
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
16 / 2012 

 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDÁN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SERVEIS CENTRALS 

Dictamen d’acord d’aprovació de plurianualitat i compromís d’aportació de la resta del finançament per l’obra 
de millora de capacitat de desguàs del Barranc de la Llet. 

 
*-*-* 

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

 
DICTAMEN D'ACORD D'APROVACIÓ DE PLURIANUALITAT I COMPROMÍS D'APORTACIÓ DE LA RESTA DEL 
FINANÇAMENT PER L'OBRA DE MILLORA DE CAPACITAT DE DESGUÀS DEL BARRANC DE LA LLET 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per acord adoptat en la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de novembre de 2011, 
publicat al BOPT núm. 273 de data 26 de novembre de 2011 es va aprovar definitivament el projecte de 
millora de capacitat de desguàs del barranc de la Llet amb un pressupost d’execució per contracta  
424.034,23 € IVA inclòs. 
Per resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny publicada al DOCG de data 22 de juny de 2012 sobre la selecció 
d’operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament de FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, 
l’Ajuntament de Tortosa ha estat beneficiari de cofinançament de l’esmentada actuació. 
 
La planificació plurianual de la despesa amb càrrec a la partida IMA-15100-61911, tenint en compte l'inici i el 
temps de l'execució, és la següent:  
 

Any Pressupost Fons propis PAM FEDER 
2012 127.210,26 23.605,13 40.000,00 63.605,13 
2013 296.823,97 148.411,99  148.411,98 
Total 424.034,23 172.017,12 40.000,00 212.017,11 

 
Atès que a dia d'avui encara no està resolta la convocatòria del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 
 
Vist l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals, relatiu als compromisos de despesa de caràcter plurianual, que estableix que el nombre 
d'exercicis a que pot aplicar-se les despeses d'inversions referides no serà superior a quatre i que la despesa 
que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar 
al crèdit corresponent de l'any en què l'operació es va comprometre els següents percentatges: en l'exercici 
següent el 70%, en el segon exercici el 60%, i en el tercer i quart el 50%. No obstant, en casos excepcionals el 
Ple podrà ampliar el nombre d'anualitats i elevar els percentatges anteriors. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió del dia 25 de juliol 
de 2012. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la despesa plurianual per a l'obra de Millora de capacitat de desguàs del Barranc de la Llet en 
els següents termes: 
 

  % respecte  Finançament 
Any Pressupost 1a anualitat Fons propis PAM FEDER 

2012 127.210,26 100,00% 23.605,13 40.000,00 63.605,13 
2013 296.823,97 233,33% 148.411,99  148.411,98 
Total 424.034,23  172.017,12 40.000,00 212.017,11 

 
 
Segon.- Adoptar el compromís d'aportar l'import de 212.017,12€ per tal de fer front a la resta del finançament 
de l'operació cofinançada pel FEDER “. 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Veiem que és una qüestió merament, diguem, tècnica des del 
punt de vista de plurianualitat. Només volíem confirmar si l’ACA aportarà algo de finançament o no. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde respon: No. En tot cas està previst d’acord amb el Pla que avui aportem, que és un 
pressupost de 420.000€ i que hi ha 40.000€ de la Diputació de Tarragona a través del PAM, 212.000€ a 
través del Departament de Governació via programa FEDER i la resta seria finançament propi.  
 
Hi havia un compromís de l’ACA quan es va signar un protocol per intentar desencallar el tema que bloquejava, 
com vostès recorden, la residència de la tercera edat i una acta que havia fet la mateixa ACA i la CHE, però era 
una declaració d’intencions sense cap consignació pressupostària i, una vegada plantejades i fetes les 
negociacions oportunes i davant de la inviabilitat de que tinguéssim una resposta per part de l’ACA a curt 
termini, com requeriria per a que es pogués posar en marxa aquesta instal·lació, des del mateix Govern de la 
Generalitat se’ns va suggerir la possibilitat de poder col·laborar i ajudar amb el mateix import que teòricament 
tenia que haver fet l’ACA a través del programa dels fons FEDER i hem tingut la sort de què se’ns ha aprovat i, 
per tant, ho tindríem “solventat” d’aquesta forma. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria absoluta 
del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
 
 
I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les tretze hores i quaranta 
minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari acctal.        Vist i plau 
          L’alcalde 
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