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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

21 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
CID GARCIA, ROSA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
LEHMANN MOLES, EMILI 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
NO ASSISTEIXEN: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILA, ALÍCIA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 

 
Tortosa, essent les vint hores i tres minuts del 
dia vint-i-vuit de novembre  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 d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014. 
 

*-*-* 
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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. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor alcalde: Simplement, perquè ahir s’acabava el període per finalitzar 
les al·legacions i, per tant, el que fem és procedir avui al seu desistiment per publicar-les i per a que 
després puguin entrar en vigor. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2014. 
 
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
" Vist l’expedient de modificació d'ordenances fiscals tramitat per aquest Ajuntament d'acord amb 
l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist que en data 11 d'octubre de 2013 es va adoptar l’acord d'aprovació inicial i es va obrir termini 
d'informació pública durant el qual es van presentar les següents al·legacions, que han estat 
degudament informades pel servei de Gestió d’Ingressos:  
 
- El dia 5/11/2013 pel senyor José Luis Roca Castillo, en nom i representació de Promociones Levantino 
Aragonesas SA, núm. RGE 16264. 
 
- El dia 15/11/2013 pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, núm. RGE 17002, 
17003, 17004, 17005, 17007, 17008, 17009, 17010, 17011, 17012, 17013, 17016, 17017, 17018, 
17019, 17021, 17022, 17023, 17024, 17025, 17027, 17028, 17029, 17030, 17031, 17032, 17033, 
17026, 17034, 17035, 17036, 17037i 17038. 
 
- El dia 20/11/2013 pel senyor José Osuna Ruiz, en qualitat de president de l’Agrupació Provincial de 
Promotors Constructors d’Edificis de Tarragona (APPCE), núm. RGE 17224. 
 
Atès que, pel que fa a les al·legacions que disposen d'empara legal, o bé ja es contemplen a les 
ordenances reguladores, i per tant les situacions de necessitat actuals ja han estat considerades 
adequadament, o bé les modificacions proposades no tenen en compte l’impacte econòmic que la seva 



                                   

- Pàg. 3 de 3 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

adopció podria tenir en l’escenari pressupostari vigent i conseqüentment en la prestació de serveis de 
competència municipal. 
 
Atès que la resta d’al·legacions no poden ser admeses per contravenir disposicions legals d'obligat 
compliment. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals emes en sessió de data 27 de novembre de 2013. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades.  
 
Segon - Aprovar definitivament per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les ordenances 
fiscals en els mateixos termes en que va ser aprovada inicialment. 
 
Tercer - Notificar aquest acord a tots els que han presentat al·legacions amb el corresponent peu de 
recursos. 
 
Quart - Publicar l’acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de les ordenances fiscals pera l’exercici de  
2014 i següents al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. ” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 

 
*-*-* 

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


