
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

12 / 2013 
 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CID GARCIA, ROSA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
GARCÍA EGEA, MANUEL 
 
Excusen la seva assistència: 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
 

 
Tortosa, essent les vuit hores i cinc minuts del dia 
sis de setembre de maig de dos mil tretze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la casa 
consistorial els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió extraordinària i urgent 
sota el següent 
 
 

 
 
Motiu de la urgència: Compliment de terminis. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1r -  Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

2n - Dictamen de proposta d'acord de declaració com a serveis essencials la vigilància, manteniment i 
consergeria dels centres d’educació infantil i primària, Escola Municipal de Música, Escola de Tall i 
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Costura Municipal i programes de garantia social. Pla de transició al treball, als efectes de poder 
contractar personal laboral temporal. 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Senyor alcalde, nosaltres ens abstindríem, entenent 
que hi ha temes sobrevinguts que estan absolutament imprevistos en calendari, però pensem que 
aquesta circumstància que ens ocupa avui com a únic punt de l’ordre del dia podria haver estat 
prevista. Vam tenir reunió de portaveus explicant calendari de sessions i per això ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, senyor Sabaté, sé que no van 
poder assistir a la Comissió i potser no van tenir els aclariments oportunes. 
 
Aquesta és una contractació que és idèntica a la de l’any passat. A diferència de l’any passat, hi ha un 
informe de l’interventor i tan prompte vam conèixer l’informe de l’interventor, malgrat la legislació, no 
havia canviat. Se’ns va demanar que es declarés l’essencialitat del servei i per això ho fem. 
 
Ara, com vostè pot entendre, si haguéssim tingut aquest informe de l’interventor amb caràcter previ, 
doncs s’hauria previst. No es va preveure perquè amb la mateixa legislació, als mateixos treballadors, 
l’any passat no va ser necessari. 
 
Aquest és el motiu de la urgència. Per tant, que consti en acta que no es podia preveure aquesta 
circumstància. En tot cas, s’aprova la urgència amb el vot favorable de tots els regidors i regidores 
presents i l’abstenció del grup socialista i sobrevinguda del grup d’Iniciativa. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la urgència amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (10) i d’ERC (2) i 
quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i d’I-
ET-E (1). 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A SERVEIS ESSENCIALS LA VIGILÀNCIA, 
MANTENIMENT I CONSERGERIA DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA, ESCOLA DE TALL I COSTURA MUNICIPAL I PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL. PLA DE 
TRANSICIÓ AL TREBALL, ALS EFECTES DE PODER CONTRACTAR PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2013, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de 28 de desembre de 2012, 
la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de personal i al 
nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’Administració Local. 
 
L’article 23.2 de la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, que té caràcter bàsic, 
determina que durant l’any 2013 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i 
per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tal de poder garantir la continuïtat de diferents serveis de la unitat d’ensenyament que es venen 
prestant ininterrompudament durant els darrers cursos escolars, i amb el propòsit de poder contractar 
al personal laboral temporal necessari, cal aprovar una declaració de serveis essencials. 
 
Vist l’informe emès pel cap d’Unitat d’Ensenyament els serveis a declarar essencials, en ésser 
necessària la contractació de personal laboral temporal per garantir la seva continuïtat són: vigilància, 
manteniment i consergeria dels centres d’educació infantil i primària, Escola Municipal de Música, 
Escola de Tall i Costura i programes de garantia social (Pla de transició al treball). 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Intern, de data 4 de setembre de 2013. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Declarar com a serveis essencials, amb el propòsit de poder contractar personal laboral temporal, el 
serveis següents: 
 
- Vigilància, manteniment i consergeria dels centres d’educació infantil i primària. 
- Escola Municipal de Música. 
- Escola de Tall i Costura Municipal. 
- Programes de garantia social. Pla de transició al treball. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Nosaltres votarem a favor, tot i l’abstenció de la urgència, 
perquè pensem amb els treballadors i amb el contracte. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bon dia a tothom. 
 
A veure, nosaltres pensem que això sí que és una cosa que no és sobrevinguda perquè se sap que hi ha 
una Llei de Pressupostos que entra en vigor l’1 de gener del 2013, on diu que, a veure, que no es 
poden fer contractacions si no és pel caràcter essencial i això entenem que s’hagués tingut que 
preveure abans i que, per tant, a hores d’ara ja haguessin tingut que aprovar que era essencial en un 
Ple ordinari. No obstant, el nostre suport a que es contracti a aquesta gent, per tant votarem que sí. 
Però volem que quedi constància de què això sí que s’hagués pogut prevenir. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Tornar a insistir, a perill de fer-me pesat, però ho 
reiteraré perquè veig que la capacitat d’incomprensió d’alguns regidors és il·limitada. 
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Els hi he dit que la legislació, el punt de la Llei de Pressupostos en aquest aspecte és idèntic al de l’any 
anterior, idèntic, idèntic. I a l’any anterior no se’ns va requerir això. Jo li puc donar la meva opinió també 
personal, li puc donar la meva opinió personal però no li donaré. 
 
L’any passat amb un text idèntic de la Llei de Pressupostos no es va requerir això. Aquest any es 
requereix, per tant, no es podia preveure, perquè respecte a la situació de l’any passat la contractació 
d’aquests treballadors en la mateixa època la legislació era la mateixa, idèntica i, per tant, és més, en 
algun punt encara era més dura l’any anterior que aquest any. 
 
Per tant, com poden entendre, no és una qüestió de que es podria preveure, perquè si es podia 
preveure era tan senzill. I després si volen, fora del Ple, jo també els hi donaré la meva opinió sobre 
això. Però en tot cas, s’agraeix el vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar l’abstenció del nostre grup. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Bé, moltes gràcies, moltes 
gràcies, ho farem saber. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (10), ERC (2) i I-
ET-E (1) i amb tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC. 
 

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i quinze 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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