcionament i manteniment del centre.
L'Ajuntament  s'ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses  corrents  de  funcionament  i  manteniment  del  centre  
(electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...)
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Contraprestació econòmica.
El CatSalut abonarà com a contraprestació econòmica a l'Ajuntament la quantitat màxima de 7.100,00 euros 
pel període d'un any, desglossades trimestralment.

El  centre  presentarà  juntament  amb  la  factura,  un  certificat  de  l'Ajuntament  en  el  que  constaran  les 
despeses de funcionament produïdes durant el període objecte del càrrec. Si la quantia anual de la despesa 
justificada és inferior a la pressupostada, rebrà aquella que certifiqui.

La regió sanitària corresponent vetllarà per l'organització i compliment d'aquest conveni.

La present clàusula resta subjecta a la condició resolutòria de la seva ratificació per part del Consell de 
Direcció del CatSalut.

I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat a Barcelona, 10 de gener de 2011

Josep Maria Prados i Macias Ferran Bel Accensi
Director del Alcalde
Servei Català de la Salut de l'Ajuntament de Tortosa

*-*-*

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.

11. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
D'AJUT A DOMICILI DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Vista la proposta, per part de la regidora d’Acció Social, de realitzar un Reglament regulador del servei d'ajut  
a domicili de l’Ajuntament de Tortosa

Vist el decret d’incoació núm. 364/2009 per a la realització de l’esmentat Reglament.

Vist l’Avantprojecte de Reglament i  la necessitat d’establir  un marc normatiu que reguli  la prestació del  
servei d'ajut a domicili de l’Ajuntament de Tortosa.

Vist  l’informe tècnic  preceptiu  elaborat  per  la  cap  del  Departament,  amb l’assessorament  dels  serveis 
jurídics de la corporació i l’informe emès pel Secretari de la Corporació Municipal.

Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’acció social de data 26 de juliol de 2011.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d'ajut a domicili de l’Ajuntament de Tortosa.

Segon.- Sotmetre  l’esmentat  Reglament  al  tràmit  d’informació  pública  pel  termini  de  trenta  dies  amb 
publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el  
tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que, si s’escau, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions 
que es considerin pertinents.

Tercer.- Si en el període esmentat no es presentés cap al·legació o reclamació, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu.

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, inserir en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar  
al Diari Oficial de la Generalitat amb la referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text, el  
Reglament.
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Cinquè.- L’Ordenança entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació íntegra del text 
al BOP.

Annex

ANNEX AL  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL  DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
SERVEI D'AJUT A DOMICILI DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI  D’AJUT A DOMICILI DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.  Definició i característiques
Article 2n.  Objectius
Article 3r.  Àmbit d'aplicació
Article 4t.  Destinataris/àries
Article 5è. Criteris per a la prestació i valoració del servei

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Article 6è.    Modalitats de gestió
Article 7è.    Funcions de l'Equip Bàsic dels serveis socials de referència
Article 8è.    Funcions del/la responsable del SAD. 
Article 9è.    Funcions i tasques de treballador/a familiar
Article 10è.  Horaris del servei
Article 11è.  Limitacions en la prestació del servei
Article 12è.  Ordre de prioritat dels serveis

CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC

Article 13è.  Finançament del SAD

CAPÍTOL 4. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 14è.  Iniciació i procediment 
Article 15è.  Suspensió i extinció del SAD
Article 16è. Tramitació de la baixa definitiva

CAPÍTOL 5. DRETS I DEURES DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Article 17è. Drets de les persones beneficiàries
Article 18è Deures de les persones beneficiàries

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament de Tortosa té entre d’altres competències municipals, l’obligació de prestar serveis socials.  
Tanmateix, la Llei   12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, que regula i ordena el Sistema Català de 
serveis socials, encomana als serveis socials bàsics en els seus arts. 16.2 i 17.i , la prestació i la gestió dels  
serveis d’ajut a domicili i teleassistència.
   
En aquest marc normatiu, i mitjançant el present reglament, l’Ajuntament de Tortosa regula la prestació del 
Servei d’Ajut a Domicili  (SAD). El SAD és un servei bàsic de les polítiques locals d’atenció a les persones i a  
les famílies que cerca garantir el dret a viure en el propi entorn social  i en la pròpia llar. Es també un bon 
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instrument preventiu i educatiu  per atendre necessitats bàsiques i relacionals a les persones i a les famílies 
que requereixen d’un suport en les situacions de major vulnerabilitat .

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Definició i característiques
 
El SAD és una prestació de caràcter social que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i  
serveis dirigits a proporcionar atenció personal, ajut a la llar i suport social a les persones i a les famílies 
amb manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o en situació de necessitat d'atenció 
especial.

El SAD es realitza, principalment, al domicili de les persones beneficiàries, amb la finalitat de prevenir, evitar  
o retardar situacions de deteriorament progressiu i d’internament. El servei vol garantir el manteniment de 
les persones en el seu entorn i  millorar la seva qualitat de vida, actuant des d’una vessant preventiva,  
assistencial o educativa.

El servei inclou les següents prestacions:

- l’atenció a la persona i a la seva llar
- l’atenció a la família en situació de risc social, vulnerabilitat o desestructuració.
- el suport en les activitats de neteja de la llar 
- la intervenció en la neteja de xoc

El servei d'atenció domiciliaria pot incloure a més d’altres modalitats d’atenció a la pròpia llar, com la tele-
assistència, les ajudes tècniques d’adaptació o d’altres serveis d’assistència a les persones.

El SAD és un servei públic, que s’adreça al conjunt de la població amb condicions d’igualtat i equitat, amb 
voluntat de donar una resposta integral a les necessitats de les persones i de les famílies, sense substituir  
ni limitar la seva responsabilitat, actuant com a suport i de forma complementària i fomentant la màxima 
autonomia. El  SAD atén i  dona suport a les activitats bàsiques de la vida diària;  té caràcter transitori  i 
respectarà en tot moment l’autodeterminació de les persones.    

Article 2n. Objectius

Els objectius del SAD són :

- Mantenir i millorar el grau d'autonomia familiar i personal.
- Millorar la qualitat de vida de les persones ateses o famílies que ho necessiten 
- Evitar el deteriorament personal i social produït per la pèrdua d’autonomia.
- Prevenir possibles situacions d'aïllament i solitud 
- Potenciar el desenvolupament de les capacitats personals
- Oferir suport a les persones que tinguin a càrrec familiars amb dependència
- Mantenir les persones en el seu entorn social i familiar habitual 
- Fomentar  des de la  vessant  educativa,  la  superació  de  les  dificultats  personals,  socials  o  

familiars a persones i famílies de risc social o amb situació de vulnerabilitat i que tenen infants a 
càrrec.

- Detectar situacions de risc i també situacions de necessitat que hagin de ser ateses des d’altres 
- àmbits o serveis.

Article 3r. Àmbit d'aplicació

L'àmbit territorial d'aplicació del reglament regulador del servei d'ajut a domicili de l'Ajuntament de Tortosa  
és el municipi de Tortosa.

Article 4t. Destinataris/àries
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El SAD s'adreça a totes les persones que, amb independència de la seva edat i dels motius físics, psíquics o  
socials, es troben en una situació personal o familiar de manca d'autonomia temporal o permanent, amb 
situació de vulnerabilitat o d'incapacitat per desenvolupar algunes activitats bàsiques i/o instrumentals de la 
vida diària i poder residir en el seu domicili amb un desenvolupament personal i familiar adequat.

A les persones amb reconeixement de dependència, se'ls aplicarà la prestació d'atenció personal i de la llar  
del  seu  Pla  d'Atenció  Individual  (PIA),  amb  el  còmput  d'hores  de  SAD  i  de  prestacions  o  serveis  
complementaris.

Article 5è. Criteris per a la prestació i valoració del servei 

Poden ser beneficiàries de la prestació del SAD, les persones empadronades a Tortosa que es trobin en una 
de les següents circumstàncies:  

- Famílies o nuclis de convivència amb menors amb situació de risc psicosocial que necessiten d'un 
suport temporal 

- Famílies o nuclis de convivència amb menors a càrrec que necessiten d'una atenció educativa que 
fomenti la continuïtat de la relació familiar

- Persones grans que visquin  soles  o amb família  però  amb necessitat  d'un suport  per  atendre-les  
adequadament. 

- Persones sense suport suficient, incapacitades temporalment per a realitzar activitats bàsiques de la 
vida diària en el seu domicili.

- Persones amb dificultats per realitzar activitats de la vida diària que, amb la prestació del SAD, puguin 
mantenir o millorar la seva autonomia i la seva integració social.

- Persones amb dependència i amb un PIA on el SAD complementa la prestació o servei principal. 
- Persones amb situacions anàlogues valorades pels serveis basics d’atencio social.
- Persones amb necessitat d’atencio transitoria mentre no puguin disposar d’un recurs mes adient.

Els serveis socials de l’Ajuntament de Tortosa, en funció de la documentació presentada, estudiarà cada cas 
en relació amb els criteris establerts a la Taula de l’Annex 1, d’acord amb la següent puntuació del barem:

La puntuació estarà compresa entre 0 i 20 punts

• Menys de 5 punts : no és necessari el servei d’atenció domiciliaria.
• De  6  a  09  punts  :  no  és  necessari  el  servei,  però   es  remetrà  a  seguiment  per  part  del/la 

treballador/a social de referència
• De 10 a 15 punts : situacions amb necessitat de prestació del servei. 
• Més de 15 punts. El SAD no és el recurs adient.

En cas que l’Ajuntament de Tortosa no pugui atendre en un moment determinat les sol·licituds presentades,  
es farà una llista d’espera on s’inclouran totes les sol·licituds presentades per ordre de puntuació obtinguda  
un cop aplicat el barem. En cas d’igual puntuació accediran al servei aquelles en funció de l’ordre de registre 
d’entrada.

En els casos de SAD derivats de la Llei 39/2006 de 14 de 2006, de Promoció de l'Autonomia personal i  
Atenció a les persones en situació de dependència, als quals no sigui possible prestar el servei, l’Ajuntament 
de Tortosa els oferirà tramitar-lo mitjançant la prestació vinculada o la inclusió a la llista d’espera.

CAPÍTOL 2 . ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Article 6è. Modalitats de gestió

D'acord amb la naturalesa jurídica del servei, el SAD es podrà prestar per entitats públiques o del sector  
privat social i mercantil . L'Ajuntament de Tortosa el prestarà:

- Directament, a través de qualsevol de les modalitats previstes en la legislació del règim local
- Indirectament, a través l'adjudicació del servei per qualsevol de les formes de contracte previstes en la 

legislació vigent.
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Article 7è. Funcions de l'Equip Bàsic de serveis socials de referència.

Correspon als professionals de l'equip Bàsic de referència :

- Informar, orientar i assessorar sobre els serveis d’ajuda a domicili i el dret d'accés.
- Informar  i  valorar  sobre  altres  ajuts  complementaris,  prestacions  i  serveis  que  puguin  afavorir  la 

permanència de la persona en el seu habitatge, quan sigui convenient i possible
- Fer l’informe-proposta amb la valoracio tecnica, identificant :
- Els criteris de la prestació
- La fixació d'objectius
- Si cal, la proposta d'horaris i calendari
- L'establiment d'indicadors de seguiment i avaluació, si s'escau
- Derivar l’expedient a la persona responsable del SAD.
- Participar en les reunions de seguiment i avaluació amb el/la responsable del SAD per tal de valorar 

l'execució del pla de treball
- Proposar canvis en els serveis prestats.

Article 8è. Funcions del/la responsable del SAD.

- Estudiar i valorar la demanda i la proposta del servei. 
- Valorar el tipus de personal que millor pot atendre la necessitat plantejada. 
- Elaborar el Pla de treball amb la persona i/o família beneficiària
- Elaborar l'informe tècnic per a la resolució de l'expedient.
- Establir el contacte i la coordinació periòdica amb l'empresa prestadora del servei, si s'escau.
- Mantenir  reunions  amb  el  personal  implicat,  per  al  seguiment,  valoració,  propostes  de  millora  o 

possibles modificacions en la prestació dels serveis.
- Supervisar i valorar la qualitat de la prestació dels serveis
- Resoldre les possibles incidències que apareguin en la prestació del servei 
- Realitzar reunions de seguiment del pla de treball amb treballador/es familiars
- Programar el pla anual de vacances del personal i la seva substitució, si s'escau.
- Proposar el pla de formació i millora de SAD
- Coordinar-se amb altres recursos d'atenció domiciliària.
- Recollir les dades a efectes estadístics i d'informació.
- Elaborar la memòria del SAD i l'informe d'anàlisi de la demanda i de les necessitats.

Article 9è. Funcions i tasques de treballador/a familiar.

- Executar les indicacions del pla de treball acordat.
- Treballar  hàbits,  actituds,  i  habilitats  necessàries  per  a  afrontar  dificultats  de  la  vida  quotidiana, 

potenciant l'autonomia de les persones i/o famílies. 
- Contribuir als canvis d'actitud per a superar les dificultats personals, socials o familiars.
- Donar suport a la llar per millorar la qualitat de vida de les persones i/o famílies ateses.
- Realitzar les atencions de caràcter personal a les persones que ho necessiten.
- Detectar  i  comunicar  al/la  responsable  del  SAD  possibles  situacions  de  risc,  així  com  les 

circumstàncies rellevants per al desenvolupament del servei, participant, si s’escau, en el replanteig 
del pla d’intervenció.

- Avisar al domicili i al/la responsable del SAD quan, per causa sobrevinguda, no es pot realitzar el servei

Les tasques a domicili podran ser, en funció dels objectius i de les necessitats de la persona o família atesa, 
prestacions de caràcter personal, sempre intentant que col·laborin dins les seves possibilitats, potenciant la 
seva autonomia i reforçant-ne l'autoestima.

La prestació del servei podrà incloure les tasques relacionades amb :
- L'ajuda en l'organització de la llar
- L'adquisició d'hàbits
- El suport i estimulació d'activitats físiques
- L'acompanyament fora de la llar
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- La promoció de les activitats per mantenir els cercles relacionals
- Ajuda en la higiene i cura personal
- Cura de la salut i control de la medicació
- Ajuda i control en l'alimentació

Article 10è. Horaris de servei.

Per norma general, la prestació del SAD es realitzarà en dies laborables, entre 8 i les 21 hores. Els horaris 
s'ajustaran,  en la  mesura del  possible,  a  les necessitats de les persones ateses i  els  determinaran els 
serveis socials municipals d'acord amb les necessitats a atendre.

Amb caràcter excepcional, podrà establir-se la prestació del servei en dies no laborables i festius.

Article 11è. Limitacions  en la prestació del servei 

El SAD és un servei de caràcter social, no sanitari, que es presta en situacions que no requereixen d'una  
atenció permanent, les quals disposen de recursos específics, ni s'ofereix en horari nocturn. 

En cap cas s’inclourà tasques domèstiques quan puguin ser realitzades per persones vàlides de la unitat de 
convivència; tindran prioritat les tasques d'atenció personal del/la beneficiari/ària.

Llevat de les persones amb reconeixement de dependència, el temps de servei s'establirà entre 1 i 5 hores a 
la setmana. Qualsevol situació amb caràcter excepcional requerirà  d'informe motivat.

Article 12è.  Ordre de prioritat dels serveis 

Quan les disponibilitats pressupostàries o de recursos humans puguin condicionar la intensitat o el tipus de  
servei, s'establirà un ordre de prioritat atenent, en primer lloc, les persones que tenen aprovada la prestació  
del servei i que persisteix la situació de necessitat i, en segon lloc, les persones que hagin obtingut una 
major puntuació en els criteris de valoració tècnica del SAD, els quals constitueixen els barems de  prioritat d' 
aquest recurs i que s'adjunten com a annex núm. 1.

CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC

Article 13è.  Finançament del SAD

El SAD es finançarà per les aportacions econòmiques realitzades :

• Per les persones beneficiàries. 
• Per l’Ajuntament de Tortosa.
• Per acords de col·laboració amb entitats competents en la matèria
• Per  l'aportació  dels  casos  atesos  a  l'empara  de  la  Llei  39/2006,  de  Promoció  de  l'Autonomia  

Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència
• Pel Contracte Programa signat amb la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Tortosa determinarà el preu públic per la prestació del servei 

CAPÍTOL 4. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 14è.  Iniciació i procediment

1. Sol·licitud  de  prestació  del  servei:  es  presentarà  al  registre  municipal  d'entrada  i  inclourà  la 
documentació necessària per a valorar la necessitat de la demanda. 

2. La documentació a que fa referència l'apartat anterior, serà aprovada per decret d'alcaldia. La no 
presentació  de  la  documentació  obligatòria,  un  cop  hagi  estat  requerida,  s'entendrà  com  a 
desestiment de la prestació que se sol·licita.

3. Valoració tècnica: analitzarà la demanda i valorarà l’estat de necessitat. Podrà incloure la visita al 
domicili de la persona interessada.
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4. Emissió de l’informe tècnic, favorable o no, en funció de la valoració tècnica
5. Elaboració  de  la  proposta  de resolució.  L'òrgan  competent  per  a  la  resolució  de  l'expedient  és 

l'alcalde, el qual podrà delegar aquesta facultat.   
6. Comunicació de la resolució, d’aprovació o denegació, a la persona interessada
7. Si la resolució ha estat favorable, es concretarà amb les persones destinatàries, el Pla de Treball de 

la prestació a realitzar.
8. Comunicació del Pla de treball al/la treballador/a familiar de l’Ajuntament o a l’empresa prestadora 

del servei, concretant els espais de seguiment i la forma d’avaluació.
9. La prestació del servei inclourà en tots els casos la valoració dels objectius proposats, el grau de  

satisfacció de les persones ateses i el registre de les possibles incidències.   
10. Liquidació del cost del servei, si s’escau : es farà d’acord amb l’ordenança reguladora del SAD.

14.1  Procediments iniciats d’ofici

Quan des de l’equip bàsic de serveis socials s’estableix la intervenció a domicili d’entre les actuacions d’un 
pla específic de treball, el/la professional de referència traslladarà la proposta al/la responsable del SAD. En 
aquests casos, el servei serà subvencionat per l’Ajuntament de Tortosa i se n’informarà periòdicament a 
l'òrgan competent.

14.2  Procediments amb caràcter d’urgència

Quan la situació ho justifiqui per motiu d’urgència, es podrà iniciar la prestació provisional del servei, amb la 
intensitat  necessària,  determinada  a  criteri  del/la  professional  responsable  del  SAD.  Se  n’informarà 
igualment a l'òrgan resolutori i caldrà procedir, al més aviat possible, a la tramitació de l’expedient.

14.3  Procediments derivats de l'aplicació de la llei de Dependència

Quan el servei d’ajut a domicili hagi estat prescrit a les persones que, a l’empara de la Llei 39/2006, es  
trobin en situació reconeguda de dependència, se’ls aplicarà amb els terminis i amb la intensitat expressats 
en el Pla Individual d’Atenció (PIA)  .      

Article 15è.  Suspensió i extinció del SAD

El  servei  es  podrà  suspendre  i/o  extingir,  amb  advertiment  previ  i  tràmit  d'audiència  a  la  persona 
interessada, en els casos següents:

15.1 Suspensió 

• Per estada temporal en centre residencial
• Per trasllat temporal de domicili
• Per hospitalització de la persona beneficiària
• Per  l'incompliment  reiterat,  per  part  de  la  persona beneficiària,  dels  seus deures o  manca de  

participació en l'acompliment d'objectius 
• Per causa motivada que impedeixi o dificulti temporalment la prestació del servei

15.2 Extinció 

• Per ingrés residencial definitiu
• Per canvi de residència a un nou municipi
• Per mort de la persona beneficiària
• Per incompliment greu dels acords tècnics o econòmics  
• Per causes greus que impedeixin o dificultin la prestació del servei
• Per renúncia expressa dels interessats o dels seus representants legals.
• Per finalitzar el termini de prestació establert i no haver motius per renovar-lo.
• Pel compliment d'objectius

Article 16è.  Tramitació de la baixa definitiva
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La tramitació de la baixa definitiva de la prestació del servei, serà resolta per l'òrgan competent, i es farà 
constar de forma expressa els motius i la data efectiva. 

Abans de dictar resolució definitiva, es donarà tràmit d'audiència i vista  a les persones interessades per tal  
que, en el termini de 10 dies, puguin formular al·legacions i/o presentar les proves oportunes. Transcorregut  
aquest termini es dictarà resolució definitiva i la notificació a la persona interessada, amb l'advertiment dels 
possibles recursos contra la resolució dictada.

CAPÍTOL 5. DRETS I DEURES DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Article 17è. Drets de les persones beneficiàries

Totes les persones tenen el dret a accedir a la prestació del servei i a gaudir-ne en els termes establerts pel  
reglament regulador i per la llei de serveis socials i en especial, tenen dret a :

- La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients, d'acord amb la  
legislació de protecció de dades de caràcter personal.

- Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de llur situació, 
la qual, si escau, ha d'incloure la qualificació de les necessitats dels familiars o de les persones que en 
tenen cura.

- Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin 
donar llur consentiment específic i lliure. 

- Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre'n resposta 
dins el període legalment establert.

- Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada si  
tenen dificultats derivades del  desconeixement de la  llengua o si  tenen alguna discapacitat  física, 
psíquica o sensorial, a fi de garantir l'exercici de llurs drets i facilitar que puguin participar plenament 
en el procés d'informació i de presa de decisions.

Article 18è Deures de les persones beneficiàries

Les  persones  que  accedeixen  al  SAD  o,  si  s'escau,  els  seus  familiars  i/o  representants  legals,  estan 
subjectes a les condicions i  requisits establerts en aquest reglament i  per la llei  de serveis socials i  en  
especial, tenen els deures següents  :

- Facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes 
que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre'n la situació

- Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla d'atenció social individual, 
familiar  o  convivencial  i  les  orientacions  del  personal  professional,  i  comprometre's  a  participar 
activament en el procés.

- Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la 
convivència en l'establiment i la resolució dels problemes.

- Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors 

- Contribuir al finançament del cost del servei si així s'estableix
- Comunicar  els  canvis  que  es  produeixin  i/  les  incidencies  que  puguin  afectar  les  prestacions 

sol·licitades o rebudes.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

A les sol·licituds de SAD aprovades anteriorment i que hagin de complir qualsevol dels requisits actuals, se'ls 
concedirà un termini de tres mesos a partir de la comunicació escrita per part de l'Ajuntament per tal que  
s'adaptin a les disposicions actuals .

DISPOSICIÓ FINAL 
El Reglament serà vigent quan hagin transcorregut quinze dies hàbils a partir de la seva publicació íntegra al 
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BOPT, comptada des de l’endemà del dia de la seva publicació. 

ANNEX 1

BAREMS DE PRIORITAT 

TIPUS DE FAMÍLIA

Família nuclear 1 punts
Família monoparental o persona que viu sola 2 punts
Família monoparental amb necessitat de suport temporal 3 punts
Viu en família extensa 4 punts
Família amb situacions d’acolliment 5 punts

XARXA RELACIONAL

Xarxa familiar i veïnal bona sense necessitats de suport 1 punt
Xarxa familiar i veïnal bona però amb necessitat de suport temporal 2 punts
Xarxa relacional deficient i/o conflictiva 3 punts
Persona amb escassa o nul·la xarxa relacional 4 punts
Persones en situació d’aïllament o risc 5 punts

SALUT

Bon estat de salut 1 punt
Malaltia lleu temporal 2 punts
Malaltia lleu crònica 3 punts
Malaltia física o psíquica crònica 4 punts
Dependència total per a totes les activitats de la vida diària 5 punts

HABITATGE

Habitatge accessible i en òptim estat d’habitabilitat 1 punt
Habitatge en bones condicions d’habitabilitat 2 punts
Habitatge amb condicions mínimes d’habitabilitat 3 punts
Habitatge deteriorat amb dificultats d’accessibilitat 4 punts
Habitatge amb greus problemes d’habitabilitat i/o d’accessibilitat 5 punts

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui avança el vot favorable a l'aprovació inicial del reglament, 
deixant clar però que això no és encara el debat sobre el copagament, entenem que el debat real sobre la 
possibilitat  de realitzar  un copagament  en aquesta  matèria,  es  produirà  en  el  moment  en  què fem la  
discussió i si s'escau l'aprovació del preu públic corresponent i és allà on des del nostre grup ho valorarem  
políticament, per tant avui l'únic que fem és aprovar un reglament que sí que en el seu art. 13 parla de la  
possibilitat de que hi hagi un finançament per part dels particulars, no concreta absolutament res i per tant  
l'únic que iniciem, entenem, és la discussió sobre el tema. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que efectivament, no ho he fet abans i insisteixo  
que això és un reglament que regula tot el servei i no el seu finançament. Un dels articles parla del seu  
finançament  com  a  diferents  possibilitats  i  inclouria  com  una  possibilitat  el  copagament,  però  aquest  
reglament va més enllà, va a regular aquest servei, a donar-li transparència, a que s'avaluen les necessitats 
quan s'ha de prestar i quan no s'ha de prestar, que es puntue en base a un quadre de diferents necessitats i 
que es reguli també la forma de prestació, per tant agrair-li  el vot favorable i també coincidir amb el Sr.  
Forcadell, que no estem votant ara ni el copagament, ni la forma d'aquest copagament, que suposo que amb 
el copagament podem estar tots d'acords i serà més en la forma de concretar aquest copagament. 
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que en aquest punt també donarem el vot positiu  
d'entrada,  però  reconeixem  que  el  tema  del  copagament  està  a  l'art.  13.  Apareix  d'alguna  forma 
implícitament quan diu que els beneficiaris es faran càrrec del cost, ens pareix correcte i ja ho discutirem  
posteriorment, ja es fixarà en el seu moment i tot això, jo l'únic que vull dir és lamentar amb el bon sentit del  
terme  lamentar  Sr.  Alcalde,  no  m'ho  mal  entengui,  lamentar  que  la  situació  en  general  i  la  situació 
econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, ens obliga a adoptar mesures que redueixen l'estat de benestar 
social i en especial a les  persones més desfavorides econòmicament que són a les quals els afecta més el  
tema del copagament dels serveis socials. 

El sistema del copagament en principi deixa de ser solidari i deixa de ser universal i en general són els 
sectors més desfavorits econòmicament els que tenen que suportar el sistema de copagament, per lo tant  
nosaltres demanaríem, que sé que es farà, que s'estableixi un sistema ben veremat per a que les persones 
que menys cobren facin un copagament més petit  que les persones que més cobren lògicament,  però 
bueno, votem a favor. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Dalmau, que en lo bon sentit de la paraula li  
contesto i no s'ho emprengui a mal. Sr. Dalmau s'ho torna a llegir tot el que ens ha dit i home Sr. Dalmau, 
vostè m'ha dit, que deixa de ser el servei universal, que deixa de ser solidari, que afecta als sectors més  
desfavorits, si em fa triar quina és la més grossa de les tres, no li sabria dir Sr. Dalmau, no deixa de ser  
universal, avui no és el debat del copagament, ja el farem, però home no pot venir aquí i dir que ho vota a  
favor però que tinguem en compte, a part de que vostè és del Partit Popular i li hauran de d'explicar què és 
això de copagament, però home, que deixa de ser universal el servei per establir copagament, no és veritat.  
Què deixa de ser solidari? Home jo que vol que li digui, jo no sé si hem de ser solidaris en gent que guanya 
5000 euros al mes i se li fa front al pagament, perquè vostè diu que això afecta als més desfavorits, no,  
estem parlant del servei d'assistència domiciliària, això afecta als més desfavorits, perquè tenen necessitat 
de que es presti aquest servei, però no vol dir els més desfavorits econòmicament Sr. Dalmau, ni molt menys 
i  quan s'estableixen  sistemes  de  copagament  i  no  es  vol  perjudicar  a  les  classes  menys  desfavorides 
econòmicament, això és molt fàcil, ja ho veurà i no descobrirem la penicil·lina i no per això deixarà de ser 
Universal, ni solidari, li dic més, potser és més solidari un sistema de copagament que un sistema d'accés 
lliure i gratuït per a totes les rendes, per tant no vingui aquí a dir-nos això i a més a més, afavorirà als més  
desfavorits o sortiran perjudicats els més desfavorits. Home, primer mire-ho, perquè si el copagament al  
final ho fem que és per a tots igual, segur, però aquest Alcalde i aquest equip de govern ja els hi diu que no 
serà això i els hi he avançat més o menys en Junta de Portaveus,  no ho farem, ei, que no estan passant el 
mateix en Comunitats Autònomes i Ajuntaments governats pel Partit Popular, ja que estem aquí de passada 
ho diem. Aquí si  que estableixen un sistema de copagament universal idèntic per a tots sense tenir  en  
compte la renda i això sí que és pervers i això si vol li diu al Sr. Rajoy ara que venen eleccions, perquè quan  
parla de copagament, no estem parlant amb els mateixos termes segurament, i també dit, com vostè diu, 
amb el bon sentit de la paraula, tota aquesta contestació és amb el bon sentit de la paraula. Claro ve aquí i  
ens diu que deixa de ser solidari,  universal i  que perjudica a les classes més desfavorides i en tots els  
respectes, les tres  coses falten absolutament a la veritat, ni deixa de ser solidari, al contrari, pot ser més 
solidari, ni deixa de ser universal, continuarà sent universal i així ho preveu la llei de la dependència i així ho 
estan fent molts Ajuntaments i així ho preveu un sistema pactat amb les associacions municipalistes. De 
totes formes li torno a agrair el seu vot favorable. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que vol reafirmar el que ja dèiem en el discurs de la  
constitució de l'Ajuntament de la ciutat, que per a nosaltres és un punt fonamental, l'atenció a les persones, 
atendre i donar suport a la dependència i per tant  els serveis d'atenció domiciliària entre altres serveis, és  
un servei molt important a la ciutat i ja ho vam dir en comissió, donem la nostra conformitat en aquest punt,  
fent  constar  sense perjudici,  de quan s'introdueixi  el  debat,  si  s'introdueix,  del  copagament,  on allí  ens 
pronunciarem en el seu moment. 

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau,  qui  manifesta  al  Sr.  Alcalde  que  la  veritat  és  que  no vol  
intencionar cap discussió, ni cap parlament, ni cap reunió. Estic parlant crec d'una forma molt amable  que  
és com hem de parlar, jo no em tinc que sentir dir que si no entenc una paraula, la que he dit, que si no  
n'entenc dos o si no n'entenc tres, jo crec que això és una falta inclús de sensibilitat per dir-ho d'alguna  
forma. 
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Segon, el Partit Popular fa el que ha de fer, és lògic, i aquí el Partit Popular fa el que ha de fer aquí i a  
l'Ajuntament de Tortosa,  el  grup municipal  del  Partit  Popular  que jo represento fem el  que hem de fer,  
tampoc em vagi dient que allí fan o allí deixen de fer, aquí hem de mirar el que natros fem. Jo simplement he 
dit,  com  abans,  que  aprovem  el  reglament  de  serveis  d'ajuda  a  domicili,  si  em  pareix  molt  bé  i  el  
copagament ja el discutirem la forma de fixar les tarifes i tal amb un plantejament sobre principis, però  no  
en contra de vostè, ni de l'equip de govern, en absolut, són uns principis que jo li he dit que bueno, que era  
lamentable,  però no lamentable per  l'Ajuntament de Tortosa, ni per vostè, ni per l'equip de govern, era 
lamentable  que la  situació  econòmica en general  ens obligue a  l'Ajuntament de Tortosa a passar  d'un 
sistema universal en quan a l'ajuda sense cap tipus de pagament, a un que ja es demana un cert pagament,  
que jo ho entenc i vull que ho entengui, hi han unes despeses, simplement m'he limitat a dir això. Com a  
premi al que he dit, el  Sr. Alcalde m'ha soltat una serie de coses que la veritat no crec que siguin molt  
sensibles i ho torno a dir, utilitzo el terme sensible per no utilitzar-ne un altre. He dit que el sistema deixa de 
ser solidari, el terme solidari es pot entendre com vostè l'entén o com jo li he dit, els termes no són únics,  
poden ser diferents, segons com vostè l'utilitze. Vostè se'n riu del que jo he dit  i jo me'n ric del que vostè dirà 
d'aquí dos moments i és així, jo senyor Alcalde no me'n riuré del que diu en absolut, no em veurà en cap 
moment fent la sonrisa, això no ho veurà, perquè vostè és Alcalde, vostè és regidor i vostè és tortosí, és una  
persona, per això jo mai me'n riuré del que vostè digui. Per tant he dit això i prou, abans he dit el que he dit i  
vostè comença a dir si has dit, si no has dit, si has fet i a més en un sentiment Sr. Alcalde, que a mi em dol  
que hi ha una certa i no vull utilitzar el terme d'agressivitat, te vaig a desfer el que tu has dit. Jo li respecto  
molt  el  que  vostè  diu  i  jo  intentaré  refutar  el  que  vostè  diu,  però  en  bona  harmonia,  en  concòrdia,  
simplement és això Sr. Alcalde, ni menys ni menos.

Tot seguit  pren la  paraula el  Sr.  Alcalde qui  manifesta al  Sr.  Dalmau que ni  menys ni  menos, també li  
contesto en acritud, com a bon tortosí, com  a bon regidor i com a bona persona. Si el Sr. Dalmau diu aquí  
unes coses que jo considero que no responen a la veritat, jo ho he de dir. Que he dir Sr. Dalmau, no em 
pareix molt bé que un sistema de copagament sigui solidari, deixi de ser solidari la prestació del servei o  
universal, diu que els conceptes són polièdrics, els conceptes cadascú els entenem com els entenem. El  
copagament en aquest cas Sr. Dalmau i ja el discutirem quan toqui, és més equitatiu, independentment de  
la situació econòmica, perquè un copagament pot servir per arribar a més serveis mentre una part d'aquests 
serveis siguin finançats per la gent que els pot finançar i es pot arribar a gent més necessitada i si ara tenim 
200 usuaris podrem arribar a 250, però no per això deixa de ser universal i deixa de ser solidari, al contrari,  
és possible que sigui més solidari, perquè qui més té més paga i això no ens ha d'asustar i que jo li conteste, 
home si vostè pot venir aquí i com que voto a favor la dic d'altura d'un campanar, pues jo sincerament si la  
diu d'altura d'un campanar li corregiré i vostè em podrà dir que no està d'acord, doncs no estigui d'acord, ja 
està bé, però si jo estic convençut d'una cosa, com vostè podrà apreciar , no sóc una persona que canvio les  
coses i menys alguna d'aquestes discussions que la podríem fer en comissió, però legítimament, perquè 
estan les  càmeres,  la  sessió  oberta,  vostès  la  volen  fer  aquí  públicament,  però  si  la  fan  públicament, 
sàpiguen que en la mateixa vehemència que vostès la fan, nosaltres defensarem la nostra posició i això ha 
sigut aquí i ho serà i ho és a altres Ajuntaments, a altres municipis i continuarà sent i qualsevol retret que jo  
li faci o qualsevol oposició als seus postulats que vostè faci aquí no se'ls ha de prendre com una qüestió 
personal, ja que diu que l'he atacat personalment, no, no l'he atacat personalment o se'n riu del que diu, no, 
no me'n ric, ni l'ataco personalment, però si vostè aquí ve a intentar lluir-se legítimament dient no, perquè el 
Partit Popular pensa molt per les classes desfavorides, bueno jo li he de dir que potser no pensa tant i pensa  
en un altre criteri i si jo li dic no s'ha d'enfadar, igual com vostè m'ho diu i jo no m'enfado, doncs ja està, pot  
tantes vegades com vulgui, però tingui en compte Sr. Dalmau que com que és una proposta que ve del 
govern, el debat el tancarà en aquest cas, el portaveu del govern, senyor Dalmau ho ha d'entendre que és el  
Reglament orgànic. Li he d'explicar, quan vostè presenti una moció i la porti aquí al Ple, vostè obrirà i tancarà 
el debat, no el tancarà ni l'Alcalde ni cap portaveu, el tancarà vostè. Quan una proposta la porta el govern, 
qui tanca el debat és el govern, ei fins ara ha sigut així i m'agradaria mantenir el criteri aquí i a qualsevol lloc,  
si vostè té un altre criteri,  ens presenta una moció modificant el reglament orgànic i ara els debats els  
tancarà el Partit Popular i llavors valorarem si li acceptem o no, però mentre ha sigut així durant els últim 
trenta anys i a poder ser hem de continuar en la mateixa línia.

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau qui manifesta al Sr. Alcalde, que el que acaba de dir ara en  
aquest moment, jo no he dit res de qui tanca i de qui obre. Jo quan el Sr. President em dóna la paraula parlo  
i  quan no tanco i   vostè ara diu que jo dic, home per favor i  desprès diu que les dic com l'altura d'un 
campanar, home per favor,  a mi no m'afecta, jo ja ho sé Sr. Alcalde, si el que vostè ens diu ho sabem tots, 
m'explico, però no fiqui en boca meva coses que no he dit, jo quan vostè em dirà doncs tancaré, puc tancar?  
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I  a més li  diré que jo no vinc aquí  a lluir-me ni  el Partit  Popular  es llueix en la  gent que té problemes 
econòmics, al contrari, el Partit Popular estar al costat de la gent que té problemes econòmics, per això estic  
jo aquí i per això he dit el que he dit, m'explico, vale, d'acord i Sr. Alcalde quan vostè em permetrà doncs jo,  
com vostè digui que tanque, tanco.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Dalmau que quan diu tancar el debat no és que  
jo li hagi de dir quan ha de deixar de parlar, per l'amor de déu, és tancar el punt de l'ordre del dia i per tant, 
tancar el punt de l'ordre del dia el tanca el govern. Vostè comença a parlar i acaba de parlar quan cregui  
convenient, no li he de dir jo quan ha d'acabar de parlar, per l'amor de déu. Ara li donaré la paraula tantes  
vegades com vulgui, però que sàpigue que el punt l'acabarà parlant el govern, com sempre ha passat. En tot  
cas Sr. Dalmau, vostè ha fet una al·legat que el Partit Popular està al costat de la gent que pateix, la gent que 
s'ho passa malament, doncs jo li faig en nom propi i els altres grups també, suposo, que el Partit Popular,  
com Convergència i Unió i com qualsevol altre dels grups que hi han aquí que també els preocupa i encara 
que no facin intervencions i potser alguns han fet alguna prèvia interpel·lació  a aquest Alcalde, més dirigit i  
més adreçat per a que això no arribi aquí i potser no ho han fet públic. Sr. Dalmau ja parlarà quan tingui la  
paraula, tantes vegades com vulgui jo li donaré la paraula, però deixi que administre aquest ple.

*-*-*

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.

12. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A SANCIONAR PER INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999, DE 30 
DE  JULIOL,  SOBRE  LA  TINENÇA  DE  GOSSOS  CONSIDERATS  POTENCIALMENT  PERILLOSOS  .  EXP. 
X2011GOV00058
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

FETS IMPUTABLES

Vista  l'acta  denúncia  núm.  D01-36502,  realitzada  pels  agents  rurals  del  departament  d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya núm. 1440-1525, en  data 6  
de desembre de 2010, a les 16:30 hores al Sr. Chavarria Castells, Manuel, amb NIF 52605807T i domicili a  
al c/Horta de Sant Joan, 2, 2ºA, de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment  
perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça pit bull terrier, per les infraccions següents:

tenir el gos sense la llicència municipal.
tenir el gos sense el certificat del cens municipal.
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €.

Arran d’aquesta acta i  atès que els  esmentats  fets  poden ser  constitutius d’infracció de  l’establert  als 
articles de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:

Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a)

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 €.

Art. 7.3 b)

L’Alcaldia  en  data  31  de  gener  de  2011,  va  decretar  iniciar  el  procediment  sancionador  contra  la 
presumptament responsable  Sr. Chavarria Castells, Manuel, amb NIF 52605807T posseïdor del gos de raça 
pitbull terrier. L'Instructor de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de Càrrecs.

En data  9 de febrer de 2011, s'ha practicat la notificació del Decret i del Plec de Càrrecs, al denunciat, en 
virtut d’allò que disposa l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del Procediment Administratiu 
Sancionador, I en data  6/4/11 s'ha notificat la proposta de resolució.
Atès que dins del termini atorgat a l’efecte no ha presentat al·legacions.

Atès  que d’altra  banda,  s’ha acomplert  el  principi  de  presumpció  d'innocència,  donat  que per  part  del 
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denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada  
pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat.

QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ

La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen:

Infracció: Tipificació
Portar  el  gos sense llicència municipal  i  sense certificat del 
cens municipal.

Lleu  segons  art.  7.2  a)  de  la  Llei 
10/1999.

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 €

Greu  segons  art.  7.3  b)  de  la  Llei 
10/1999

SANCIONS APLICABLES

Aquestes infraccions són sancionades amb:

Infracció: Sanció
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del 
cens municipal.

Art.  11.1  de  la  Llei  10/1999.  Multa  de 
60,10 € fins a 150,25 €.

No  tenir  assegurança  de  RC  per  danys  a  tercers  amb 
cobertura mínima de 150.253 €

Art.  11.1  de  la  Llei  10/1999.  Multa  de 
150,2 € fins a 1.502,53 €

RESPONSABILITAT

És presumptament responsable en els fets del present expedient, Sr. Chavarria Castells, Manuel, amb NIF 
52605807T posseïdor del gos de raça pitbull terrier.

ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ

Article 53.1 n) 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; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos  
considerats  potencialment  perillosos,  modificat  per  l’article  49  de  la  Llei  7/2004,  de  16  de  juliol,  de 
mesures  fiscals  i  administratives;  el  111  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com 
els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del Procediment Administratiu Sancionador.

Vistes les actuacions practicades en l’expedient de les que es desprèn que Sr. Chavarria Castells, Manuel, és 
el responsable dels fets que se l’imputen, i atès el dictamen emes per la Comissió Informativa de Serveis a  
les Persones en data 12 de juliol de 2011.

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

ACORD:

1.- Declarar el Sr. Chavarria Castells, Manuel, amb NIF 52605807T responsable de les infraccions comeses 
als articles  7.2 a) i  7.3 b  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol  sobre la tinença de gossos considerats  
potencialment perillosos.

2.- Imposar a Sr. Chavarria Castells, Manuel en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els  
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions:

Infracció: Sanció
Tenir el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60,10 €
Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 €

150,20 €
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T O T A L 210,30 €
3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.

*-*-*

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

13. DICTAMEN D'ACORD D'APROVACIÓ  DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REFERENTS AL 
2010

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

Vist que en el dia d'avui hi ha factures que fan referència a subministraments, serveis i obres duts a terme 
en exercicis tancats i que es troben en disposició de ser aprovades, les quals es sotmeten a l'aprovació del  
ple, d'acord amb l'annex que s'adjunta:

1-.  Factures de l'extrajudicial de l'Ajuntament de Tortosa (annex 1 i 2):

a) Factures de l'Ajuntament que han arribat fins al 31 de desembre de 2010, pendents d'aplicar al 
pressupost per manca de crèdit adequat i suficient (annex 1) ..................................................744.927,45.- € 

b) Factures de l'Ajuntament que van ser conformades després de l'1 de gener de 2011 però quina  
despesa correspon a l'exercici 2010 i/o anteriors .(annex 2) ...........................................   ......148.997,91.- €

c)  Pagaments  pendents  d'aplicar  corresponents  a  despeses  bancàries  i  diferències  d'arqueig 
comptabilitzats a 31 de desembre de 2010 al compte de balanç (5550) (annex 3)...............   3.821,74.- €

Total extrajudicial  Ajuntament ...................................................................      897.747,10.-  €

2-. Factures de l'extrajudicial de l'IMACT(annex 4 )

               a)Factures de l'IMACT que van arribar fins al 31 de desembre de 2010 i que es van comptabilitzar  
en  el  compte  413-operacions  pendents  d'aplicar  al  pressupost  per  correspondre  a  l'exercici 
tancat.........................................................................................................................................  135,80 €

Total extrajudicial IMACT .................................................................................   135,80 €

3-. Factures de l'extrajudicial de FIRES (annex 5)

a)Factures de l'OA Patronat Municipal de Fires que van arribar després de l'1 de gener de 2011 però 
quina despesa correspon a l'exercici 2009 i 2010.........................................................     3.414,00 €

Total extrajudicial  Patronat Municipal de Fires............................................................  3.414,00 €

Atès  el  que  disposa  l'article  26.1  i  l'article  60.2  del  Reial  Decret  500/90,  de  20  d'abril  respecte  les  
obligacions procedents d'exercicis anteriors.

Vist l'informe de l'interventor de l'Ajuntament de data  21 de juliol de 2011 i atès el dictamen favorable de la  
comissió informativa d'hisenda de data 27 de juliol de 2011

Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:

Reconèixer  extrajudicialment  els  crèdits  que  es  relacionen  als  annexos  del  present  acord,  aprovant  la 
despesa i reconeixent les corresponents obligacions econòmiques amb preferència a les obligacions de l'any 
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en curs.
     

*-*-*

Intervenció de la Sra. Villarroya

A continuació pren la paraula per presenta la proposta, la Sra. Villarroya, qui manifesta que com saben, 
durant els últims anys, degut a la situació econòmica que ens ha tocat viure, el pressupost de l'Ajuntament 
de  Tortosa  ha  anat  any  rera  any  disminuint,  això  principalment  ha  sigut  degut  a  la  reducció  amb els  
ingressos que s'ha anat produint durant els últims anys. 

El fet d'aquesta reducció en els ingressos, evidentment ens ha portat a una reducció en la despesa i ajustar-
nos per a poder quadrar aquest pressupost i això ha fet que els nostres departaments tinguin una feina molt  
dura de seleccionar i triar les despeses que s'han de realitzar i estem parlant d'un pressupost molt ajustat i  
molt encorçetat. Aquest fet, el fet de tenir un pressupost tant encorçetat i tant ajustat, provoca que qualsevol 
eventualitat que pugui succeir durant el període que estem tractant, tingui un impacte directe sobre aquest  
pressupost. Moltes vegades aquestes despeses no tenen cabuda en un pressupost tant ajustat. 

Com vostès saben també, durant aquests quatre anys anteriors hem fet un esforç notable per anar reduint  
tot el que són crèdits extrajudicials, que són totes aquelles factures que arriben fora de pressupost i un  
esforç especial per encabir-les totes en el pressupost. El que passa és que existeixen eventualitats, que com  
he dit abans, el fet d'estar tant encorçetats fa que no disposéssim de la flexibilitat o dels coixins necessaris 
per a fer-hi front. Concretament el pressupost que portem ara a liquidar, ens hem trobat en dos aspectes 
clau que han marcat aquest pressupost i que són: D'una banda, l'increment de la tarifa de subministrament  
elèctric i d'altra banda la Llei de dependència. Aquests dos fets han marcat de forma negativa el nostre 
pressupost i ens han obligat a generar una serie de crèdits extrajudicials que portem avui a reconeixement,  
en concret els crèdits extrajudicials que portem a reconeixement són: 

a) Factures de l'Ajuntament que han arribat fins al 31 de desembre de 2010, pendents d'aplicar al 
pressupost per manca de crèdit adequat i suficient (annex 1) ..................................................744.927,45.- € 

b) Factures de l'Ajuntament que van ser conformades després de l'1 de gener de 2011 però quina  
despesa correspon a l'exercici 2010 i/o anteriors .(annex 2) ...........................................   ......148.997,91.- €

Tal  i  com  els  hi  vaig  explicar  durant  la  Comissió  Informativa,  els  hi  vaig  comentar  que  part  d'aquest  
extrajudicial ve justificat en la seva majoria per dos fets: Bàsicament estem parlant del 80% d'extrajudicial  
que portem avui. La resta es pot distribuir principalment en aspectes relatius a serveis que continuen sent 
eventualitats que van sortint a la ciutat i que s'han de fer front, especialment de manteniment, tant de la 
ciutat  com dels  edificis  consistorials.  Per  tant  passo  també a  llegir-los  l'extrajudicial  que correspon als  
Patronats i tenim: 

-  El  Patronat de l'IMACT amb 135,80 €, corresponent a una factura que ha arribat fora de termini  i  el  
Patronat de FIRES que presenta un extrajudicial de 3.414 €

Intervenció del Sr.  Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que pel que entenc un reconeixement extrajudicial  
de crèdit és una cosa excepcional i almenys jo no entenc com un rebut de la llum, per molts cales que puge, 
sigui una cosa excepcional i que no estigui pressupostada. Això no ho acabo d'entendre. Per altra banda,  
aquest gairebé 900.000 euros, també ens afectarà al pressupost de l'any 2011, perquè tot això no està  
pressupostat, s'ha de pagar i per tant jo no ho entenc i no ho acabo de veure clar. Ens abstindrem.

Intervenció del Sr. Dalmau

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que està en la línia del company Casanova, en el  
sentit  de  que  un  reconeixement  de  crèdits,  es  fa  única  i  exclusivament  en  situacions  i  en  casos 
extraordinaris i el gasto corrent que pareix que sigui el que vagi cobrint aquesta aprovació, no és un fet  
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extraordinari, això el primer.

El segon, al ple ordinari del dia 4 de juliol, ja vam aprovar un altre extrajudicial de 94,933,97 € i avui pareix  
que tinguem d'aprovar o no, un altre de 996.230 €. La veritat no és una pràctica correcta, penso jo, és 
normal, ho vaig dir l'altra vegada, es fa a molts ajuntaments, però la Llei d'Hisenda Local no ho permet i no li  
dóna el  vist-i-plau,  però  desprès des d'un punt  de vista  jurídic i  des d'un punt  de vista  legal  per  a no  
perjudicar i el per què nosaltres al primer ple ja vam aprovar l'extrajudicial de 94.000 € vam dir que si que  
estàvem d'acord, però sobretot única i exclusivament per a no perjudicar als comerciants, als empresaris, en 
general, als proveïdors, per a no perjudicar-los en el cobro vam votar afirmativament a favor d'aquest punt, 
però insistim que no pot ser així, perquè com deia el company, estem pagant en diners d'ara coses del 2010 
i això vol dir que estem distorsionant un pressupost, això vol dir que un pressupost que pot ser equilibrat,  
doncs aprovem quasi  un milió d'euros i  llavors serà deficitari  i  si  era deficitari,  doncs encara serà més  
deficitari i si tenia superàvit, doncs tindrà menys superàvit o tindrà dèficit. Estem treballant en un pressupost 
que no és del tot fiable i jo crec que i aquí pel tema dels proveïdors, el grup del Partit Popular votarem i  
direm que sí al punt tretzè.

Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que crec que una mica el titular és que ja hem  
tornat a fer bola. L'any 2008 vam fer un crèdit extraordinari de 2,3 milions d'euros a aquest ajuntament per 
acabar amb una bola que s'arrossegava també en una mala praxis probablement que consistia en agafar 
diners de la despesa corrent, de l'habitual per a passar-ho a inversió i  diguem que és una situació que 
l'equip de govern dient haver heretat i en aquell préstec de 2,3 milions d'euros  de l'any 2008 vam liquidar 
aquella bola que s'havia pogut generar. 

Prossegueix el Sr. Forcadell que tres anys desprès d'haver aguantat dos anys prou bé en dos cents i pico mil  
euros d'extrajudicial, hem tornat a fer bola. Hem fet bola d'un milió d'euros i d'extrajudicial és d'un milió  
d'euros quasi tot per no disposar ja de partida, hi ha algo que ha entrat més tard, però estem parlant de  
148.000 euros que han arribat més tard del dia 1 de gener, però molts dels quals tampoc tenien partida o 
com a mínim això és el que vam comentar en Comissió. Per tant això no és una bona notícia, hem tornat a  
fer una bola que ara ens afecta cíclicament a cadascun dels pressupostos en haver-ho aplicat fora de temps 
i  no comparteixo del tot la diagnosi que es fa des del govern de què això es deu fonamentalment a la  
desviació del rebut de la llum o no hauria de ser així i a la desviació suposada per l'atenció de la Llei de la  
dependència. Si són correctes les dades en que vam treballar en comissió, la Llei de la dependència parlem 
d'uns 125.000 euros i si calculem un 30% de pujada del rebut de la llum, sobre un pressupost en el que 
també treballàvem per a l'any 2010 de 915.000 euros, estem parlant de 270.000 euros. Per tant entre les 
dues partides estaríem parlant de 400.000 euros aproximadament, que sí que es veurien justificats per 
aquests dos elements que l'equip de govern dóna tanta importància, però en canvi veiem que si fos així no 
tindrien el pes que vostès diuen o sí, perquè  en el tema de la llum, concretament, l'equip de govern parla 
que hi ha hagut un increment de rebut, però el que finalment s'ha liquidat per despesa energètica està molt  
per damunt del que va ser la pujada de tarifa que va aplicar l'Estat. 

Fa  uns dies  en l'aprovació  com comentava abans el  company Xavi  Dalmau,  de l'altra  extrajudicial  dels 
94.000 i escaig euros que corresponien a dos factures de llum pura i dura, la senyora Villarroya deia davant 
de la meva apreciació de que hi havia un 10% de desviació en el pressupost de l'any 2010 en despesa 
energètica i  en concret,  tal  i  com ha fet compte el  Sr.  Forcadell,  l'extrajudicial  que nosaltres presentem 
representa un 10% del pressupost que tenien per a subministrament elèctric. En aquest cas, l'increment de 
tarifes per a l'Ajuntament de Tortosa que va aprovar des del govern central correspon al 30%, per tant així i  
tot hem sigut capaços d'eixugar una part d'aquest extrajudicial que s'hagués pogut provocar i ara ens venen 
amb l'altra extrajudicial i resulta que ens apareixen 340 i pico mil euros que ens venen com a REBE, però  
que se'ns va explicar en comissió que això ve de despesa energètica i ens apareixen també uns 40.000  
euros de factures de subministrament elèctric d'Endesa, per a totalitzar una despesa energètica per a l'any  
2010  d'1.400.000  euros,  que  suposa  un  increment  del  52%  sobre  els  915.000  euros  que  teníem 
pressupostats. Per tant, no només no han aconseguit contenir aquest 30% i fer un 10% d'extrajudicial, com 
vostè em deia el 4 de juliol Sra. Villarroya, sinó que s'ha disparat absolutament i confirma el que nosaltres 
havíem dit aquell dia, que els pressupostos ajustem d'on no hi ha per ajustar. Vam baixar d'una previsió de 
955.000 € de llum per a l'any 2009 a 915.000 € de llum per a l'any 2010 i n'hem acabat gastant 1.400.000 
€,  no  només  perquè  ha  pujat  el  rebut  per  la  pujada  provocada  per  l'Estat,  sinó  perquè  efectivament  
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consumim més llum i en 915.000 € això no es paga, igual com no es pagarà enguany en la previsió que han 
fet i que a més en tot això segurament es continuarà disparant. Per tant acceptem una mica la realitat, la  
realitat és dura, jo crec que els hi dóna marge per a reconèixer que la cosa està complicada, sí, sí, no em 
faci aquesta cara Sr. Alcalde, perquè vostè té bastanta dificultat a vegades per a sincerar-se en la resta de  
grups municipals i per a sincerar-se de cara a la ciutadania, perquè això es pot explicar, però el que no 
podem dir que tot és culpa del govern central, perquè ha pujat un 30% el rebut de la llum, perquè no és cert,  
el que és cert és que fa anys que arrosseguem pressupostos que van molt ajustats i que al final això ha  
petat i hem tornat a fer bola i per tant, el debat que s'ha de generar a aquest Ajuntament, és de com entre 
tots reconduïm la situació econòmica de la gent i el debat que també s'ha de generar en aquest Ajuntament  
és  quines obres,  quines infraestructures i  quins  serveis  ens podem permetre  i  quins  a lo  millor  estant  
bastant més enllà de les possibilitats que té avui Tortosa i suposo que algú ja m'ha entès. 

En definitiva i també fent una menció als advertiments que fa la intervenció en relació a la necessitat de fer  
processos de contractació per algunes despeses que ja sigui per quantia o per periodicitat, s'han estat fent  
durant l'exercici 2010 i que apareixen en alguns punts de l'extrajudicial i fent una menció també a altres  
coses que no acaben de quadrar com per exemple, presentar 95.000 euros d'extrajudicial provinents de 
Festes, perquè a un servidor, quan se li han presentat les liquidacions de les Festes de la Cinta i de les 
Festes  del  Renaixement  no  hi  ha  hagut  mai  cap  pressupost  desquadrat,  quan  m'han  presentat  les  
liquidacions de cadascuna de les Festes, tot estava anivellat i tot estava bé i resulta que dels calaixos surten  
95.000 € de factures que s'havien despistat pel camí. 

Bueno, la situació està complicada sí, però el que és més important crec jo, no ens féssem trampes al  
solitari i no tinguéssem la supèrbia a vegades de ser tant crític en els demés i tant poc autocrítics a l'hora de 
valorar determinades coses, perquè en alguns  d'aquests temes, Sr. Alcalde i Sra. Villarroya, això  no és fer-
ho  bé  tampoc.  Per  cert  la  nostra  votació  serà  a  favor  com sempre,  perquè  qui  ha  de  cobrar  són  els  
proveïdors.

Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta  que el seu posicionament i la seva votació serà  
que no, perquè entenem que habitualment el que s'ha de fer és tenir una previsió del que es pot gastar 
durant  una  anualitat  i  tot  això  s'ha  de  registrar  en  el  pressupost  i  tot  allò  que  sobrevingui  per  una 
circumstància inesperada, allò seria l'extrajudicial. És com si ara i espero que no passi, que a casa meva es 
rebentava una canonada i vulgues o no vulgues l'has d'arreglar. Jo crec que si analitzem les factures que  
presenten a reconeixement extrajudicial és a dir, el que no es preveia que s'hagués de gastar i s'ha gastat,  
resulta que com tothom ha dit,  ja  vam aprovar el dia 4 de juliol  95.000 euros i  ara la quantitat ronda 
1.000.000 d'euros. Hi ha partides que són de caràcter repetitiu, que això passa un any i un altre i per tant,  
òbviament hauria d'estar previst, per tant vol dir que els pressupostos no es fan d'una manera acurada i  
només llegint-nos el que ens han facilitat,  veig que hi han partides que són de Festes de la  Cinta,  del  
Renaixement, de publicitat de diferents festes per pagar aperitius a altres lloc, per lo tant no tenim cap dubte 
de què això és deu, no en tenim cap, però pensem que només s'hauria de gastar el pressupostat o bé  
aquelles coses que són extraordinàries i per lo tant aquesta despesa que ronda el milió d'euros pot arribar a 
comprometre el pressupost actual i per això justifiquem el nostre vot de no.

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté qui manifesta que creu que almenys a nosaltres ens agrada parlar  
més clar, més planer, és a dir, què vol dir això d'extrajudicial? Ens hem de fer entendre. És que hem de 
reconèixer uns gastos que no podíem fer, que teníem previst uns gastos i hem allargat més el braç que la  
màniga i no fa ni un mes ja vam aprovar gastos que no podíem fer i de fet ja els hem fet i si sumem els del 4  
de juliol als que avui aprovarem ens anem a 1.000.000 d'euros, és a dir, del que teníem previst gastar-nos al 
2010, resulta que estem reconeixent que ens hem gastat això, 1.000.000 d'euros, 166.000.000 de les 
antigues pessetes i jo crec que tenim  l'obligació Sr. Alcalde i senyors i senyores regidores del govern, de ser  
rigorosos en el control al govern i en aquest sentit, tenim prou base per dir que en política pressupostària 
vostès suspenen, hi ha una falta de rigor alhora d'elaborar els pressupostos, partides que quan s'aproven els 
pressupostos  ja  saben  de  que  són  insuficients,  doncs  ja  ho  arreglarem en  l'extrapressupostari,  no  és 
manera, perquè l'extrapressupostari aquestes despeses superiors són importants.
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Nosaltres la primera pregunta que volíem fer és Sr. Alcalde, en vindran més d'extrapressupostaris? Perquè 
clar en un mes n'han vingut dos i sumen 1.000.000 d'euros. Per tant, falta de rigor a l'hora d'elaborar els  
pressupostos,  descontrol  pressupostari  també,  s'atribueix  gran  part  d'aquestes  majors  despeses  a  les 
despeses energètiques, això ja s'ens va dir el dia 4, de fet els 94.000 € estaven relacionats en un major cost 
de la despesa de la llum, de la despesa energètica, però clar el descontrol pressupostari també té una mena 
diguem de tacticísme,  perquè  si  hi  ha  una  partida  on  s'hi  pot  encarregar  les  despeses d'energia  i  les 
despeses en la recollida diguem d'escombraries i neteja viària, home carreguem les que ja sabem que ens 
han passat en energia no sigui que ens tallin la llum, per dir algo, i això del REBE ja s'esperarà, perquè de fet  
les  factures  extrapressupostàries  que  aprovem són  del  REBE  332.964  €,  desprès  hi  ha  una  despesa 
important relacionat com aquí s'ha dit en els serveis d'assistència a domicili, els contractes o els serveis que 
fa l'empresa corresponent i s'opte veure com malgrat que sabem que augmenta la demanda, al 2010 hi  
havien pressupostats 300.000 € i al 2011 repetim 300.000 € i sabíem que ens gastaríem més diners, per  
això jo parlava de manca de rigor pressupostari i desprès Sr. Alcalde, jo crec que també hi ha una mala 
gestió pressupostària,  perquè en definitiva això  revertirà negativament i  algú ho ha dit  aquí  ja,  en els 
pressupostos d'enguany. És a dir, anirem a escometre esdeveniments, despeses en el capítol II i resulte que 
ja no tindrem prou diners per pagar-ho i segur que desprès de reis sabrem ja que hi han factures que no  
podrem carregar perquè ja ens ho haurem gastat, per tant nosaltres evidentment i tal com la jurisprudència 
ja  diu  en  aquest  sentit,  és  a  dir,  que  si  les  Administracions  fan  una  despesa  no  pot  haver  diguem  
enrequiment i per tant han de pagar el que han gastat. De cara diguem als proveïdors, nosaltres aprovem 
diguem aquestes majors despeses, però sí que volem deixar constància, diguem la nostra crítica sobre la  
gestió pressupostària del govern municipal. 

Intervenció de la Sra.  Villarroya

A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya, qui manifesta que li sembla que ha fet un esforç important  
per explicar d'on sortia aquest extrajudicial. Em sembla que he explicat clarament que la situació econòmica  
és complicada, no l'amago i no l'he amagat mai Sr. Forcadell, el que passa és que i també ho he dit abans,  
nosaltres tenim el pressupost molt ajustat,  l'esforç que s'ha fet durant aquest quatre anys per reduir el  
pressupost, la majoria de vostès no en són conscients perquè no hi eren, però la majoria dels regidors que 
han estat en aquest govern han fet un esforç molt important per reduir i per continuar donant el mateix  
servei a la ciutadania i crec que en això han sortit i en nota. Aquest Ajuntament no estant jo aquí, s'han 
aprovat  extrajudicials  de 3.000.000 d'euros  i  durant  aquests  quatre  anys  s'ha  fet  el  màxim per  reduir  
l'extrajudicial i vostès ho saben els que estaven aquí. 

Que aquest any hem tingut una despesa extraordinària provocada per la tarifa de la llum, ho saben i són 
350.000 € que ha pujat i d'altra banda tenim la Llei de la Dependència, el que no podem fer és deixar als  
nostres ciutadans sense aportar el cost de l'hora que representa la Llei de la Dependència, això ens puja 
150.000 €. Sr. Casanova em deia que això no és rigorós, vostè no pot tenir no pressupostat el rebut de la 
llum? Com que no el tinc pressupostat? El Departament de Serveis, és un dels departaments que més  
acurada fa la previsió especialment en el tema de la llum, perquè sap que no ens podem quedar sense llum 
i  és  difícil  de  justificar,  el  fet  de  que  ens  han  quedat  el  rebut  de  la  llum d'aquesta  manera,  ha  sigut  
conseqüència d'una pujada de tarifes que fins i tot en alguns dels proveïdors i en alguns dels casos ens ha  
arribat a un 70% i d'altra banda, el tema de la Llei de Dependència. Igualment, s'ha anat aplicant al 2006 de  
manera gradual i els serveis de Benestar Social cada any han fet la seva previsió, però evidentment no  
podien fer la previsió de que tindrien tanta demanda de dependents que fins i tot s'ha superat i estem al 
voltant de 17.000 hores, això és una quantitat molt important i per lo tant, la previsió es va fer, no era  
acurada, cert, en aquest cas té raó, no ho vam poder-ho clavar, però són eventualitats i per això em dol que 
em digui falta de rigor, una cosa seria que volem amagar un extrajudicial com potser es feia abans i anar 
colant factures, però no és el cas, han sigut tot eventualitats provocades per aquests fets principals i per  
manteniment de la ciutat d'acord. 

D'altra banda, estan ficant al mateix pot dos coses diferents, una cosa és que tinguem un extrajudicial total 
d'1.000.000 d'euros i són dos tipus d'extrajudicial i no he de fer la classe aquí ara, però hi ha un extrajudicial 
que correspon a factures que no tenien consignació i una altra part que són factures que han arribat fora de 
pressupost i ja sé que el Sr. Forcadell em dirà que moltes d'aquestes segur que no en tenien, no és cert, hi  
han moltes d'aquestes factures que sí que tenien consignació pressupostària, però no han pogut entrar i per 
lo tant es guarda per al proper any. Per tant en cap cas i em dol que em digui falta de rigor, no senyor, aquí 
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hem sigut molt rigorosos i hem intentat fer les coses bé, no ens surt sempre, està clar que no ens surt  
sempre,  però ho hem intentat  i  realment  l'extrajudicial  que portem avui,  evidentment que no m'agrada 
portar-lo. Vostès creuen que ens agrada portar un extrajudicial de 700.000 euros? Evidentment que no i  
segurament la majoria de departaments que han patit aquest extrajudicial no voldrien estar-lo portant, però 
és lo que hi ha i no és que haguéssem fet una despesa extraordinària, no, no, el que hem fet és intentar  
donar un servei a la ciutadania malgrat la situació adversa i econòmica en la que ens trobem.

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova qui manifesta que la regidora comenta que passat d'un gasto 
previst de 900.000 € a 1.400.000 € diu que bueno, que això que és degut a que han pujat les tarifes,  
bueno no ho sé, jo si a casa meva pago sempre la mateixa quantitat de llum i un mes em ve multiplicada per 
dos, és evident que algo passa. 

Per  altra banda comentava que clar,  els  governs anteriors presentaven extrajudicials  de 3.000.000 € i  
nosaltres el presentem d'1.000.000 €. Home que abans es fes molt malament no vol dir que ara no es faci o  
que s'hagués de fer molt millor i pel que veig, potser s'ha millorat una mica, però tampoc no molt.

Intervenció del Sr.  Forcadell

A continuació pren la  paraula el  Sr.  Forcadell,  qui  manifesta que al  mandat  anterior  havia llegit  alguna  
intervenció del Sr. Bel quan estava a l'oposició i li asseguro que el to que s'utilitza aquí no dóna per a que 
vostè digui, no és que clar m'estan dient que hi ha poc rigor. A veure, algo hi ha Sra. Villarroya, si vostè  
pressuposta 915.000 € de despesa energètica i em diu que li ha pujat de mitja un 30% la tarifa Vostè ha de  
consumir de llum aproximadament 915 més lo 30% de 915, estarà en 1.200.000 €  aproximadament i he 
tirat llarg. Doncs aquí, sí home, són lo 30% de 915.000 € són 275.000 €, doncs ja està, ja som al cap del 
carrer, a 1.190.000 € i me'n gasta 1.400.000 €. Per tant aquí alguna cosa falla, alguna cosa ha fallat, està  
per damunt del 30%, per tant algo de falta de rigor, algo ho poden admetre, perquè ens hem anat molt més  
enllà de la teoria que diu. Per tant algo ha passat, jo senzillament crec que he fet un oferiment de parlar-ne i  
no ha sigut un discurs extremadament dur, però clar, a mi el que em preocupa és això, és que hem tornat a  
fer bola, ja ho teníem net i vostès diuen, no i ja comencem amb el retrovisor, perquè els que havien abans. 
Escolte, cap de nosaltres estava abans, això ja està, jo sóc regidor des de l'any 2007 i sóc l'únic regidor que  
repeteix dels que hi ha a tota l'oposició, per tant escolte fem net, mirem el present, el futur, perquè tampoc  
no ens dediquem nosaltres a buscar com feia la gestió Vicent Beguer o Mariano Curto, sí, tots els dies  
parlem aquí de Vicent Beguer i de Mariano Curto i en canvi, vostè Sr. Alcalde, sempre té un recordatori per 
als qui van governar del 2003- al 2007 o del 1999 al 2007. Crec que aquest discurs avui ja no té cap base ni 
cap futur, els únics que estan aquí d'aquella època són segurament el Sr. Bel i el Sr. Panisello, són els dos 
únics que representen a aquella època, els demés som tots nous, per tant comencem a treballar de cara al  
futur i jo repeteixo, hem de fer alguna cosa i sobretot i on ens trobaran en més bel·ligerància és en fer noves 
coses que generen noves hipoteques a vint-i-cinc anys per a aquesta casa, que ja n'hem fet unes quantes. 

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

Tot seguit  pren la  paraula el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta que sap que el  nostre grup no té ni  tindrà cap 
inconvenient de reconèixer quan les coses es fan bé, però entenem que en aquest cas no es fan bé les  
coses. Es parlen d'unes despeses com una eventualitat. És una eventualitat reconèixer avui les despeses de 
l'enllumenament  de  Nadal  de  l'any  passat?  13.567 €  de  les  llums  de  Nadal  de  l'any  passat,  més  de 
2.000.000 de les antigues pessetes. Hem acabat el Renaixement, avui reconeixem 24.689 € de despesa 
del Renaixement de l'any passat, això és una eventualitat? Estem a les portes de la nostra festa major, de  
les Festes de la  Cinta,  avui  la suma de les factures que reconeixem sumen 65.052,54 € és a dir,  que 
començarem  les  festes  de  la  Cinta  d'enguany  i  quan  ens  arribaran  factures  a  les  Festes  de  la  Cinta 
d'enguany resulta que pràcticament ja ens haurem gastat els quartos pagant les Festes de la Cinta de l'any 
passat, això és el que volem dir i és això el que critiquem e intentem en rigor. 

Les coses es fan bé, no, no es fan bé, per exemple, el contracte del servei de neteja dels edificis municipals  
fa  quatre  anys  que  està  caducat,  escolte  això  ho  diu  el  Sr.  Interventor.  Està  pendent  d'adjudicació  el  
subministrament d'energia elèctrica i gas i no consta que s'hagi iniciat un procediment adreçat a la licitació i  
adjudicació dels corresponents contractes de serveis derivats de la Llei de la Dependència, no ho dic jo, ho 
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diu el Sr. Interventor Sr. Alcalde i ho tinc aquí el que diu el Sr. Interventor. El Sr. Interventor diu més coses,  
per exemple, en quan a les despeses no previstes en l'àmbit de fires. Diu que en aquestes despeses que es  
relacionen, no s'ha seguit el procediment legalment establert a la Llei, ho diu el Sr. Interventor això i ho diu 
en tots els seus informes i  desprès hi ha algo que no diu el Sr. Interventor, però que ho diu la Llei de 
finançament de les Hisendes Locals, en els art.  191, 208 i 212 sobre la liquidació de pressupostos de 
l'anterior exercici i sobre la rendició de comptes diu, que la liquidació que la signe i la fa el Sr. Alcade, s'ha de 
fer al finalitzar el mes de març, el decret que vostè va signar, ho va signar el dia 25 de juliol, per tant això no  
és fer bé les coses, la rendició de comptes s'ha de fer abans del 15 de maig, estem a 1 de juliol i l'informe a  
la Comissió Especial de Comptes s'ha de fer abans de l'1 de juny, això ho diu la Llei de finançament de les  
Hisendes Locals, per tant, tot plegat, no és fer bé les coses, expressem la nostra crítica en aquest sentit i 
esperem que d'aquí en endavant es rectifiqui i es faci bé. 

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que en tot cas els hi contestarà la Sra. Regidora,  
però sí que voldria fer algunes matisacions.  Que 30 de març, 15 de maig i 1 de juny, té raó Sr. Sabaté, això  
ho diu la llei, però fa aproximadament si no m'equivoco 23 anys que ho diu la llei. A aquest Ajuntament no  
s'ha fet mai, no  hem aconseguit fer-ho mai, què vol dir que renunciem a aconseguir-ho? No, però és evident  
que si no ho han fet mai algo ens està fallant en l'estructura i a més ens ha coincidit aquest any, no és 
excusa, però ha sigut any electoral i ha hagut incorporació nou i per tant ha tingut que fer tota la liquidació  
un interventor i un tresorer d'un exercici que ells no van estar, perquè es van incorporar a principi d'any un i  
uns mesos desprès l'altre. Per tant sense que això serveixi d'excusa, ho és, però a més a més,  a aquesta 
casa això no s'ha aconseguit mai i no renunciem a no aconseguir-ho, però no s'ha aconseguit mai, vostè diu 
que l'interventor  diu que fa quatre anys que està caducat el  contracte,  si  no recordo malament aquest  
contracte no porta ni un any caducat, estava fet per cinc any més tres de pròrroga, i si ho diu li haurem de 
demanar explicacions i ara estem fora de la pròrroga, però crec que estem al primer any fora de la pròrroga, 
s'han fet contractacions sense procediment, Sr. Sabaté, ja sé que no és prou, però mire la evolució i no li dic  
els anys, fique els anys vostè, mire l'evolució de la contractació que s'ha fet a aquest Ajuntament sense 
procediment, trie l'any que vostè vulgui i vagi veient com es va i si anem creixent o anem disminuint, que no  
es  fa  prou  bé,  potser,  però  en  lo  tema  de  contractar  precisament  sense  procediment  hem  avançat,  
segurament no lo suficient, però hem avançat Sr. Sabaté i sinó, no cal tenir el retrovisor ficat sempre, però  
cal tenir una visió històrica. 

El Sr. Sabaté crec que m'ha preguntat si aquesta és la última vegada que vindrà extrajudicial? Li contesto Sr.  
Sabaté, sí, jo estan a aquest sillon que està vostè, em dirà que no estava, és evident, vostè no estava, estava 
en un altre lloc, però la seva formació política sí, set reconeixements en un exercici, per tant no m'estranya 
que el Sr. Sabaté em pregunte si és la última i sinó només n'haguéssem portat una, perquè si no recordo 
malament,  l'any  passat  ja  només  en  vam portar  una  i  aquest  any  la  regidora  d'Hisenda  els  hi  va  dir  
clarament per què en portàvem dos, era un tema de terminis, precisament Sr. Sabaté per fer una cosa que  
vostè diu. L'energia elèctrica està pendent d'adjudicació, està adjudicada, avui, la setmana passada, ja està  
adjudicada, segurament  hi ha un decalatge en el temps i quan l'interventor devia redactar o devia començar 
a redactar el seu informe, malgrat estar segurament signat en data 25 de juliol, doncs devia estar preparat  
d'abans, però es va adjudicar i precisament la presentació de l'extrajudicial va ser en aquesta línia i a més a  
més ja els hi avanço, perquè segurament es congratularan, les condicions econòmiques han estat millors  
que inclús les que havíem assumit la última vegada, per tant cal pensar que també ens afavorirà. Per tant  
està adjudicat. 

Tacticisme no cap Sr. Sabaté, sinó al final ens pensarem que tots som iguals. El Sr. Forcadell diu, l'any  
passat va assolir dos-cents i pico, crec que era sobre aquesta quantitat o algo més, perquè si afegim les  
dues quantitats, si comparem, si vostès em diuen avui 1.000.000 d'euros dels quals 148.000 euros  són  
perquè es presenten fora de termini.  Desprès vostè Sr.  Sabaté en molta raó em diu,  és que volem ser  
rigorosos i volem denunciar en rigor, doncs si vol ser rigorós i denunciar en rigor, per exemple, sigui rigorós  
amb els exemples que vostè fica. Diu les llums de nadal, com pot ser que les llums de nadal no estiguin  
previstes? El Sr. Lehmann m'ha corregit en seguida, clar si que estaven previstes les llums de Nadal Sr.  
Sabaté i tenien consignació pressupostària, precisament en l'exemple que ha posat ha tingut mala sort,  
perquè aquest tenia consignació pressupostària i si mira la relació està a l'apartat B  que són factures que 
l'Ajuntament van ser conformades desprès de l'1 de gener de 2011, per què? Perquè les factures de Nadal,  
el proveïdor o aquest proveïdor va digué entrar la factura desprès de l'1 de gener, segurament va entrar la  
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factura desprès de que s'acabessen els Nadals i la va entrar com passa cada any precisament en les llums  
de Nadal i d'aquesta teníem consignació pressupostària. Què el hi he de dir? Que tot està perfecte, no,  
evidentment que no tot està perfecte, què evolucionem en la direcció correcta? Sí, què aquesta vegada ha  
pujat en relació als altres anys? És veritat i una tendència molt bona que hem tingut, evidentment com molt  
bé deia la regidora, perquè la conjuntura és complicada, perquè la conjuntura és difícil  i  perquè hi han  
imprevistos i com molt bé diu la regidora, quan tu vas un pressupost en certa alegria, te pots permetre fer  
pressupostos també de despeses en més marge i si desprès es gasta bé i sinó és un estalvi que et queda a 
la liquidació del pressupost. Quan tu fas un pressupost molt ajustat, perquè els ingressos són menys i és 
culpa de tots, és culpa de la conjuntura, però evidentment si nosaltres tenim un milió i  mig menos  de 
participació en tributs de l'Estat, doncs tenim un milió i mig menys en participació de tributs de l'Estat i si  
tenim menys liquidació de plus vàlues, doncs en tenim menys i si la Generalitat ens passa menys convenis 
dels que teníem fins ara, doncs en tenim menys i hem d'ajustar-nos i per tant, si vostè Sr. Sabaté em diu que  
si  estic  satisfet,  doncs  no,  jo  voldria  haver  presentat  147.000  euros  o  148.000  euros  d'extrajudicial, 
d'aquests que no es poden evitar, que són aquests que el proveïdor entra la factura desprès de l'1 de gener. 
Què això com s'ha produït? No, com deia la regidora evidentment hem tingut èpoques que hem tingut molt  
menys d'extrajudicial.  L'extrajudicial  l'acabes absorbint  i  com deia  el  Sr.  Forcadell  que el  to  ha estat  el  
correcte i no li dic res del to i que vostè tenia un to més rotund, segurament devia ser proporcional al volum 
de l'extrajudicial, devia ser tres vegades més accentuat que ara, si em permet la broma. En tot cas, vull  
quedar-me en la part positiva de les seves intervencions en tant i quan instar-nos a poder fer un pressupost 
en més rigor, que ja els hi avanço que serà difícil, que el pressupost de l'any que ve, no a l'Ajuntament de  
Tortosa, també a la Generalitat de Catalunya, a l'Estat central li toque fer el pressupost a qui li toque fer i a la 
resta de corporacions públiques, perquè són moments on tenim pressió a la baixa en quant als ingressos i  
dissortadament pressió a l'alça en quant a despeses donat que hem d'acudir a cobrir  segurament més  
necessitats que en altres moments. 

En tot cas agrair-los als que han fet el vot positiu, malgrat la crítica, als qui han fet l'abstenció i segurament  
deu ser una falta d'enteniment, doncs el vot negatiu dels companys d'Esquerra Republicana que d'alguna 
forma era l'únic partit que estava governant quan es va produir això i jo lamento molt que avui sigui l'únic 
partit que vota en contra, quan és un tema que no els fa responsables de res. En tot cas a l'extrajudicial  
votar en contra és difícil d'entendre, es pot abstenir i a més quan s'ha estat governant, però tampoc no és  
cap retret, en tot cas és una matisació i agrair a aquells que malgrat no estiguin conformes en la gestió del 
pressupost, avui voten a favor igual com van fer l'altre dia a l'extrajudicial del tema d'Endesa.

Intervenció de la Sra. Villarroya

Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya qui manifesta que voldria concloure aquest debat que s'ha iniciat  
tal com he començat, explicant una mica que la situació econòmica és la que és, per tant, ja ho ha fet el  
nostre Alcalde, el nostre pressupost està molt encorsetat. Algú de vostès no volen veure que el que estan  
succeint són coses inesperades que nosaltres evidentment no podem preveure que tindrem una plaga de  
colom i tindrem que fer front a les factures corresponents, no podem preveure que hi haurà un increment  
massiu de la Llei de la Dependència, hi han coses que no les podem preveure per molt que forcem a fer  
acurat el nostre pressupost. Voldria que almenys fes un esforç per a entendre això, hi han altres coses que  
segurament potser sí que s'haguessen pogut preveure, jo no els hi dic que tot està net de “polvo  y paja” i  
que alguna cosa se'ns ha colat, però la majoria de les coses que hem portat a extrajudicial són per coses 
que ens han aparegut i que no hem pogut fer front. 

També voldria fer menció al que em deia el Sr. Sabaté del que deia el Sr. Interventor. Cert, l'Interventor ens  
feia uns advertiments, però al final del paràgraf en la majoria dels casos que el Sr. Sabaté ha llegit, també 
deia que estava en vies de solució, s'està tramitant el contracte, s'està tramitant el conveni en la majoria 
dels casos. Per tant, la nostra voluntat és de solucionar això i de que no succeeixi més, perquè els primers  
interessats de que no succeeixi això som nosaltres. Entenem que ara per ara el que hem de fer és fer front a 
aquests pagaments per a que els proveïdors no es vegin perjudicats. Jo voldria agrair el vot favorable a tot  
aquells que l'han votat i les seves abstencions.

Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que està dolgut per les paraules que acaba de  
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dir la Sra. Villarroya, manca d'enteniment. Jo crec que és una frase que s'hagués tingut que, si la pensa, 
guardar-se-la, perquè jo crec que tant a la vida professional com a la vida personal, al carrer la gent saben  
que manca d'enteniment no és el cas. 

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Monclús, que no li ha dit manca d'enteniment en 
la interpretació aquesta que fa vostè, era més imputable a la part meva amb Esquerra Republicana que un 
posicionament més personal que vostès fan, no ho entengui en aquest sentit, era una manca d'enteniment  
d'explicar-los, de transmetre el que era i que vostès, vostès no, el seu grup precisament era responsable en 
la gestió d'aquest pressupost, del pressupost del 2010 i no era en el sentit de que  una persona no toca, en  
cap moment era aquesta la interpretació, l'enteniment era que segurament no els hem sabut transmetre 
quina  és  l'aprovació  de  l'extrajudicial,  tu  pots  estar  conforme  o  no  pots  estar  conforme  en  com  s'ha 
gestionat, en com s'ha fet, però aquí el que diem és la conformitat o no de que els proveïdors cobren, entén,  
no s'ho prengui per aquesta vessant, era només que segurament no els hi hem transmès què és el que  
s'està votant ara aquí, no estem votant si el pressupost s'ha gestionat bé o no s'ha gestionat bé, estem 
votant si aquests proveïdors han de cobrar i només era això i la meva matisació ha sigut, home, casi tots els  
grups malgrat han fet una crítica, en alguns casos agra, però legítima, voten a favor i precisament el grup  
d'Esquerra que d'alguna forma ha estat governant durant aquests anys, votava en contra, però no sent la  
seva vessant tant agria ni molt menys, no era referència al posicionament personal, sinó que segurament no  
ens hem entès i no els hi hem sabut transmetre o explicar què és el que estàvem fent.

*-*-* 

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

14. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
 
Atès  que l'Ajuntament de Tortosa és titular  de l'Escola Municipal  de Música de Tortosa,  motiu pe qual, 
d'acord amb l'article 44 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, té establert un preu públic per la prestació del servei d'Escola Municipal de Música.
 
Vist l'informe del cap de la unitat d'Ensenyament on es proposa incrementar els preus públics de l'Escola 
Municipal de Música per al curs escolar 2011-2012 d'acord amb l'increment de l'IPC de Catalunya de l'any 
2010, el qual ha estat del 3%.
 
Vist l'informe d'Intervenció i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès 
en sessió de data 13 de juliol de 2011, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:
 
Primer.-  Aprovar la proposta de modificació del preu públic  de l'Escola Municipal  de Música de Tortosa, 
regulat a l'article 5è de l'ordenança núm. P-4, quedant la redacció de l'esmentat article de la següent forma:
 
“Article 5
Quotes
 
1.       Els imports dels preus públics a pagar es determinaran en funció de la tipologia de serveis que se 
sol·licitin o que s’utilitzin. S’aplicaran les tarifes següents:
 
Nivell Concepte Euros
Tots Matrícula 56,65
Tots Quota mensual 7,73
Nivell Concepte Euros/mes
Sensibilització Música i moviment 10,30
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Iniciació Llenguatge musical 10,30
 Instrument 8,24
Formació bàsica Llenguatge musical 25,75

 

Instrument 41,20
Cambra 6,18
Conjunt instrumental 6,18
Matèries opcionals 15,45

Formació avançada Llenguatge i harmonia 30,90

 

Instrument 41,20
Conjunt instrumental 6,18
Matèries opcionals 12,36
Segona optativa/segon instrument 15,45

Formació d'adults Llenguatge musical 25,75

 
Instrument 36,05
Segona optativa/segon instrument 20,60

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per al seu coneixement general.

*-*-*

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

15è. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, PER INSTAR LA GENERALITAT 
A NO RETALLAR L'ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER ALS CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP) DE 
TORTOSA I PER A L'HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

Atès que des de la Generalitat de Catalunya s'ha donat a conèixer que la retallada de la Sanitat Pública 
serà d'un 10% en els pressupostos d'aquest any 2011.

Atès  que  el  projecte  del  Departament  de  Salut  respecte  de  les  mesures  d'estalvi  significaria  un 
atemptat contra el principi d'una sanitat pública de qualitat, equitativa i eficaç.

Atès  que  reclamem  l'aturada  de  la  retallada  del  10%  dels  pressupostos  de  Salut  i  una  major 
consideració  cap  als  professionals  de  la  salut,  ja  que  ells  mateixos  demanen  que  s'incrementi  la  
participació dels treballadors sanitaris en l presa de decisions sanitàries i que es donin les garanties 
per protegir el pacient amb la millor qualitat assistencial.

Atès  que  els  efectes  que  poden  tenir  les  mesures  d'estalvi  sobre  l'atenció  als  pacients,  com ara  
l'augment de les llistes d'espera, el tancament de llits de l'Hospital i de quiròfans i la encara major  
saturació dels centres sanitaris i de les urgències.

I atès que la retallada podria significar un pas més en el desmantellament del model sanitari públic, ara  
més que mai, és necessària la lluita contra les retallades dels serveis bàsics com la Sanitat.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció del següent ACORD:

Que se sol·liciti  motivadament a la Generalitat  de Catalunya,  a la Conselleria de Sanitat i  al  Servei  
Català de la Salut, a no reduir per als anys 2011 i 2012 l'assignació pressupostària per als Centres  
d'Assistència Primària (CAP) de Tortosa i per a l'Hospital Verge de la Cinta, per al seu manteniment i 
funcionament, per evitar que les retallades afectin la qualitat d'aquest servei bàsic, la desmotivació del  
personal sanitari i el desencant dels usuaris de la Sanitat Pública. 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Casanova, qui manifesta que la proposta em 
sembla que tots l'heu llegit, es tracta de que no volem que hi hagi cap retallada en la Sanitat Pública. Per  
què? Doncs molt fàcil, perquè és la cosa més bàsica de totes la salut, si això falla, ”plega i anemon” . Llavors 
nosaltres el que demanem és que demanéssim a la Generalitat de Catalunya de que no hi hagi cap tipus de 
retallada en la Sanitat Pública, això és el que demano que votin a favor.

Intervenció del Sr. Dalmau

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el grup municipal Popular, recolzem totalment 
la moció que ha presentat el Sr. Casanova, perquè estem convençuts de que és importantíssim la Sanitat  
Pública,  una Sanitat  que sigui  general,  de qualitat  i  que tingui  en consideració  als  professionals  de la  
Sanitat, als metges, infermeres, etc compatible lògicament amb una sanitat privada. Jo el que vull recordar 
aquí, és que el Partit Popular de Catalunya, en el seu moment, bueno no en el seu moment, sinó ara en els  
pressupostos del 2011 va recolzar a Convergència i Unió per a que s'aprovessin els pressupostos ficant com 
a una de les condicions que precisament no hi haguessin retallades en el món o en l'àmbit sanitari, però  
torno a dir, nosaltres recolzem totalment la moció presentada pel Sr. Casanova.

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, en  
diferents ocasions, rodes de premsa, campanya pre-electoral, havíem manifestat de que ens oposàvem i que 
no ens agradava gens la retallada sanitària que podia comportar a nivell de l'Hospital Verge de la Cinta i  
també a nivell  dels Caps que estan a Tortosa est, Tortosa oest, la retallada que s'estava produint i que  
s'anunciava, això a la  pràctica s'ha portat.  Ara bé, en aquest aspecte estaríem d'acord en lo  que vostè 
proposa, perquè ja fa temps que ho diem, ara bé, quan vostès fan una proposta de resolució en la que diuen  
que han de reduir en els anys 2011 i 2012 els pressupostos, em sembla que al 2011 pràcticament està  
aprovat i desprès el que més em sobta i que aquí vull defensar a tots els companys professionals de la salut, 
tant siguen treballadors del sistema sanitari,  personal sanitari com personal auxiliar no sanitari, que vostès  
diuen que això tenen una desmotivació i desengany, jo crec que això no és així, aquestes retallades afecten 
menys del que estan afectant precisament per la gran motivació que té el personal sanitari i no sanitari que  
treballa tant a l'atenció primària com a l'hospital i per lo tant, votarem aquesta resolució en contra, perquè 
pensem que va en contra d'aquest esperit de sacrifici de treball dels professionals sanitaris i no sanitaris del 
sistema de salut. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb dinou  vots 
en contra, corresponents als regidors dels grups CiU, PSC, IETE i ERC, i dos vots a favor corresponent als  
regidors del grup municipal del PP i PxC

16. PROPOST DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA I INICIATIVA ENTESA PER 
TORTOSA,  DE  CONDEMNA  ALS  ATEMPTATS  TERRORISTES  PERPETRATS  A  NORUEGA  I  DENÚNCIA  DEL 
FANATISME I LA INTOLERÀNCIA

El Consistori coneix de la següent proposta, pel portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes, el Sr. 
Antoni Sabaté Ibarz i pel portaveu del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa, el Sr. Jaume Forcadell  
Torres.

“El  passat  divendres 22 de juliol   va  ocórrer  una tragèdia de immenses proporcions a Noruega.  Es  va 
realitzar  un doble  atemptat  contra  la  seu  del  govern noruec  i  diversos ministeris  adjacents  i  contra  el  
campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista Noruega) a l'illa d'Utoya. 

Aquest darrer crim va comportar la mort de quasi setanta adolescents i joves, convertint els fets en una 
autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra  
Mundial.
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Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral de l’extrema dreta i 
de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per realitzar aquests horribles crims.

Atès els fets descrits, elevem al Ple de L’Ajuntament de Tortosa la següent, PROPOSTA D’ACORD:

Primer: Manifestem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes   perpetrats  a Noruega  i 
mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. També volem mostrar el  
nostre íntim respecte  i solidaritat al poble de Noruega.

Segon:   Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la violència.

Tercer:   Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems  del model social europeu.

Quart:   Denunciarem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme, la islamofòbia i el rebuig al 
diferent,  així  com la retòrica de la por i  l’odi  que abonen el terreny a actes violents com els succeïts a  
Noruega. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Sabaté, qui manifesta que aquesta no és una 
moció tòpica diguem ni a l'ús per ressaltar mediàticament posicionaments. Els fets d'Oslo de 22 de juliol van  
commocionar a la societat i van commocionar al món, sobretot aquelles generacions que hem escoltat dels 
nostres avantpassats tots els aspectes que la intolerància i l'odi es va produir fonamentalment diguem a 
Europa i ara constatem en preocupació com ascendeixen posicionaments d'extrema dreta relacionades en 
la intolerància, l'odi, en el fanatisme i fets com aquests ens preocupen. Per tant independentment de la 
gravetat del que va succeir en la mort de tantes persones, proposem que l'Ajuntament de Tortosa manifeste 
la més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a Noruega i mostrar les nostres profundes  
condolències a les víctimes i a les seves famílies, també volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat  
al  poble  de  Noruega.  Reivindicar  tanmateix  la  fermesa democràtica  com a forma de combat  contra  la 
intolerància i la violència, reafirmar la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social 
europeu  i  desprès  també  el  capteniment  per  tal  de  que  denunciarem  i  combatrem  el  fanatisme,  la 
intolerància, el racisme, la islamofòbia i el rebuig al diferent, així com la retòrica de la por i l'odi que abonen 
el terreny a actes violents com els succeïts a Noruega 

Intervenció del Sr. Forcadell

A  continuació pren la  paraula el  Sr.  Forcadell,  qui  manifesta  que serà molt  breu,  ja  que l'exposició  del  
company socialista ha estat completa. Hem pensat que al haver una petita diferència el millor era fusionar 
aquestes dues mocions, la primera presentada era la del Partit dels Socialistes. Jo crec que és important 
que tot i que sempre tenim el debat sobre si hem de portar aquí temes que siguin municipals o que no siguin 
municipals, quan ens convé alguns diuen que com que no és municipal no cal portar aquí. Jo crec que ho  
hem de fer, no hem de ser autistes a un plenari com el nostre del que passa al món, el que ha passat a 
Noruega com tantes altres coses que estan passant al món o com ara mateix la fam a banya d'Àfrica. La 
sequera que hi ha, estan passant coses molt grosses, però una de les més preocupants, potser per les  
novetats que aporta des del punt de vista polític i  sociològic e ideològic és veure els extrems on estem 
arribant  i  el  fet  de  que  un  probablement  desequilibrat  en  base  a  unes  idees  que  serveixen  com  a 
potenciador, que serveixen com a combustible d'aquesta enagenació, acabe provocant disbarats com els 
que han passat a Noruega, en que una persona volia acabar en tota una generació del partit laborista,  
perquè eren intel·lectualisme marxista i els que abonaven la multiculturalitat. 

La preocupació jo crec que és compartida entre totes les forces purament democràtiques de que estiguin  
progressant aquestes línies de pensament que es fonamenten en l'odi i l'exclusió i en la generalitzacions 
molt perilloses i jo crec que igual que expressem la solidaritat, hem d'expressar el nostre convenciment i el  
nostre compromís a Tortosa, a Catalunya, al conjunt de l'Estat, per a que això no es reprodueixi a la nostra  
terra. 
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Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui agraeix als dos grups la presentació de la moció. Efectivament  
Sr. Forcadell, els fets són tant greus, que supera si és un tema municipal o no i jo crec que és molt adient la  
presentació d'aquesta moció. També dir-los per la seva informació, que jo mateix el dilluns següent ja havia 
enviat una carta de condol en nom de tota la Corporació al Consul de Noruega a Barcelona i que havíem 
coincidit alguna altra vegada, parlava de tota la Corporació, però és un tema que sobrepassa l'habitualitat i  
em pareix molt adient la presentació de les mocions. 

Intervenció del Sr. Casanova

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Casanova  qui  manifesta  que  condemnem  nosaltres  també  en  tota 
contundència els  atemptats  terroristes,  però els  condemnem tots,  des de l'extrema dreta fins l'extrema 
esquerra  més  radical.  Condemnem  i   renunciem  al  fanatisme,  la  intolerància  i  el  racisme,  però  els  
condemnem tots, vinguin d'on vinguin i sigui qui sigui el protagonisme, des del racisme occidental fins el  
racisme dels negres cap als blancs a Sud-àfrica o dels negres africans i els musulmans contra la població  
autòctona de qualsevol país occidental.  Condemnem la islamofòbia i  vull  que això quedi molt clar, però 
també condemnem però en tota la nostra força, la cristianofòbia i l'odi que l'islamisme professa a tot allò  
que sona occidental i que no sigui musulmà. 

Respecte a la intolerància voldria aportar quatre dades de la enciclopèdia universal. Els morts a la Guerra  
Civil espanyola van ser 500.000 persones. A la Primera Guerra Mundial van ser 22.000.000 de persones, a  
la  Segona  Guerra  Mundial  55.000.000  de  persones.  El  Comunisme,  només  al  S.  XX  evidentment  
100.000.000 de persones i  el radicalisme islàmic amb la segona meitat del S. XX amb 45.000.000 de 
persones. Per tot això, nosaltres mentre la denúncia i la condemna no sigui contra qualsevol fanatisme, 
qualsevol racisme, qualsevol fòbia, evidentment no podem donar suport total a la seva proposta. Donem 
suport absolut als tres primers punts, repeteixo per les possibles males manipulacions que hi puguen haver. 
Donem suport als tres primers punts, però no al quart, perquè el considerem tendenciós i partidista.

Intervenció del Sr. Dalmau 

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el grup municipal Popular, recolzem total i  
absolutament les mocions presentades pel Partit Socialista de Catalunya i per Iniciativa. Volem manifestar 
també la nostre més enèrgica repulsa i condemna dels atemptats terroristes en general i en particular de la 
tragèdia que ha succeït a Noruega. Volem manifestar el més sentit condol als familiars de les víctimes i la  
nostra solidaritat al poble de Noruega i també als ferits d'aquest atemptat.

Per últim i subratllant-ho, volem expressar la necessitat de comptar amb una democràcia ferma enfront de la 
violència i la intolerància i el fanatisme i també de comptar amb una societat on la convivència i el respecte  
siguin un dels seus valors bàsics. Per tant recolzem les mocions dels partits. 

Intervenció del Sr. Monclús 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que també subscriuen la proposta que ha presentat 
tant el Partit Socialista com el company Forcadell en els quatre punts que porten. Alabem la premura que  
l'Alcalde en nom de tots els regidors va fer la manifestació al Cònsul. 

Intervenció del Sr. Panisello

A continuació pren la paraula com a representant del grup de Convergència i Unió, el Sr. Pere Panisello, qui 
manifesta que des de Convergència i Unió també ens sumem a la moció presentada pel Partit Socialista de  
Catalunya i per Iniciativa i donem suport a totes les propostes que estan proposades, no només pels fets 
lamentables que crec que cap humà pot acceptar, sinó pels motius que àmpliament va exposar la persona  
que va causar l'atemptat, l'assassí, per internet. Crec que un veritable tractat carregat d'odi i de rebuig a les 
persones, de xenofòbia, de racisme i una vegada més veiem que els extrems se toquen i que els fanatismes  
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tant d'una manera com d'una altra porten a fer actes que tots rebutgem i lamentem, per lo menys els que 
estem a una societat democràtica, però no només rebutgem, a vegades aquests atemptats que només pel 
fet  de portar  morts,  crec que ningú pot  acceptar,  sinó  que també tindríem que rebutjar  totes  aquelles 
manifestacions que porten una falta de respecte a les persones, que estan carregades d'intolerància, que no 
accepten el que és la pluralitat ni la multiculturalitat i que veritablement són un caldo de cultiu per a que de 
forma gradual vagi creixent aquesta xenofòbia i aquest racisme que al final comporta aquestes actituds i 
comportaments dels que tots rebutgem. Per això, lamentem molt que en aquesta situació actual de crisis  
que  pugui  haver  persones  que  no  puguin  tolerar  que  tinguéssem una  societat  com la  que  tenim que 
acceptar, perquè és la multiculturalitat i la pluralitat el que ens toca viure i hem d'acceptar-la i intentar que hi 
hagi una bona convivència entre tots. Per tant ens sumem a la moció i donem ple suport i rebutgem totes les 
mostres d'intolerància que hi puguen haver provinguen d'on provinguen. 

Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui agraeix el suport dels diferents grups i celebrar l'aprovació de la 
moció conjunta i a més veure que es dona suport de manera plena i en tots els punts que composen els 
acords. Jo crec que l'important i el bo de la moció és la totalitat dels acords, no els tres primers ni l'últim sol,  
sinó la totalitat dels acords. 

*-*-*

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

17è. PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  PLATAFORMA  PER  CATALUNYA,  DE  DECLARACIÓ  DE 
CONDEMNA AL DOBTE ATEMPTAT TERRORISTA DEL 22 DE JULIOL A NORUEGA. 

La doble acció terrorista perpetrada el passat dia 22 de juliol, divendres, a Noruega, que va acabar amb la 
vida de 93 persones mitjançant l'explosió d'un cotxe bomba al centre d'Oslo i d'un tiroteig contra els joves 
acampats a l'illa d'Utoya, no té cabuda en una societat democràtica com la nostra. 

El nostre partit ha expressat reiteradament la seva repulsa a la violència terrorista, la seva solidaritat amb 
les víctimes i el suport a les institucions democràtiques. En aquest cas volem manifestar el nostre suport i 
solidaritat amb les víctimes i el suport a les institucions democràtiques. En aquest cas volem manifestar el 
nostre suport i solidaritat als familiars de les víctimes, als ferits i a tots els ciutadans de Noruega. Així com al  
primer  ministre,  Jens  Stoltenberg,  que  va  resultar  il·lès  de  l'atemptat  contra  l'atemptat  contra  l'edifici 
governamental.

Expressament  el  sentiment  dels  ciutadans  i  ciutadanes,  el  nostre  grup  municipal  de  Plataforma  per 
Catalunya vol que aquesta Corporació faci sentir la seva veu i la seva fermesa davant d'aquest execrable 
atemptat terrorista contra el partit laborista noruec, les joventuts del qual han estat les víctimes del ferotge 
tiroteig durant la celebració d'una convenció a l'illa d'Utoya.

Per tot aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER: Condemnar rotundament el doble atemptat terrorista comès a Noruega aquest divendres 22 de  
juliol i reiterar el rebuig de l'Ajuntament de Tortosa al terrorisme.

SEGON: Expressar la solidaritat amb els familiars de les víctimes que han estat objecte d'aquesta brutal  
acció, amb els ferits, les autoritats i amb tot el poble noruec.

TERCER:  Fer arribar el més sentit condol de la ciutat de Tortosa al Consol de Noruega pel doble atemptat  
amb el resultat de 93 persones brutalment assassinades a la ciutat d'Oslo i a l'illa d'Utoya.

*-*-*
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Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Casanova, qui manifesta que poc a dir, perquè ja  
ho  he dit,  tot  el  que  havia  de dir.  Simplement  que nosaltres  condemnem tots  els  terrorismes,  no  fem  
diferències segons de quin color venen. 

*-*-*

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

PART DE CONTROL

18è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la  Junta de Govern Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

26/2011, de 27 de juny
27/2011, de 4 de juliol
28/2011, de 11 de juliol
29/2011, de 18 de juliol

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1404/2011 a la 1705/2011 

El Senyor Alcalde dóna compte de les diferents resolucions, manifestant que dintre d'aquestes es troba la  
1698/2011, que fa referència a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Tortosa, l'IMACT i els altres 
organismes autònoms.

19è- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han.

20è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI JORDAN

Tot  seguit  pren la  paraula  el  Sr.  Jordan,  qui  manifesta  que fa  dues preguntes breus.  Una en relació  a  
diferents obres que durant el passat mandat es van fer per part del nostre Ajuntament a diferents carrers de  
la nostre ciutat relacionats en la Llei de Barris. Uns carrers que concretament es van arranjar com és el C.  
Ciutat, el C. De la Rosa, Plaça de la Cinta o Gil de Federic, popularment conegut com a C. Ample. Sabem que 
aquestes obres per part de les empreses que les van executar van tenir alguns defectes i sabem que per  
part del govern municipal, en l'anterior mandat, es va demanar que es tornessin a arranjar i així es va fer,  
però  la  realitat  és  que  a  dia  d'avui  tornen  a  estar  moltíssimes  d'aquestes  obres  amb  els  mateixos 
desperfectes i jo aquesta tarde he estat en aquests carrers i la pregunta o prec que li voldríem fer és si  
podríem tornar a demanar a les empreses que es tornessin a arranjar aquests desperfectes? 

La  segona  pregunta  està  relacionada  en  la  Festa  del  Renaixement.  Durant  aquests  dies  la  Festa  del 
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Renaixement, una festa que parla de la nostra història i per tant és una recreació històrica molt important,  
està situada al mig del nostre nucli antic i en concret a la vora del Castell de Tortosa, des d'on va nàixer la  
nostra ciutat. La il·luminació que tenia el Castell de la Suda i part de les Avançades, durant aquests quatre  
dies no ha funcionat. Llavors moltíssima gent ens ha preguntat per què passava això i jo desconec per què  
aquest monument tant important i clau a la nostra ciutat durant aquests dies que rebem tants de visitants  
no ha estat il·luminat i no sé tampoc exactament si la gestió de la il·luminació és a càrrec de l'Ajuntament o  
del propi Parador, però el que demanaríem és que es tingués en compte de cara a aquests dies que tampoc 
funciona, que de cara al futur pogués estar il·luminat.

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que comença per aquesta segona. En tot cas 
agrair els dos precs. Del tema de la il·luminació del Castell, una part correspon a Turespaña a través de 
Paradores i una altra part ens correspon a nosaltres. Tant una com l'altra havia sigut objecte d'un robatori,  
una part s'està intentant subsanar, però s'està intentant buscar una solució que a veure si pot evitar aquests  
actes de vandalisme almenys per la part de l'Ajuntament, segurament la part de Turespaña com que també 
tenen les obres pendents a executar, s'acabarà fent tot a la vegada. 

En quan al tema dels carrers i dels desperfectes, ho mirarem, ho constatarem, on hi ha un problema de  
desperfectes, que la veritat és que no tot és imputable a l'empresa. El C. Gil de Federic, és un carrer que ha 
tingut un trànsit accentuat de camions i vehicles pesats per executar alguna obra com ha sigut l'actuació, si  
no recordo malament, al Centre d'Interpretació de la Setmana Santa, l'Antiga Església de Sant Antoni i el C.  
Del Vall, perquè en alguns moments han tingut que entrar els vehicles. Tant una empresa com l'altra, no la  
que va fer les obres, sinó les que han sigut objecte d'aquestes obres ja van ser requerides verbalment per a  
poder subsanar-ho, però no és tant imputable a la que ho va executar, sinó a la que desprès van fer obres.  
Intentarem mirar de si hi ha alguna d'aquestes que no ha estat degudament subsanada, crec que encara ha 
de passar algun camió, si  no recordo malament, pel C.  Gil  de Federic,  per subsanar-ho. Els altres m'ha 
paregut entendre C. Ciutat i C. De la Rosa i la Plaça de la Cinta, a la Plaça de la Cinta tornem  a tenir un  
problema, hi ha un obra privada que està fent una actuació que estan fent entrar vehicles pesats i que  
també tindrà alguna afectació, mirarem si és així. El C. Ciutat i C. Croera, jo crec que s'havia fet una actuació  
fa aproximadament un mes o mes i pico de repàs, si hi ha alguna cosa, en tot cas intentarem subsanar-la i  
agrair-li la seva aportació en aquest sentit. 

INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi, qui manifesta que una mica per a que no ens trobéssem al  
setembre en una mica de sorpresa i  és que al  setembre com sabeu, es posarà l'Institut  de Tortosa al  
Betania, llavors hi ha una demanda que vostè sap Sr. Alcalde, que fa molt de temps que s'està fent i que és  
d'arreglar la Plaça del Betania. Sabem perfectament bé que aquesta Plaça no és propietat de l'Ajuntament  
de Tortosa, però sí demanaríem des del nostre grup, que l'Ajuntament de Tortosa fes la gestió perquè es  
pogués arreglar la Plaça, això per un costat. 

Per l'altre costat, millorar tot l'enllumenament d'entorn que està bastant fosc, com és Camí de Betania i  
l'entorn, per què? Perquè els usuaris seran gent molt jove, que probablement a les sis de la tarde o algun 
batxillerat que acabe tard pugui sortir de nit i és per una qüestió de seguretat i simplement de tranquil·litat  
dels usuaris.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta a la Sra. Gamundi, que veu que és conscient de qui 
és la propietat. Abans aquell indret no s'utilitzava, no és que de cop s'utilitze ara, sinó que s'ha estat utilitzat 
ara per la Universitat i ja tenia aquest problema. L'Ajuntament ha anat fent actuacions d'urgència mentre no 
era propietat seva i el que hem transmès a l'Ampa i al Claustre i als representants de la direcció, és de que 
continuarem fent aquestes actuacions. En principi el trànsit de vehicles serà menor en l'Institut que en la 
Universitat, perquè els alumnes òbviament a l'Institut no es desplacen en vehicle de quatre rodes i per tant 
jo  crec  que  la  part  que  està  asfaltada  per  aparcament  serà  més  que  suficient  i  independentment  
continuarem fent les gestions que fins ara no resulten molt profitoses i és normal, perquè la competència de  
l'Estat diu que ells allí no fan cap actuació, però tampoc no som capaços de que ens cedeixin aquesta part 
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continuaran. Discrepo un tant en quan al tema de la il·luminació, perquè si que es veritat que ja que passen  
per allí ho intentem arreglar tot, però el Camí de Betania Sra. Gamundi, no serà precisament la part que no  
té il·luminació del C. De Betania, que per a que ens entenguéssem és  el que acaba la urbanització que es va 
fer fins a l'altra urbanització. No és precisament la part que utilitzaran els estudiants de l'Institut, allò és una  
part d'una activitat residencial privada i jo ho he transmès als veïns i ho he transmès a l'Associació de veïns  
d'aquell barri, de que el dia que s'hagi d'il.luminar aquella zona, s'haurà d'il.luminar, si s'ha d'il.luminar per  
part de l'Ajuntament en contribucions especials en un alt percentatge de contribucions especials, perquè no 
es va urbanitzar com es tenia que urbanitzar. Per tant el nostre compromís amb la reunió que vam tenir la 
regidora per un cantó i jo mateix amb el regidor Domingo Tomàs, que és el de serveis, juntament amb els 
responsables tècnics, és que millorarem la il·luminació de les escales que accedeixen des del C. Berenguer 
IV  a l'Institut,  que és  conjuntament amb les escales que porten des de davant l'estació fins  a dalt  de  
l'Institut, el pas habitual del 99,99% dels estudiants de l'Institut i també millorarem i també els hi dono la 
informació, intentarem millorar les escales que accedeixen des del C. Berenguer IV fins al centre, donat que 
hi han alguns llocs que no hi han uns escalons definits i tant de dia com de nit pensem que allí si que 
s'hauria de millorar. Hem intentat de millorar la seguretat viaria, a hores d'ara ja s'han pintat dos passos de  
vianants per facilitar l'accés d'aquells alumnes que venen des de les escales que parteixen de davant de  
l'estació i també instarem a algun propietari a que faci una cura millor de la seva parcel·la, donat que no està 
el  suficientment  cuidada i  dóna una sensació  de poca cura  que també indirectament podria  afectar  a 
l'institut. 

Per tant li agraeixo el seu prec, estem fent-ho i sento no compartir el posicionament del Camí de Betania, ja  
sigui quan s'hagi d'urbanitzar completament fent voreres o quan s'hagi de ficar il·luminació o qualsevol dels 
altres serveis al Camí de Betània, els propietaris d'aquell indret hauran de contribuir i de forma important el 
finançament d'aquestes obres, perquè no em pareixeria just que fos el pressupost municipal qui finances 
unes obres que en el seu dia, no pel culpa dels propietaris actuals, que segurament molts ho van adquirir a  
posterior, no es van fer quan es tenien que fer i que a més el POUM contempla aquesta possibilitat. 

Per tant, pràcticament li dic que sí a tot el que vostè m'està dient i mantinc la discrepància respecte al Camí 
de Betania.

INTERVENCIÓ DEL SR. SABATE IBARZ

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que volia formular un prec. Estem a l'estiu i hi han  
molts espais urbans i periurbans en matolls o herba seca que poden ficar en perill la seguretat, per la seva 
proximitat en els edificis, seguretat d'edificis o de persones. Per tant demanaríem que previ inventari dels 
serveis  tècnics  municipals  es  pogués  instar  als  propietaris  a  que  poguessen  netejar  aquests  espais  i 
sobretot aquells que siguin de propietat municipal. En aquest cas ens referim concretament a l'espai urbà  
que hi ha al Barri de Sant Llàtzer, a l'alçada del C. Rubí.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que ara mirarem aquest espai, però em congratula  
el  prec,  perquè  és  en  la  mateixa  línia  en  la  qual  està  treballant  el  govern  municipal  des  de  fa 
aproximadament dos o tres anys. Vam començar  a fer requeriments de neteja de parcel·les en aquelles 
zones  que  eren  més  conflictives,  algunes  a  petició  de  les  associacions  de  veïns,  essencialment  estic 
pensant amb l'Associació de veïns de Sant Josep de la Muntanya, la Simpàtica i també de Remolins. Pel que  
feia a la qüestió del Cèlio i la veritat és que no en tota la intensitat que nosaltres voldríem, però també els hi  
hem  de  constatar  que  s'ha  donat  fruit,  perquè  molts  d'aquests  requeriments  han  sigut  atesos  pels  
propietaris i no hem tingut que fer execució subsidiària, que no sempre és fàcil. En algun cas molt concret i  
donat  l'alt  perill  que  hem vist,  si  que  hem fet  execució  subsidiària.  És  més,  li  dic,  per  a  que  vegi  el  
capteniment d'aquest govern municipal i d'aquest Ajuntament, perquè al fi i al cap ho fem entre tots plegats,  
sobre la sensibilització en aquest tema, conjuntament amb l'ADF, en l'Agrupació de Defensa Forestal, que 
vam constituir ara fa dos anys entre l'Ajuntament de Tortosa i els propietaris, vam sol·licitar una subvenció al  
Departament de Medi Ambient que se'ns va ser concedida, d'una actuació que enteníem que era prioritària  
a  l'entorn  del  Pinar  de Gassià,  que  és  una  de les  zones de més risc  d'incendis  i  d'alguna  forma més  
habitades avui per avui. En aquests moments s'estan executant aquestes obres, la Sra. Regidora Beatriu  
Viñuela els hi pot donar en Comissió Informativa més detall d'aquesta actuació i s'estan fent uns trams de  
protecció, que en alguns casos no només implica la neteja del sotabosc, sinó tallar alguns pins per fer 
aquesta zona de protecció. Aquesta era un obra que era complicada d'executar, l'havia de fer l'ADF, que el  
mateix Ajuntament de Tortosa li adelanta els recursos per a que l'ADF la pugui executar, justificar i quan 
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cobre  l'ADF  desprès  li  restituirà  a  l'Ajuntament.  Jo  mateix  vaig  signar,  està  entre  els  decrets  que  avui  
donàvem compte, un decret amb aquest sentit, per tant, és un tema que efectivament ens preocupa.

Pel que em diu, em parla d'un solar al C. Rubí de la Raval, com si fos municipal. Jo m'asseguraré, perquè  
precisament en aquell carrer tenim un conflicte amb els antics propietaris del que havia de ser una zona 
d'urbanització d'una franja que va quedar fora de la zona d'urbanització i que l'Ajuntament no es propietari. 
No sé si ens estem referint al mateix solar o no, en tot cas, també li diré que en prengui en compte si és un 
solar municipal el que farem és netejar-ho i si com jo crec que estem parlant d'un solar que no és municipal,  
en tot cas, no estaria de més fer un requeriment al propietari per a que procedeixi a netejar-ho. Ja li dic que  
serà difícil, perquè si és del solar que jo em penso, és una empresa que ara està en una situació concursal  
complicada i per tant no hi ha un interlocutor clar, però en tot cas, tant en un cas com en l'altre, miraríem 
d'actuar i també li agraeixo el prec que em formula.

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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