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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
22 / 2014 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN 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 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
Tortosa, essent les dinou hores i quaranta vuit 
minuts del dia tres de novembre de dos mil 
catorze, 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 ordinària sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
  
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
  
- Ordinària 17/2014, d’1 de setembre.  
- Extraordinària i urgent 18/2014, de 22 de setembre.   
- Extraordinària 19/2014, de 26 de setembre. 
- Ordinària 20/2014, de 06 d’octubre.  
- Extraordinària 21/2014, de 13 d’octubre.  
  

  



PRESIDÈNCIA 
  
02 - Proposta d'acord d'atorgament de la medalla pugna Pro Pàtria Dertosa, a títol pòstum, al Sr. Josep 
Rodríguez Martínez, Alcalde de Tortosa (1936-1939). 

  
 

SERVEIS AL TERRITORI 
  

03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial Temple Sud 
 
  

SERVEIS CENTRALS 
  

04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 
24/2014. Suplement de crèdit finançat amb nous ingressos procedents de préstecs i amb romanent de 
tresoreria per a despeses  generals 
  
05 - Dictamen de proposta d’acord de la distribució del superàvit de l’exercici 2013. 
  
06 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la concertació d’operacions de crèdit per a la 
cancel·lació total o parcial dels préstecs subscrits amb el fons de finançament de pagament a 
proveïdors, i aprovació del Pla de reducció de deute 2015-2017. 
  
07 - Dictamen de proposta de desestimació dels recursos de reposició interposats per determinats 
treballadors/res municipals contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Tortosa en data 1 de 
setembre de 2014, relatiu a l’aprovació de la relació valorada de llocs de treball. 
  
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
08 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per sol·licitar que l’Ajuntament respongui els 
escrits dels ciutadans en un termini màxim de 15 dies. 
  
 

PART DE CONTROL 
  
09 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
  
a) Extractes Junta de Govern Local:   
  
- 44/2014, de 29/09/2014 
- 45/2014, de 02/10/2014 
- 46/2014, de 06/10/2014 
- 47/2014, de 13/10/2014 
- 48/2014, de 20/10/2014 
  
b) Resolucions de l’Alcaldia  
  
- De la 2082/2014 a la 2353/2014 
  
  
10 - Informes de l’Alcaldia.  
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11 -  Control dels òrgans de la corporació: 
  
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
– Ordinària 17/2014, d’1 de setembre.  
– Extraordinària i urgent 18/2014, de 22 de setembre.   
– Extraordinària 19/2014, de 26 de setembre. 
– Ordinària 20/2014, de 06 d’octubre.  
– Extraordinària 21/2014, de 13 d’octubre.  
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02. PROPOSTA D’ACORD D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA PUGNA PRO PÀTRIA DERTOSA, A TÍTOL 
PÒSTUM, AL SR. JOSEP RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ALCALDE DE TORTOSA (1936-1939). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient, iniciat mitjançant acord del Ple d’aquest Ajuntament adoptat en sessió de data 4 
d’agost de 2014, que ha estat instruït a l’objecte d’atorgar la Medalla Pugna Pro Pàtria Dertosa, a títol 
pòstum, al senyor Josep Rodríguez Martínez, alcalde de Tortosa (1936-1939), distinció honorífica que 
preveu l’article 9è. del vigent Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès que s’ha seguit el procediment establert pel Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Tortosa, havent-se exposat al públic la proposta formulada per l’instructor de l’expedient. 
 
Atesos els mèrits que concorren en el senyor Josep Rodríguez Martínez, alcalde de Tortosa (1936-
1939). 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Atorgar Medalla Pugna Pro Pàtria Dertosa, a títol pòstum, al senyor Josep Rodríguez Martínez, 
alcalde de Tortosa (1936-1939), pels seus mèrits acreditats en l’expedient. 
 
Segon - Facultar a l’alcalde per a la determinació del corresponent acte de lliurament, així com 



d’aquelles altres actes complementaris que estimi adients. 
 
Tercer - Donar trasllat del present acord als familiars directes del senyor Josep Rodríguez Martínez, per 
al seu coneixement i efectes.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Vam iniciar l’expedient fa un temps. Ara, 
simplement, fem la formalitat de finalitzar aquest expedient. Farem un acte d’entrega de la medalla 
properament i intentarem que sigui abans de final d’any, en el marc de l’Espai Sant Domènech, que és 
on solem fer aquests actes, i ja hem dit en Junta de Portaveus que allí tots els portaveus ja faran les 
intervencions oportunes. En tot cas, doncs, saludar als familiars que s’han volgut acostar aquí al Ple, 
agrair-los la seva presència i també, doncs, dir-los-hi que ja farem les intervencions oportunes en aquell 
moment.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, no intervindré, 
tal i com hem quedat a la Junta de Portaveus, simplement per manifestar la nostra abstenció, com ja 
vam fer al moment que es va iniciar l’expedient. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo tampoc intervindré, com hem quedat, però també el nostre 
posicionament serà d’abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), 
I-ET-E (2); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PxC 
(1) i PP (1) 
 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI  
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL 
TEMPLE SUD 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ En data 18 de novembre de 2013, el Sr. Ferran Bel i Accensi, com alcalde - president de l’Ajuntament 
de Tortosa i el Sr. Emilio Descarrega Hierro en nom i representació de Subirats Berenguer Immobiliària 
SA, mercantil que ostenta el càrrec de president del Consell Rector de la Junta de Compensació del Pla 
Parcial Temple Sud, van signar un conveni de col·laboració urbanística amb l’objectiu de facilitar el 
desenvolupament del sector Pla Parcial Temple Sud, mitjançant el qual l’Ajuntament hauria de tramitar 
una modificació del POUM establint uns nous paràmetres urbanístics del sector, modificació ja aprovada 
definitivament i plenament executiva amb la publicació de l’acord al DOGC núm. 6588 de 24 de març 
de 2014, així com procedir a la modificació del propi Pla Parcial Temple Sud. 
 
De conformitat amb l’anterior, per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de novembre del 2013 
es va aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial Temple Sud. 
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Vist que durant el termini d’exposició pública, amb publicació del corresponent edicte al BOPT núm. 285 
de data 12 de desembre del 2013  i diari La Vanguardia de 5 de desembre del 2013, no s’han 
presentat al·legacions envers el mateix. 
 
Vist que consten a l’expedient els informes emesos corresponents als organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials, entre ells el de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. 
 
Vist que en data 27 d’agost de 2014 la Junta de Compensació del Pla Parcial Temple Sud ha presentat 
la documentació per la seva aprovació definitiva amb les prescripcions establertes en els diferents 
informes emesos. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 29 d’agost de 2014 per l'arquitecte municipal envers la 
documentació aportada per la Junta de Compensació. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 1 de setembre del 
2014. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar definitivament la modificació  del Pla Parcial Temple Sud promoguda per la Junta de 
Compensació del Pla Parcial Temple Sud. 
 
Segon - Aprovar la liquidació en concepte de taxa per expedició de documents administratius en els 
diferents expedients tramitats regulada en l’article 6è núm. T-1, que puja a la quantitat de 1.864,98€  
(mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims) 
 
Tercer - Notificar el present acord a la Junta de Compensació del Pla Parcial Temple Sud i propietaris de 
terrenys compresos dins de l'àmbit del propi Pla Parcial. 
 
Quart - Lliurar en el termini d’un mes a la CUTE la documentació tècnica i administrativa complerta de la 
present modificació als efectes d’informació, coordinació i del seu arxiu posterior, lliurament que és 
condició necessària per a la publicació del present acord d’aprovació definitiva.” 

 
1.  

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tem a que ja coneixen, que va anar 
en el seu moment, es va fer l’aprovació inicial aquí, va aprovar-ho la CUTE després de tenir-ho a 
exposició pública i no haver rebut cap al·legació i ara l’únic que fem és l’aprovació definitiva. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Només també per manifestar 
l’abstenció, com ja vam fer al seu moment. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: També la postura nostra és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, és també per manifestar la nostra 
abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, nosaltres igual que l’altra vegada. Vam votar en contra i 
mantenim el mateix sentit del vot. 



 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Sí, moltes gràcies. És per manifestar el sentit del vot de l’aprovació 
inicial, que va ser abstenció. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; set abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), I-ET-E (2), PP (1) i PxC 
(1); i dos vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal d'ERC.  
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
04. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 24/2014. SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB NOUS INGRESSOS 
PROCEDENTS DE PRÉSTECS I AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la modificació pressupostàries de suplement de crèdit finançat amb nous ingressos procedents 
de préstecs i amb romanent de tresoreria per a despeses generals, i vistos els informes d'Intervenció, i 
atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 29 d'octubre de 2014, proposo 
al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de crèdits suplement de crèdit finançat 
amb nous ingressos procedents de préstecs i amb romanent de tresoreria per a despeses generals, 
d'acord amb el següent detall: 
 

Finançament   

Descripció Aplicació Eur 

Nous ingressos de préstecs de l’interior a llarg termini  
91300 4.637.376,85 

Romanent de tresoreria per despeses generals  
87000 613.242,69 

Total  5.250.619,54 

 

Suplement de crèdit   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Amortització préstecs FFPP TRE-01100-91101 5.250.619,54 

 
Segon - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense 
que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense 
cap mes tràmit.” 
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*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: De fet, aquest punt, el punt quart, el punt cinquè i 
el punt sisè fan referència exactament al mateix, essencialment a dos qüestions. Una, ja ho presento jo 
mateix per fer-ho ràpid, regidora. Simplement és que s’han aconseguit millors condicions financeres per 
tres trams del préstecs de proveïdors. Vam aprovar fa unes setmanes la possibilitat que se’ns havia 
obert amb una ordre ministerial de poder negociar amb les entitats financeres, que ja avançàvem en 
aquell moment que seria molt difícil, de millorar les condicions. De fet, ho hem fet. Modifiquem les 
condicions financeres per quatre trams. Això pot suposar a l’any un estalvi de 80.000€ a l’any a 
l’Ajuntament de Tortosa.  
 
I a la vegada, també fem l’aplicació de 600.000€ de superàvit del 2013 a reduir endeutament amb 
aquells préstecs que corresponen a factures finançades pel Fons de Proveïdors que la Generalitat no 
havia pagat a l’Ajuntament i que l’Ajuntament posteriorment ha cobrat. I com que ha cobrat, per no tenir 
un sobrefinançament via cobrar les factures i via préstec de proveïdors, el que ens marca la normativa 
és que, dins de les nostre possibilitats de Tresoreria, vol dir que no serà amb caràcter immediat, 
procedirem a l’amortització d’aquests 600.000€. 
 
Això és el que fem, primer, amb la modificació pressupostària; després amb la distribució del superàvit i 
després amb la concertació de les operacions de crèdit, que l’únic que fem és que no veiem les 
condicions financeres. 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE L’EXERCICI 
2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la documentació de l’expedient de distribució del superàvit de l’exercici 2013. 
 
Vist el compte general de l’exercici 2013, aprovat en data 1 de setembre de 2014, del qual es desprèn 
un romanent de tresoreria per a despeses generals que se situa en un import de 3.742.936,80 €, 
essent la capacitat de finançament (superàvit) de 4.481.090,89 €. 
 
Atès el que s’estableix a l’article 32.1 i a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) sobre el destí del superàvit. 
 
Vistos els apartats 8.3 i 8.4 de la nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de febrer de 2014 de la Direcció General de 
Política Financera del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya sobre el 
destí del romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Vist el que s’estableix a l’article 27 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, sobre les obligacions 
pendents de pagament que s’hagin abonat a través del mecanisme de finançament per al pagament de 
proveïdors i que tinguin un finançament afectat. 
 
Vist l’informe de l’interventor que, a la vista de la normativa vigent i de les magnituds per a la 



quantificació del destí del superàvit procedent de la liquidació del pressupost de 2013, proposa 
destinar l’import de 613.242,69 € a amortitzar anticipadament determinats préstecs. 
 
Vist les disponibilitats de Tresoreria i el Pla de disposició de fons. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 29 d’octubre de 2014. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Destinar l’import de 613.242,69 € procedent del superàvit de l’exercici 2013 a amortitzar de 
forma anticipada els següents préstecs: 
 

Entitat creditora Ref Import Capital viu Amortització anticipada Capital viu posterior 

Banesto 2012/1/001 764.450,15 434.953,13 434.953,13 0,00 

Rural Caixa 2012/1/010 532.196,84 498.935,54 178.289,56 320.645,98 

TOTAL 613.242,69  

 
Segon - Efectuar el desemborsament efectiu de les amortitzacions esmentades amb pagaments 
parcials i condicionat a les disponibilitats de Tresoreria.” 

 
*-*-* 

 
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. 
 
 
 
 
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE CRÈDIT 
PER LA CANCEL·LACIÓ TOTAL O PARCIAL DELS PRÉSTECS SUBSCRITS AMB EL FONS DE FINANÇAMENT 
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, I APROVACIÓ DEL PLA DE REDUCCIÓ DE DEUTE 2015-2017. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient de concertació d’operacions de crèdit per la cancel·lació total o parcial dels préstecs 
subscrits amb el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors d’acord amb el Reial decret llei 
4/2012, s’ha sol·licitat oferta a les entitats Banc de Sabadell, Banc Santander, Bankia, BBVA, Cajamar, 
Catalunya Caixa, Banco Popular, Bankinter i Caixabank, de conformitat amb les previsions de l’article 3 
del Real decret llei 8/2014, de 4 de juliol,  d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i la eficiència d’acord amb el detall següent: 
 

Import dels préstecs Amortització trimestral. Sistema d’amortització constant per trimestres vençuts, excepte l'última 
quota que el venciment no podrà superar el dia 29/05/2022) 

1.538.028,95 29 quotes de 51.267,63 i una última quota de 51.267,68 

2.602.168,23 29 quotes de 86.738,94 i una última quota de 86.738,97 

1.541.994,32 29 quotes de 51.399,81 i una última quota de 51.399,83 

1.537.376,85 29 quotes de 51.245,90 i una última quota de 51.245,75 

2.510.298,15 29 quotes de 83.676,61 i una última quota de 83.676,46 
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1.295.572,78 29 quotes de 43.185,76 i una última quota de 43.185,74 

858.293,06 29 quotes de 28.609,77 i una última quota de 28.609,73 

Termini:  7 anys 

Liquidacions: Trimestral. (Trimestres vençuts). 

Tipus d'interès:  Variable. Euribor a 3 mesos + diferencial, sense arrodoniment. Revisions trimestrals. 

Comissions:  La present operació estarà exempta de comissions d'obertura, cancel·lació, amortització 
anticipada o qualsevol altre tipus de comissió. 

Formalització:  Davant de fedatari municipal o a càrrec de l'entitat adjudicatària en altres supòsits. 

Sense clàusula d’arrodoniment centesimal del tipus d'interès resultant. 

Cal indicar expressament en l'oferta la base de càlcul dels interessos: any natural o any comercial. 

No s'admetran ofertes per quantitats diferents a l'import total de l'operació, ni altres variants diferents a les condicions 
econòmiques que s'han expressat o que estableixin paràmetres que no es puguin avaluar en el moment de concertar 
l'operació per dependre de circumstàncies futures del mercat financer com proposicions amb múltiples índexs o 
productes estructurats clàssics o complexes. S'exclouran expressament les operacions condicionades a la contractació 
de cobertures de tipus d'interès i aquelles que estableixin imports i períodes mínims per a l'amortització anticipada. 

 
Al llarg del termini atorgat per a la presentació d'ofertes, s'han rebut dos proposicions de les entitats 
amb el següent resultat:  
 

ENTITAT IMPORT TIPUS D'INTERÈS 

BBVA 3.100.000,00 Euribor 3M + 1,50 

Caixabank 1.537.376,85 Euribor 3M + 1,15 

 
Examinades les ofertes presentades, es comprova que compleixen les condicions sol·licitades per 
l'Ajuntament de Tortosa per al refinançament dels préstecs subscrits amb el Fons de Finançament de 
Pagament a Proveïdors, de conformitat amb les previsions de l'article 3 del Real decret llei 8/2014, de 4 
de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència. 
 
Vist l'informe - proposta de la tresorera i l’informe d’Intervenció núm. 622/2014.  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 29 d’octubre de 2014. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la concertació de dues noves operacions d’endeutament per la cancel·lació parcial del 
deute pendent amb el Fons de Finaçament per al Pagament a Proveïdors d’acord amb el següent detall: 
 

Entitat Préstec Capital viu Entitat ofertant Import del refinançament Nou tipus d'interès 

BBVA 2012/1/006 1.538.028,95 BBVA 1.538.028,95 

Banesto 2012/1/001 716.672,02 BBVA 281.718,89 

Sabadell-Cam 2012/1/002 373.966,20 BBVA 373.966,20 

Sabadell 2012/1/003 546.927,43 BBVA 546.927,43 

3.100.000,00 Euribor 3M + 1,50 



  Bankinter 2012/1/007 359.358,53 BBVA 359.358,53 

Caixabank 2012/1/004 1.537.376,85 Caixabank 1.537.376,85 1.537.376,85 Euribor 3M + 1,15 

 

Amortització trimestral. Sistema d’amortització constant per trimestres vençuts, excepte l'última quota que el 
venciment no podrà superar el dia 29/05/2022) Import dels préstecs 

3.100.000,00 29 quotes de 103.333,33 i una última quota de 103.333,43 

1.537.376,85 29 quotes de 51.245,90 i una última quota de 51.245,75 

 
Segon - Aprovar el pla de reducció de deute que avarca els anys 2015-2017 i comunicar-se al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el següent detall: 

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN
INGRESOS 2015 2016 2017
Capítulo 1 14.347.959,81 14.566.375,15 14.703.694,73
Capítulo 2 140.000,00 145.656,00 148.569,12
Capítulo 3 6.319.000,00 6.350.595,00 6.382.347,98
Capítulo 4 9.423.799,18 9.440.186,61 9.457.991,67
Capítulo 5 537.523,00 567.015,80 574.670,52
Ingresos corrientes 30.768.281,99 31.069.828,57 31.267.274,01
Capítulo 6 0,00 0,00 0,00
Capítulo 7 0,00 0,00 0,00
Ingresos de capital 0,00 0,00 0,00
Capítulo 8 127.969,46 0,00 0,00
Capítulo 9 0,00 0,00 0,00
Ingresos financieros 127.969,46 0,00 0,00
INGRESOS TOTALES 30.896.251,45 31.069.828,57 31.267.274,01

 

INDICADORES DEUDA VIVA 2015 2016 2017
Deuda viva l/p 31.12 (incluye avales) 38.113.944,05 32.548.451,24 26.982.958,43
Deuda viva c/p 31.12 (incluye avales) 0,00 0,00 0,00
Deuda viva 31.12 38.263.944,05 32.698.451,24 27.132.958,43
Amortizaciones prev 5.507.763,18 5.565.492,81 5.565.492,81

Ingresos corrientes ajustados 30.768.281,99 31.069.828,57 31.267.274,01
% deuda/ingresos corrientes aj. 124,36% 105,24% 86,78%

 

ercer - Sol·licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per formalitzar les 

OTROS INDICADORES 2015 2016 2017

Ahorro corriente 5.870.173,18 5.969.492,81 5.970.118,81
Ahorro corriente después de amortizaciones 362.410,00 404.000,00 404.626,00

Ingresos no financ. - gastos no financ. 5.492.793,72 5.569.492,81 5.569.492,81
Ajustes SEC -1.636.451,87 -1.666.532,45 -1.701.402,00

Capacidad/necesidad financ. 3.856.341,85 3.902.960,35 3.868.090,81

Lím ite Regla del gasto 23.404.140,38 22.965.412,43 23.242.174,54

Gasto computable 22.626.022,10 22.853.662,28 23.168.219,64

Cumplimiento Regla del gasto SI SI SI
 
T
noves operacions de crèdit.” 
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otmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 

7. DICTAMEN DE PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PER 

er l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 

I. FETS 

. Vist l’expedient 2014-RRH-C0501-000001, relatiu a la Relació valorada de llocs de treball de 

a Relació de llocs de treball, és una conseqüència del principi constitucional d’autoorganització de les 

. Vista l’Acta número 1/2014, signada per tots els membres, de data 15 de juliol de 2014, a les 14.00 

Participació:  66% 
(92%). 

a

ista l’Acta 1/2014, de data 1 d’agost de 2014, de la Mesa per a la negociació d’aquelles matèries i 

. En sessió ordinària de data 1-09-2014 el Ple de l’Ajuntament de Tortosa aprova la Relació valorada 

. En data 10 de setembre de 2014 es publica al BOPT núm. 209, inserció 2014-09367, aquesta 

. En data 30 de setembre de 2014 es publica al BOPT núm. 224, inserció 2014-09858, la rectificació 

S
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
0
DETERMINATS TREBALLADORS/RES MUNICIPALS CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN DATA 1 DE SETEMBRE DE 2014, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 
VALORADA DE LLOCS DE TREBALL 
 
P
 
“ 
 
1
l’Ajuntament de Tortosa. 2014. 
 
L
administracions (article 103 de la Constitució). La concreció d’aquesta potestat administrativa dels 
municipis està reconeguda en l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. Aquesta potestat d’autoorganització i l’elevada discrecionalitat tècnica que comporta estan 
subjectes als límits legalment establerts i, en tot cas, han de respectar l’ordenament jurídic vigent. 
 
2
h, de l’Assemblea de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Tortosa, relativa a l’assemblea que 
va tenir lloc al Saló de Plens d’aquesta corporació, en la qual es va informar al personal municipal 
assistent sobre la proposta de Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa, el 
mètode de valoració utilitzat i la seva aplicació a les retribucions. A les 14.30 h. es procedeix a la 
votació de la proposta mitjançant urna tancada i vot secret. Finalment, a les 14.45 h. es procedeix a 
l’escrutini dels vots dels 128 treballadors i treballadores que han exercit el vot sobre una llista total de 
194, amb els següents resultats: 
 
- 
- Vots a favor:  118  
- Vots en contr : 10  (8%). 
 
V
condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Tortosa, en la qual 
s’adopta el següent acord: 1. Aprovar, per unanimitat, la Relació valorada de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Tortosa. Aquesta Acta duu annexa una taula general de la Relació valorada de llocs de 
treball en la qual s’especifiquen: ordre, grup, lloc de treball, les puntuacions en els 3 factors 
desglossades en els 14 subfactors corresponents, i el salari brut total. 
 
3
de llocs de treball. 
 
4
Relació valorada de llocs de treball. 
 
5
d’ofici de tres errades materials en aquesta Relació valorada de llocs de treball, per aplicació de l’article 
105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 



administratiu comú. 
 
6. Vistos els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple del dia 1 de setembre del 2014 

r. Ricardo Serrato Forés, DNI 40907353J, en data 2 d’octubre de 2014, registre d’entrada 11133. 

r. Marcial Martínez Gallego, DNI 40911349F, en data 3 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ol·lectiu d’administratius de l’Ajuntament de Tortosa, format pel Sr. Santiago Briansó Auge, DNI 

ra. Núria Cuartiella Hernández, DNI 40931164L, en data 9 d’octubre de 2014, amb número del 

ra. Marion Van Elk, NIE X2195729B, en data 9 d’octubre de 2014, amb número del Registre General 

ra. Isabel Muñoz Salvador, DNI 52603699P, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ol·lectiu de treballadors/res i educadors/es socials de l’Ajuntament de Tortosa, format per la Sra. 

ol·lectiu d’operaris i oficials 2a de l’Ajuntament de Tortosa, format pel Sr. Roberto Gallardo Mauri, DNI 

ra. Rosa Maria Poy Prades, DNI 40908242M, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ol·lectiu de treballadores familiars de l’Ajuntament de Tortosa, format per la Sra. Mercedes Caro 

ra. Margarita Mayo Esteve, DNI 40929729X, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

relatiu a l’aprovació de la relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa per les 
següents persones interessades: 
 
S
 
S
General d’entrada 11362. 
 
C
40910212C, Sra. Anna Buera Pastor, DNI 40930341R, Sra. Maria Àngels Chavarria Ferrer, DNI 
47627003Y, Sra. Immaculada Curto Roca, DNI 40918923Z, Sra. Cinta Fontanet Ramírez, DNI 
40932659L, Sra. Amanda Gisbert Llangostera, DNI 40909739F, Sra,. Mari Luz Montañés Miralles, DNI 
73384093V, Sra. Maria Teresa Moreso Gisbert, DNI 40930888L, Sra. Margarita Pla Vidiella, DNI 
40917583P, Sr. Jesús M. Tibau Tarragó, DNI 39864891A, i Sr. Fernando Tortosa Llatse, DNI 
40910868D, en data 8 d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11630. 
 
S
Registre General d’entrada 11711 
 
S
d’entrada 11742. 
 
S
General d’entrada 11843. 
 
C
Immaculada Añó Altes, DNI 40935248D, treballadora social, Sra. Maria Cristina Araujo Gil, DNI 
40923351A, treballadora social, Sra. Raquel Llombart Calvet, DNI 52605111V, treballadora social, Sra. 
Maria de las Mercedes Carbó Gascó, DNI 40935805Z, treballadora social, Sr. Ignacio Gisbert Monblanc, 
DNI 40930999S, treballador social, Sra. Susanna Moreno Masip, DNI 40931105Y, treballadora social, 
Sra. Maria del Carmen Valls Besalduch, DNI 40922802Y, treballadora social, Sra. Maria Immaculada 
Casado Borrull, DNI 47626283E, educadora social, Sr. Claudio Martorell Roig, DNI 47620025C, 
educador social, Sra. Maria Helena Homedes Vilás, DNI 40931577H, educadora social, en data 10 
d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11845. 
 
C
52600130E, oficial 2a, Sr. Pedro Daniel Martínez Caballé, DNI 40934805A, oficial 2a, Sr. Josep 
Martínez Ferrando, DNI 47824312K, operari, Sr. Josep Àngel Pujol Jové, DNI 40931323V, oficial 2a, Sr. 
David Sastre Belmar, DNI 40909462Y, oficial 2a, Sr. Francisco Javier Subirats Marró, DNI 40929131X, 
operari, i el Sr. José Antonio Villarroya Martín, DNI 40926392P, operari, tots personal laboral, en data 10 
d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11855. 
 
S
General d’entrada 11857. 
 
C
Barbero, DNI 40912075C, Sra. Maria Dolores Matheu Tena, DNI 40907793Q, i Sra. Ghyslaine Miklanek 
Vandetti, DNI 47824967D, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 
11859. 
 
S
General d’entrada 11860. 
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7. Vistes les sol·licituds de desistiment dels procediments iniciats relatius a la Relació valorada de llocs 

. Vistos els informes del cap del Departament de Recursos Humans de data 22 d’octubre de 2014, de 

r. Marcial Martínez Gallego, DNI 40911349F, en data 3 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ol·lectiu d’administratius de l’Ajuntament de Tortosa, format pel Sr. Santiago Briansó Auge, DNI 

ra. Núria Cuartiella Hernández, DNI 40931164L, en data 9 d’octubre de 2014, amb número del 

ra. Marion Van Elk, NIE X2195729B, en data 9 d’octubre de 2014, amb número del Registre General 

ra. Isabel Muñoz Salvador, DNI 52603699P, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ol·lectiu de treballadors/res i educadors/es socials de l’Ajuntament de Tortosa, format per la Sra. 

ol·lectiu d’operaris i oficials 2a de l’Ajuntament de Tortosa, format pel Sr. Roberto Gallardo Mauri, DNI 

ra. Rosa Maria Poy Prades, DNI 40908242M, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ol·lectiu de treballadores familiars de l’Ajuntament de Tortosa, format per la Sra. Mercedes Caro 

de treball formulades pels Srs. Ricardo Serrato Forés, Josep Àngel Pujol Jové, David Sastre Belmar, en 
data 17 d’octubre de 2014, registre d’entrada 12226, 12249, 12246, i les resolucions d’alcaldia 
números 2562/2014, 2580/2014, 2585/2014, respectivament, en les quals s’acorda acceptar 
completament el desistiment i declarar conclusos els procediments corresponents pel que respecta a 
les parts esmentades. 
 
8
desestimació dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple del dia 1 de setembre del 
2014 relatiu a l’aprovació de la relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa per les 
següents persones interessades en el procediment: 
 
S
General d’entrada 11362. 
 
C
40910212C, Sra. Anna Buera Pastor, DNI 40930341R, Sra. Maria Àngels Chavarria Ferrer, DNI 
47627003Y, Sra. Immaculada Curto Roca, DNI 40918923Z, Sra. Cinta Fontanet Ramírez, DNI 
40932659L, Sra. Amanda Gisbert Llangostera, DNI 40909739F, Sra,. Mari Luz Montañés Miralles, DNI 
73384093V, Sra. Maria Teresa Moreso Gisbert, DNI 40930888L, Sra. Margarita Pla Vidiella, DNI 
40917583P, Sr. Jesús M. Tibau Tarragó, DNI 39864891A, i Sr. Fernando Tortosa Llatse, DNI 
40910868D, en data 8 d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11630. 
 
S
Registre General d’entrada 11711 
 
S
d’entrada 11742. 
 
S
General d’entrada 11843. 
 
C
Immaculada Añó Altes, DNI 40935248D, treballadora social, Sra. Maria Cristina Araujo Gil, DNI 
40923351A, treballadora social, Sra. Raquel Llombart Calvet, DNI 52605111V, treballadora social, Sra. 
Maria de las Mercedes Carbó Gascó, DNI 40935805Z, treballadora social, Sr. Ignacio Gisbert Monblanc, 
DNI 40930999S, treballador social, Sra. Susanna Moreno Masip, DNI 40931105Y, treballadora social, 
Sra. Maria del Carmen Valls Besalduch, DNI 40922802Y, treballadora social, Sra. Maria Immaculada 
Casado Borrull, DNI 47626283E, educadora social, Sr. Claudio Martorell Roig, DNI 47620025C, 
educador social, Sra. Maria Helena Homedes Vilás, DNI 40931577H, educadora social, en data 10 
d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11845. 
 
C
52600130E, oficial 2a, Sr. Pedro Daniel Martínez Caballé, DNI 40934805A, oficial 2a, Sr. Josep 
Martínez Ferrando, DNI 47824312K, operari, Sr. Francisco Javier Subirats Marró, DNI 40929131X, 
operari, i el Sr. José Antonio Villarroya Martín, DNI 40926392P, operari, tots personal laboral, en data 10 
d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11855. 
 
S
General d’entrada 11857. 
 
C
Barbero, DNI 40912075C, Sra. Maria Dolores Matheu Tena, DNI 40907793Q, i Sra. Ghyslaine Miklanek 
Vandetti, DNI 47824967D, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 
11859. 
 



Sra. Margarita Mayo Esteve, DNI 40929729X, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

n relació amb les al·legacions i sol·licituds de revisió i modificació del lloc de treball, i les 

. De conformitat amb l’article 37.1.b i c de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 

. Manifestar la conformitat amb la proposta dels informes tècnics esmentats anteriorment de 

. Ratificar en la seva totalitat la Relació valorada de llocs de treball aprovada pel Ple en data 1 de 

. Revisar la Relació valorada de llocs de treball en data 1 de gener de 2016.’ 

0. Atès el que estableix l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

er a l’adopció de l’acord es requerirà, segons allò que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 

1. En compliment del que disposa l’article 89.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre 

n cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci que es 

2. De conformitat amb el que estableixen els articles 54 i 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

. FONAMENTS DE DRET 

) Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

General d’entrada 11860. 
 
E
argumentacions jurídiques presentades, i d’acord amb els informes emesos en data 22 d’octubre de 
2014 pel departament de Recursos Humans, s’entén que no s’aporten elements que desvirtuïn els 
termes, les condicions o els resultats de l’acord esmentat, ni que invalidin el procediment i les 
conclusions de la Relació valorada de lloc de treball aprovada pel Ple. 
 
9
públic, els recursos de reposició esmentats, que proposaven la modificació de la Relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Tortosa aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014, han estat objecte 
de negociació en data 24 d’octubre de 2014, Acta 4/2014, amb els següents acords: 
 
‘1
desestimació de tots els recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa en data 1 de setembre de 2014 relatiu a l’aprovació de la Relació valorada de 
llocs de treball. 
 
2
setembre de 2014. 
 
3
 
1
règim local, corresponen, en tot cas, al Ple, la competència relativa a l’aprovació, i per analogia la seva 
modificació, de la relació de llocs de treball, i la fixació de la quantia de les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques. 
 
P
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la majoria simple dels membres presents de la 
corporació local. 
 
1
l’expressió del règim de recursos a les resolucions; contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Tarragona o, a elecció de l'interessat/ada, dels que 
tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la recepció d'aquesta notificació. 
 
E
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat, 
d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
1
els actes administratius han de ser motivats, amb referència succinta de fets i fonaments de dret, i 
l’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text 
d’aquesta. 
 
II
 
a
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b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

) Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures per a la reforma de la funció pública. 

) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que conté el Text refós de les disposicions legals 

 
) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

 
 Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 

 
) Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 

 
) Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al 

 
 Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de 

 
 Per les ordenances i normativa de cada entitat, dins de l’àmbit de les seves competències, i també 

 
) Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general de la 

 
 Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social. 

) Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat 

 
) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes 

 
) Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014. 

) Llei 27/2013, de 27 de desembre, de sostenibilitat i racionalització de l’Administració local. 

) Decret llei 3/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a 

 
 Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 

) Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament de situacions administratives 

 
 Reial decret 255/2006, de 3 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general d’ingrés del 

 
c
 
d

vigents en matèria de règim local, en allò que es consideri de caràcter bàsic. 

e
local de Catalunya. 

f)
locals. 

g
funcionaris de l’Administració local. 

h
servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs i promoció professional dels funcionaris 
civils de l'Administració general de l'Estat. 

i)
l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

j)
pels convenis col·lectius i els pactes i/o acords sobre condicions de treball que subscriguin les 
entitats locals amb les representacions dels treballadors. 

k
Seguretat Social. 

l)
 
m

Social. 

n
de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

o
 
p
 
q

Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de sostenibilitat i racionalització de 
l’Administració local. 

r)
 
s

dels funcionaris civils de l’Administració general de l’Estat. 

t)
personal al servei de l’Administració general de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració general de l’Estat, aprovat pel Reial decret 
364/1995, de 10 de març, i el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de 
l’Administració general de l’Estat, aprovat pel Reial decret 365/1995, de 10 de març. 



 
) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, 

 
) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les administracions públiques i del 

 
) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

) Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciós Administratiu, secció 7), de 5 de febrer de 2014 

 
) Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciós Administratiu, secció 7), de 24 de juny de 2009 

 
ist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 29 d’octubre de 

l Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

RIMER - Desestimar els recursos de reposició contra l’acord del Ple del dia 1 de setembre del 2014 

r. Marcial Martínez Gallego, DNI 40911349F, en data 3 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Tècnic auxiliar d’Arquitectura 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

u
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

v
procediment administratiu comú. 

w
 
x

(recurs núm. 2986/2012). 

y
(recurs núm. 1256/2005). 

V
2014. 
 
A
 
P
relatiu a l’aprovació de la relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa, sobre la base 
de les argumentacions i motivacions formulades en els informes tècnics emesos en data 22 d’octubre 
de 2014 pel departament de Recursos Humans, i transcrites a aquest text de manera singularitzada per 
a cada recurs, de conformitat amb els articles 54 i 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i d’acord 
amb el resultat de les negociacions específiques sobre aquest assumpte de la Mesa general de 
negociació de data 24 d’octubre de 2014, i mantenir invariable la relació de llocs de treball, interposats 
per: 
 
S
General d’entrada 11362. 
 
‘R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
28 C1 60 8 17 13 0 0 98 76 30 20 0 126 0 14 9 9 32 256 9 

 
D’acord amb les dades que facilita el funcionari, la modificació que planteja seguiria el següent detall, 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DEL FUNCIONARI 

enominació: Cap d’Unitat de Topografia i Cartografia, o bé Tècnic en Topografia i Cartografia 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
28 C1 60 17 17 13 12 0 119 76 40 33 7 156 9 22 9 9 49 324 13 

 
Al punt SISÈ de l’apartat de FETS del recurs de reposició interposat, el recurrent planteja la modificació 
de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball aprovada pel Ple en 
data 1 de setembre de 2014. 
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Atesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R2 (responsabilitat patrimonial) del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar 

n relació amb el subfactor R5 (nombre de persones) del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar 

n relació amb el subfactor H2 (formació addicional) del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar 

n relació amb el subfactor H3 (actualització de coneixements) del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar 

n relació amb el subfactor H4 (experiència) del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Arquitectura, 

n relació amb el subfactor C1 (esforç físic) del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Arquitectura, atès 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Arquitectura, 

 tasques i funcions que desenvolupa el Sr. Marcial Martínez Gallego, són les pròpies vinculades a la 

n relació amb el fet que les tasques i funcions que actualment realitza són les pròpies de la seva 

interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
d’Arquitectura, ateses les seves funcions i que la responsabilitat davant de tercers l’assumeix 
fonamentalment el responsable tècnic d’un procés o document, usualment un/a tècnic/a mitjà/na o 
superior, o el comandament corresponent, usualment el/la cap de la unitat, es considera que el grau 
d’1, valor indemnitzatori baix, i el valor de la puntuació de 8 són correctes. 
 
E
d’Arquitectura, atesa l’absència de persones depenents, es considera que el grau de 0, i el valor de la 
puntuació de 0 són correctes. 
 
E
d’Arquitectura, ateses les funcions que realitza, es considera que el grau de 3, cursos de 100 a 200 
hores, i el valor de la puntuació de 30 són correctes. 
 
E
d’Arquitectura, ateses les funcions que realitza, es considera que el grau de 2, cursos entre 21 i 40 
hores, i el valor de la puntuació de 20 són correctes. 
 
E
ateses les funcions que realitza, es considera que el grau de 0, menys de 3 mesos, i el valor de la 
puntuació de 0 són correctes. Cal observar que la majoria de llocs inclosos en aquesta relació obtenen 
un valor en aquest subfactor de 0; només el llocs des del 67 al 77 inclouen un valor diferent, i es 
vinculen principalment amb llocs de superior comandament, especialització i responsabilitat. 
 
E
que l’esforç físic es escàs amb treballs sedentaris i ús d’objectes lleugers, es considera que el grau de 
0, i el valor de la puntuació de 0 són correctes. 
 
E
atès que l’esforç mental comporta concentració mitjana, es considera que el grau de 2, i el valor de la 
puntuació de 14 són correctes, més si és té en compte que la majoria de llocs de tècnics mitjans, caps 
d’unitat, inclús tècnics superiors i el propi arquitecte tècnic del servei, etc. tenen aquesta puntuació. 
... 
Les
seva professió, d’acord amb les atribucions que li permet el seu títol acadèmic i professional, amb 
concordança amb el que estableix l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
L’organització de les tasques i funcions que realitza cada treballador/a correspon al seu superior jeràrquic. 
Tots els treballadors municipals (comandaments, llocs bases, etc.) han de perseguir amb la seva actuació 
la satisfacció dels interessos generals del ciutadans, amb respecte, eficàcia i eficiència, i amb estricta 
subjecció a l’ordenament jurídic, d’acord amb el que regula el Capítol VI de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
E
professió, es justifica atès que el propi funcionari manifesta en el seu escrit de data 3 d’octubre de 
2014 que les ve realitzant i que una de les opcions que planteja a la seva proposta de modificació de l 
RVLLT és la de ‘la modificació dels punts assignats al lloc de treball que ocupo’, és a dir, continuar amb 



el mateix lloc de treball que comporta les tasques i funcions pròpies però amb més puntuació i per tant 
amb un nivell salarial més elevat. Per un altre costat, la creació d’un nou lloc de treball, tampoc 
incorpora cap element essencial addicional, atès que és el títol el que habilita per a la realització de 
funcions professionals i no a l’inrevés. La titulació que actualment té el funcionari l’habilita per a 
realitzar una sèrie determinada de tasques, tant si continua amb el seu lloc com si ho fa en un altre, en 
tot cas les mateixes.’ 
 
Col·lectiu d’administratius de l’Ajuntament de Tortosa, format pel Sr. Santiago Briansó Auge, DNI 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Administratiu/a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

40910212C, Sra. Anna Buera Pastor, DNI 40930341R, Sra. Maria Àngels Chavarria Ferrer, DNI 
47627003Y, Sra. Immaculada Curto Roca, DNI 40918923Z, Sra. Cinta Fontanet Ramírez, DNI 
40932659L, Sra. Amanda Gisbert Llangostera, DNI 40909739F, Sra,. Mari Luz Montañés Miralles, DNI 
73384093V, Sra. Maria Teresa Moreso Gisbert, DNI 40930888L, Sra. Margarita Pla Vidiella, DNI 
40917583P, Sr. Jesús M. Tibau Tarragó, DNI 39864891A, i Sr. Fernando Tortosa Llatse, DNI 
40910868D, en data 8 d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11630. 
 
‘R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
21 C1 60 8 17 13 0 0 98 76 30 20 0 126 0 14 0 0 14 238 8 

 
D’acord amb les dades que facilita el col·lectiu d’administratius/ves, la modificació que plantegen 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DELS/LES TREBALLADORS/ES RECURRENTS 

enominació: Administratiu/a 
TATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

seguiria el següent detall, amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
  RESPONSABILI

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
21 C1 60 17 17 22 0 0 116 76 30 20 0 126 0 22 4 0 26 268 10 

 
 
Atès que al recurs s’al·ludeix als llocs de treball d’auxiliar administratiu i com a referència 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Auxiliar administratiu/a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

immediatament inferior en l’Escala d’Administració General, es documenten explícitament i amb detall 
aquests llocs. 
 
R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

7 C2 37 8 17 13 0 0 75 47 20 20 0 87 0 22 0 0 22 184 3 
 

enominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 1 

CONDICIONS PUNT  

D
 

 RESPONSABILITATS HABILITATS  
S 

Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
14 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 0 22 4 0 26 211 5 

 
Denominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 2 
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  RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  
S 

Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
17 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 9 22 0 0 31 216 6 

 
Denominació: Auxiliar administratiu/a atenció al públic 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
18 C2 37 8 17 22 0 0 84 47 20 20 0 87 0 35 4 9 48 219 7 

 
Al punt SEGON de l’apartat d’AL·LEGACIONS del recurs de reposició interposat, els recurrents plantegen 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R2 (responsabilitat patrimonial) del lloc de treball d’administratiu/va, atès 

n relació amb el subfactor R4 (responsabilitat relacional) del lloc de treball d’administratiu/va, atès 

n relació amb el subfactor C1 (esforç físic) del lloc de treball d’administratiu/va, atès que l’esforç físic 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball d’administratiu/va, atès que l’esforç 

n relació amb el subfactor C3 (perillositat) del lloc de treball d’administratiu/va, atès que és sense 

n relació amb el subfactor C4 (condicions ambientals) del lloc de treball d’administratiu/va, atès que 

ra. Núria Cuartiella Hernández, DNI 40931164L, en data 9 d’octubre de 2014, amb número del 

la modificació de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball 
aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
que les funcions dels/les administratius/ves són de tràmit i de col·laboració i que la responsabilitat 
davant de tercers l’assumeix fonamentalment el responsable tècnic d’un procés o document, 
usualment un/a tècnic/a mitjà/na o superior, o el comandament corresponent, usualment el/la cap de 
la unitat, es considera que el grau d’1, valor indemnitzatori baix, i el valor de la puntuació de 8 són 
correctes. 
 
E
que es tracten o decideixen amb altres persones o institucions qüestions rutinàries per la unitat o lloc, i 
que clarament l’atenció al públic no té l’expectativa d’una atenció permanent o continuada, es 
considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 13 són correctes. 
 
E
es escàs amb treballs sedentaris i ús d’objectes lleugers, es considera que el grau de 0, i el valor de la 
puntuació de 0 són correctes. 
 
E
mental comporta concentració mitjana, es considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 14 
són correctes, més si és té en compte que la majoria de llocs de tècnics mitjans, caps d’unitat, inclús 
tècnics superiors, etc. tenen aquesta puntuació. 
 
E
perillositat, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són correctes. 
 
E
les condicions ambientals són confortables amb presència poc rellevant d’elements molestos, es 
considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són correctes.’ 
 
S
Registre General d’entrada 11711 
 



‘RESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Auxiliar administratiu/a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 RtotalR4 R5 R6  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal Totals Nivell 

7 C2 37 8 17 13 0 0 75 47 20 20 0 87 0 22 0 0 22 184 3 
 

’acord amb les dades que facilita la recurrent, la modificació que planteja seguiria el següent detall, 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DE LA FUNCIONÀRIA RECURRENT 

enominació: Auxiliar administratiu/a Policia local??? 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

D
amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
18 C2 37 8 28 22 0 0 95 47 20 20 0 87 0 35 9 9 53 235 7 

 
Atès que la recurrent forma part dels llocs de treball d’auxiliar administratiu, que es divideix amb quatre categories, es 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Auxiliar administratiu/a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

documenten explícitament i amb detall aquests llocs. 
 
R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

7 C2 37 8 17 13 0 0 75 47 20 20 0 87 0 22 0 0 22 184 3 
 

enominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 1 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
14 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 0 22 4 0 26 211 5 

 
Denominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 2 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
17 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 9 22 0 0 31 216 6 

 
Denominació: Auxiliar administratiu/a atenció al públic 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 RtotalR4 R5 R6  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal Totals Nivell 
18 C2 37 8 17 22 0 0 84 47 20 20 0 87 0 35 4 9 48 219 7 

 
De la Segona a la Sisena AL·LEGACIÓ del recurs de reposició interposat, la recurrent planteja la 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

modificació de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball 
aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 



                                   

 
-  Pàg. 21 / 46 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Vista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R3 (gestió de fons públics) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb el subfactor R4 (responsabilitat relacional) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va assignat a 

n relació amb el subfactor C3 (perillositat) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va assignat a la 

n relació amb el subfactor C4 (condicions ambientals) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb l’accés a la informació d’aquest expedient, un cop es va resoldre aprovant-lo en data 1 

relació amb l’AL·LEGACIÓ Primera del recurs, en data 30 de setembre de 2014 es publica al BOPT 

n relació amb els punts I de l’apartat de FETS, II de l’apartat de FONAMENTS DE DRET i 2 de la 

l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
assignat a la recurrent, atès que el valor indemnitzatori és mitjà, es considera que el grau de 2, valor 
indemnitzatori mitjà, i el valor de la puntuació de 17 són correctes. Cal remarcar que només hi ha 
quatre llocs de treball dels setanta-set de la Relació amb grau 3 o superior, arquitecte, director/a 
tècnic/a, tresorer/a, interventor/a i secretari/a, per raons relacionades amb la superior responsabilitat. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que es tracten o decideixen amb altres persones o institucions qüestions 
rutinàries per la unitat o lloc, i que clarament l’atenció al públic no té l’expectativa d’una atenció 
permanent o continuada, es considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 13 són correctes. 
 
E
la recurrent, atès que l’esforç mental comporta alta concentració habitual, es considera que el grau de 
3, i el valor de la puntuació de 22 són correctes, més si és té en compte que els llocs de treball 
d’administratius/ves i la gran majoria de llocs de tècnics mitjans, caps d’unitat, inclús tècnics superiors, 
etc. tenen una puntuació de grau 2 i 14 punts. 
 
E
recurrent, atès que és sense perillositat, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 
són correctes. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que les condicions ambientals són confortables amb presència poc 
rellevant d’elements molestos, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són 
correctes. 
 
E
de setembre de 2014 pel Ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa, en tot moment ha estat accessible 
a les persones interessades. Deixa constància d’aquest fet la tramitació de sol·licituds realitzades pel 
Departament de Recursos Humans, relatives bé com a sol·licituds de documentació, entre altres, per 
fonamentar els processos de recursos pertinents, bé com a peticions d’accés visual. Per altra banda, el 
Departament gestor ha respost a nombroses consultes verbals particulars puntuals sobre l’expedient 
en qüestió. 
... 
En 
núm. 224, inserció 2014-09858, la rectificació d’ofici de tres errades materials en aquesta Relació 
valorada de llocs de treball, per aplicació de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Una d’aquestes tres rectificacions és 
la relativa al lloc de treball 7, ‘Auxiliar administratiu/va’, on es va corregir la dada errònia inicialment 
publicada de la columna ‘Escala / tipus’ i es va substituir per la dada correcta ‘Administració General’. 
 
E
PROPOSICIÓ DE PROVA dels recurs de reposició, relatius a la informació que van facilitar els 
representants del personal a la recurrent abans de l’aprovació pel Ple de la Relació, la Presidenta de la 
Junta de Personal en data 15 d’octubre de 2014, es constata que la Junta de Personal ha facilitat la 
informació i les explicacions necessàries en tot moment i de manera puntual, tant a petició de les 
persones interessades com per iniciativa pròpia.’ 
 



Sra. Marion Van Elk, NIE X2195729B, en data 9 d’octubre de 2014, amb número del Registre General 

ADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Cap Unitat. Promoció Econòmica 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

d’entrada 11742. 
 
‘RESUM D
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R R3

2 
 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

41 C2 110 8 22 12 13 173 768  30 20 0 126 0 14 0 0 14 313 12 
 
D’acord amb les dades que facilita la recurrent, la modificació que planteja seguiria el següent detall, 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DE LA FUNCIONÀRIA RECURRENT 

enominació: Cap Unitat. Promoció Econòmica 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R R3

2 
 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C

3 
C4 Ctotal To stal  Nivell 

41 C2 110 8 28 31 43 30 250 76 30 33 27 166 0 22 0 0 22 438 16 
 
A l’apartat d’AL·LEGACIONS del recurs de reposició interposat, la recurrent planteja la modificació de la 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R3 (gestió de fons públics) del lloc de treball de cap d’Unitat de Promoció 

n relació amb el subfactor R4 (responsabilitat relacional) del lloc de treball de cap d’Unitat de 

n relació amb el subfactor R5 (responsabilitat nombre de persones) del lloc de treball de cap d’Unitat 

n relació amb el subfactor R6 (responsabilitat tipus de treball supervisat) del lloc de treball de cap 

puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball aprovada pel Ple en data 
1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
Econòmica assignat a la recurrent, atès que el valor indemnitzatori és baix, es considera que el grau de 
1, valor indemnitzatori baix, i el valor de la puntuació de 8 són correctes. 
 
E
Promoció Econòmica assignat a la recurrent, atès que es mantenen relacions d’atenció, informació i 
assessorament amb el públic de forma permanent i continuada, es considera que el grau de 3, i el valor 
de la puntuació de 22 són correctes. 
 
E
de Promoció Econòmica assignat a la recurrent, atès que el nombre de persones depenents és de 1 a 
5, es considera que el grau de 1, i el valor de la puntuació de 12 són correctes. 
 
E
d’Unitat de Promoció Econòmica assignat a la recurrent, atès que són funcions similars, amb cerat 
tècnica, es considera que el grau de 1, i el valor de la puntuació de 13 són correctes. 
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En relació amb el subfactor H3 (actualització de coneixements) del lloc de treball de cap d’Unitat de 

n relació amb el subfactor H4 (experiència) del lloc de treball de cap d’Unitat de Promoció Econòmica 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball de cap d’Unitat de Promoció 

al remarcar que els caps d’Unitat de Llicències, Padró, Gestió d’Ingressos, Informàtica i Nòmines, amb 

ra. Isabel Muñoz Salvador, DNI 52603699P, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

obre aquest punt Primer i l’apartat d’Altressins, l’actual cap del Departament de Recursos Humans 

) En relació amb l’Altressí. 1. Les tasques que realitza la recurrent actualment corresponen a les 

) En relació amb l’Altressí. 3. Actualment, la interessada realitza de manera ocasional juntament amb 

obre la naturalesa de les tasques, que efectivament realitzava una funcionària del subgrup A2, no 

obre la dedicació, el criteri jurisprudencial estableix que per tal que es reconeguin les funcions de 

inalment, l’assignació de l’exercici de treballs de superior o inferior categoria al treballador es 

er tant, atès el seu caràcter de suport, l’ocasionalitat i la parcialitat, i la manca de formalització 

) En relació amb l’Altressí. 4. El lloc de treball que ocupa la recurrent realitza tasques de suport a les 

Promoció Econòmica assignat a la recurrent, atès que comporta cursos entre 20 i 40 hores, es 
considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 20 són correctes. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que l’experiència necessària és de menys de 3 mesos, es considera que el 
grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són correctes. 
 
E
Econòmica assignat a la recurrent, atès que l’esforç mental comporta concentració mitjana, es 
considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 14 són correctes. 
 
C
nivells de responsabilitat, especialització, etc. obtenen la mateixa puntuació que la recurrent.’ 
 
S
General d’entrada 11843. 
  
‘S
en data 21 d’octubre de 2014 i número de referència S-2014-RRH-000299, informa que: 
 
a
pròpies de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, subgrup de classificació professional 
C2. 
 
b
una altra funcionària del Departament part de les tasques de suport que la funcionària Tècnica mitjana 
de prevenció de riscos laborals, subgrup A2, ara en situació d’incapacitat temporal, venia exercint. 
 
S
corresponen estrictament a aquelles que només es poden efectuar amb exclusivitat per raó de titulació 
o grup d’accés, sinó que són considerades de suport. 
 
S
superior categoria a un lloc calen una sèrie de requisits, com que el lloc s’exerceixi de manera completa 
i estable, és a dir no ocasionalment durant el període, ni de manera discontínua ni parcial, entre altres 
d’acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala contenciós administratiu, 
Secció 3), núm. 402/2008, de 9 de maig de 2008 (Recurs núm. 278/2006), en relació al dret a 
percebre les retribucions complementàries corresponents a un lloc superior quan s’exerceixen 
plenament les seves funcions. Veure també, entre altres les sentència del Tribunal Suprem, de vint-i-un 
de juny de 2011 (Recurs núm. 2488/2009), i del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (Sala 
contenciós administratiu, Secció 1), núm. 1181/2011, de 26 de maig de 2011 (Recurs núm. 
1770/2008), relatives al reconeixement dels treballs de superior categoria. 
 
F
realitzarà d’acord amb els supòsits previstos a la norma, amb indicació de la figura jurídica que s’utilitzi, i 
sempre es formalitzarà mitjançant acte administratiu emès per l’òrgan competent de la corporació de 
manera motivada, prèvia informació a la Junta de Personal / Comitè d’Empresa dels motius i/o criteris 
que s’han seguit en la seva assignació. 
 
P
administrativa, per aquests tasques les funcionàries no reben cap retribució addicional. 
 
c
tasques que desenvolupa i dirigeix la cap de la Unitat de nòmines, sobre la qual recau la responsabilitat 
de l’organització i gestió correcta d’aquesta unitat. D’acord amb la justificació del sistema de provisió 



inclòs a la Relació valorada de llocs de treball per al lloc de treball núm. 44, cap d’Unitat de nòmines, 
aquest és un càrrec de comandament amb especial responsabilitat sobre l’àmbit funcional, tècnic i 
administratiu de la Unitat de Nòmines, del qual en depèn l’adequat funcionament, i amb 
transcendència de les seves decisions sobre la gestió dels recursos públics associats amb el seu sector 
d’activitat. 
 
d) En relació amb l’Altressí. 5. En el lloc de treball que ocupa la Sra. Isabel Muñoz Salvador, com la 

es dades resumides del seu lloc de treball d’acord amb la Relació de lloc de treball aprovada pel Ple 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 1 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNTS  

resta de les seves companyes, manté relacions d’atenció, informació i assessorament auxiliar amb el 
públic, de manera ordinària i eventualment en processos que impliquen l’afluència al departament de 
grups de persones, com en els casos dels de selecció, tanmateix, aquesta tasca és ocasional i 
discontínua, sense que sigui inherent a la naturalesa del lloc l’expectativa d’una atenció al públic 
permanent i continuada. 
 
L
sessió ordinària de data 1 de setembre de 2014, són les següents: 
 
R
 
D
 
 
Núm rup 5 R6 RtotalG R1 R2 R3 R4 R  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal Totals Nivell 
14 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 0 22 4 0 26 211 5 

 
D’acord amb les dades que facilita la recurrent, la modificació que planteja seguiria el següent detall, 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DE LA FUNCIONÀRIA RECURRENT 

enominació:  

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNTS  

amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
 
 
Núm Grup R1 R R3

2 
 R4 R R6 Rtotal

5 
 H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal Totals Nivell 

Nou C1/C2 110 8 28 40 0 0 186 47 30 20 0 97 9 35 4 9 57 340 ? 
 
 
Atès que la recurrent forma part dels llocs de treball d’auxiliar administratiu, que es divideix amb quatre 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Auxiliar administratiu/a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNTS  

categories, es documenten explícitament i amb detall aquests llocs. 
 
 
R
 
D
 
 
Núm rup 5 R6 RtotalG R1 R2 R3 R4 R  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal Totals Nivell 

7 C2 37 8 17 13 0 0 75 47 20 20 0 87 0 22 0 0 22 184 3 
 

enominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 1 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNTS  

D
 
 
Núm rup 5 R6 RtotalG R1 R2 R3 R4 R  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal Totals Nivell 
14 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 0 22 4 0 26 211 5 

 
Denominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 2 
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  RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  S 
Núm rup 5 R6 RtotalG R1 R2 R3 R4 R  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C

3 
C4 Ctotal Totals Nivel

l 
17 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 9 22 0 0 31 216 6 

 
Denominació: Auxiliar administratiu/a atenció al públic 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNTS  
 
 
Núm rup 5 R6 RtotalG R1 R2 R3 R4 R  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C

3 
C4 Ctotal Totals Nivell 

18 C2 37 8 17 22 0 0 84 47 20 20 0 87 0 35 4 9 48 219 7 
 
De la Segona a la Sisena AL·LEGACIÓ del recurs de reposició interposat, la recurrent planteja la 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R1 (responsabilitat tipus de treball realitzat) del lloc de treball d’auxiliar 

n relació amb el subfactor R3 (gestió de fons públics) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb el subfactor R4 (responsabilitat relacional) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb el subfactor H2 (formació addicional) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb el subfactor C1 (esforç físic) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va assignat a la 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va assignat a 

modificació de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball 
aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
administratiu/va assignat a la recurrent, atès que el tipus de treball són funcions tècniques, diferents, 
es considera que el grau de 3, i el valor de la puntuació de 60 són correctes. Cal remarcar que les 
puntuacions de 110, en general, corresponen, pel tipus de treball realitzat, a càrrecs de comandament, 
com ara caps d’unitat, directors, caps de servei, de departament, etc., o determinats tècnics superiors. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que el valor indemnitzatori és mitjà, es considera que el grau de 2, valor 
indemnitzatori mitjà, i el valor de la puntuació de 17 són correctes. Cal remarcar que només hi ha 
quatre llocs de treball dels setanta-set de la Relació amb grau 3 o superior, arquitecte, director/a 
tècnic/a, tresorer/a, interventor/a i secretari/a, per raons relacionades amb la superior responsabilitat. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que es tracten o decideixen amb altres persones o institucions qüestions 
rutinàries per la unitat o lloc, i que clarament l’atenció al públic no té l’expectativa d’una atenció 
permanent o continuada, es considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 13 són correctes. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que la formació addicional correspon a cursos de 50 a 100 hores, es 
considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 20 són correctes. 
 
E
recurrent, atès que l’esforç físic es escàs amb treballs sedentaris i ús d’objectes lleugers, es considera 
que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són correctes. 
 
E
la recurrent, atès que l’esforç mental comporta alta concentració habitual, es considera que el grau de 
3, i el valor de la puntuació de 22 són correctes, més si és té en compte que els llocs de treball 
d’administratius/ves i la gran majoria de llocs de tècnics mitjans, caps d’unitat, inclús tècnics superiors, 
etc. tenen una puntuació de grau 2 i 14 punts. 



 
En relació amb el subfactor C4 (condicions ambientals) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb l’accés a la informació d’aquest expedient, un cop es va resoldre aprovant-lo en data 1 

ol·lectiu de treballadors/res i educadors/es socials de l’Ajuntament de Tortosa, format per la Sra. 

ADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Tècnic Mitjà/na en Treball social 

  RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

assignat a la recurrent, atès que les condicions ambientals són confortables amb presència poc 
rellevant d’elements molestos, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són 
correctes. 
 
E
de setembre de 2014 pel Ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa, en tot moment ha estat accessible 
a les persones interessades. Deixa constància d’aquest fet la tramitació de sol·licituds realitzades pel 
Departament de Recursos Humans, relatives bé com a sol·licituds de documentació, entre altres, per 
fonamentar els processos de recursos pertinents, bé com a peticions d’accés visual. Per altra banda, el 
Departament gestor ha respost a nombroses consultes verbals particulars puntuals sobre l’expedient 
en qüestió.’ 
 
C
Immaculada Añó Altes, DNI 40935248D, treballadora social, Sra. Maria Cristina Araujo Gil, DNI 
40923351A, treballadora social, Sra. Raquel Llombart Calvet, DNI 52605111V, treballadora social, Sra. 
Maria de las Mercedes Carbó Gascó, DNI 40935805Z, treballadora social, Sr. Ignacio Gisbert Monblanc, 
DNI 40930999S, treballador social, Sra. Susanna Moreno Masip, DNI 40931105Y, treballadora social, 
Sra. Maria del Carmen Valls Besalduch, DNI 40922802Y, treballadora social, Sra. Maria Immaculada 
Casado Borrull, DNI 47626283E, educadora social, Sr. Claudio Martorell Roig, DNI 47620025C, 
educador social, Sra. Maria Helena Homedes Vilás, DNI 40931577H, educadora social, en data 10 
d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11845. 
 
‘RESUM D
 
D
Denominació: Tècnic Mitjà/na d’Educació 
 

S 
Núm Gru R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtot H1 H2

p al 
 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

31-32 37 17 8 22 0 0 107A2 84  40 20 0 167 0 14 4 0 18 269 11 
 
D’acord amb les dades que faciliten les recurrents, la modificació que plantegen seguiria el següent 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DEL PERSONAL RECURRENT 

enominació: Tècnic Mitjà/na en Treball social 

  RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

detall, amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
Denominació: Tècnic Mitjà/na d’Educació 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtot H1 H2

al 
 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

31-32 A2 60 17 8 22 0 0 107 107 40 20 0 167 0 22 9 4 35 309 12 
 
A l’apartat MOTIUS D’IMPUGNACIÓ del recurs de reposició interposat, les recurrents plantegen la 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

modificació de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball 
aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
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l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
En relació amb els aspectes sobre tasques i funcions. Les tasques i funcions que desenvolupa el 

n relació amb el subfactor R1 (responsabilitat, tipus de treball realitzat) del lloc de treball de Tècnic/a 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na en Treball social 

n relació amb el subfactor C3 (condicions de treball, perillositat) del lloc de treball de Tècnic/a 

n relació amb el subfactor C4 (condicions de treball, condicions ambientals) del lloc de treball de 

n relació amb el punt B) de l’apartat MOTIUS D’IMPUGNACIÓ, cal assenyalar que en la tramitació per 

ol·lectiu d’operaris i oficials 2a de l’Ajuntament de Tortosa, format pel Sr. Roberto Gallardo Mauri, DNI 

col·lectiu de treballadors/res i educadors/res socials, són les pròpies vinculades a la seva professió, 
d’acord amb les atribucions que li permet el seu títol acadèmic i professional, i els perfils establerts 
oficialment a l’efecte. El model de tres factors que s’ha emprat per valorar amb un total de 14 
subfactors els llocs de treball correspon a una metodologia que considera les responsabilitats, 
habilitats i condicions de treball i que és compatible amb la correcta apreciació de les circumstàncies 
particulars d’un lloc de treball per al qual calgui una titulació específica, sigui aquesta un/a tècnic/a 
mitjà/na en Treball social o un/a Tècnic/a Superior en Administració Especial, posem per cas. Les 
funcions podran venir determinades per la titulació i/o l’experiència, la valoració vindrà determinada 
per les circumstàncies concretes corresponents al lloc. 
 
E
Mitjà/na en Treball social o d’Educació assignat a les recurrents, atès que les funcions són tècniques, 
similars, es considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 37 són correctes. 
 
E
o d’Educació assignat a les recurrents, atès que l’esforç mental requereix concentració mitjana, es 
considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 14 són correctes, més si és té en compte que la 
majoria de llocs de tècnics mitjans, caps d’unitat, inclús tècnics superiors, etc. tenen aquesta 
puntuació. 
 
E
Mitjà/na en treball social o d’educació assignat a les recurrents, atès que pot haver perill d’accident, es 
considera que el grau de 1, i el valor de la puntuació de 4 són correctes. 
 
E
Tècnic/a Mitjà/na en treball social o d’educació assignat a les recurrents, atès que són confortables, 
amb presència poc rellevant d’elements molestos, es considera que el grau de 0, i el valor de la 
puntuació de 0 són correctes. 
 
E
part de l’administració de l’expedient s’ha seguit el procediment administratiu, com consta en la seva 
documentació, b1) a les puntuacions del lloc de treball s’entén pel treball de negociació previ a 
l’aprovació que s’han intentat subsumir totes les funcions pròpies de les recurrents, b2) les retribucions 
complementàries s’ajusten al que preveu la normativa, b3) en el procés d’elaboració i negociació hi ha 
constància que s’han tingut en compte els factors que afecten a les retribucions complementàries, b4) 
La Relació valorada de llocs de treball es va aprovar en data 1 de setembre de 2014, b5) tots els acords 
dels òrgans competents, en aquest cas el Ple municipal, són comunicats al Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya de manera ordinària  des de Secretaria, b6) aquesta és una conclusió 
que està incorporarà a l’expedient a través de l’informe de Recursos Humans i de Intervenció, b7) 
S’està al que disposa la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que respecta al contingut de les relacions de 
llocs de treball; el complement específic de cada lloc de treball consta de manera pormenoritzada a 
l’expedient, b8) l’aprovació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa s’ha tramitat 
d’acord amb la legislació aplicable, i la data d’efectes econòmics i organitzatius consta clarament a 
l’acord del plenari, que forma part de l’expedient.’ 
 
C
52600130E, oficial 2a, Sr. Pedro Daniel Martínez Caballé, DNI 40934805A, oficial 2a, Sr. Josep 
Martínez Ferrando, DNI 47824312K, operari, Sr. Francisco Javier Subirats Marró, DNI 40929131X, 
operari, i el Sr. José Antonio Villarroya Martín, DNI 40926392P, operari, tots personal laboral, en data 10 



d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 11855. 
 
‘RESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Operari 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C C3 C4 Ctotal To s

2 
tal  Nivell 

4 AP 16 17 17 13 0 0 63 30 10 9 0 49 35 0 9 15 59 171 2 
 

enominació: Oficial 2a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C C3 C4 Ctotal To s

2 
tal  Nivell 

6 C2 16 17 17 13 0 0 63 47 20 9 0 76 35 0 4 4 43 182 3 
 

’acord amb les dades que faciliten els recurrents, la modificació que plantegen seguiria el següent 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DEL PERSONAL RECURRENT 

enominació: Operari 
ONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

D
detall, amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
  RESP

S 
Núm Grup R1 R2 R3 RtotalR4 R5 R6  H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C otal 

2 
C3 C4 Ct Totals Nivell 

4 AP 16 17 17 13 0 0 63 30 10 9 0 49 35 9 9 15 68 180  
 

enominació: Oficial 2a 
SABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

D
  RESPON

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C

2 
C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

6 C2 37 17 17 13 0 0 84 47 20 9 0 76 35 9 4 4 52 212 5 
 

 l’apartat MOTIUS D’IMPUGNACIÓ del recurs de reposició interposat, els recurrents plantegen la 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R1 (responsabilitat, tipus de treball realitzat) del lloc de treball d’operari i 

n relació amb el subfactor R4 (responsabilitat relacional) del lloc de treball d’operari i oficial 2a 

 
A
modificació de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball 
aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
oficial 2a assignat als recurrents, atès que les funcions són poc tècniques, diferents, es considera que 
el grau de 1, i el valor de la puntuació de 16 són correctes. 
 
E
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assignat als recurrents, s’assenyala que el personal de la brigada té directament una atenció al 
ciutadà, sense especificar quina puntuació li correspondria, atès que es tracten o decideixen amb altres 
persones o institucions qüestions rutinàries per a la unitat o lloc, es considera que el grau de 2, i el 
valor de la puntuació de 13 són correctes. 
 
En relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball d’operari i oficial 2a assignat als 

n relació amb el subfactor C3 (condicions de treball, perillositat) del lloc de treball d’operari i oficial 2a 

n relació amb el punt B) de l’apartat MOTIUS D’IMPUGNACIÓ, cal assenyalar que en la tramitació per 

ra. Rosa Maria Poy Prades, DNI 40908242M, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Administratiu/a 
TATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

recurrents, atès que l’esforç mental és normal, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació 
de 0 són correctes. 
 
E
assignat als recurrents, s’indica que hi ha perills, sense especificar la valoració que li pertocaria, atès 
que pot haver perill d’accident, es considera que els graus d’1 i 2, i els valors de les puntuacions de 4 i 
9 són correctes. 
 
E
part de l’administració de l’expedient s’ha seguit el procediment administratiu, com consta en la seva 
documentació, b1) a les puntuacions del lloc de treball s’entén pel treball de negociació previ a 
l’aprovació que s’han intentat subsumir totes les funcions pròpies de les recurrents, b2) les retribucions 
complementàries s’ajusten al que preveu la normativa, b3) en el procés d’elaboració i negociació hi ha 
constància que s’han tingut en compte els factors que afecten a les retribucions complementàries, b4) 
La Relació valorada de llocs de treball es va aprovar en data 1 de setembre de 2014, b5) tots els acords 
dels òrgans competents, en aquest cas el Ple municipal, són comunicats al Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya de manera ordinària  des de Secretaria, b6) aquesta és una conclusió 
que està incorporarà a l’expedient a través de l’informe de Recursos Humans i de Intervenció, b7) 
S’està al que disposa la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que respecta al contingut de les relacions de 
llocs de treball; el complement específic de cada lloc de treball consta de manera pormenoritzada a 
l’expedient, b8) l’aprovació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa s’ha tramitat 
d’acord amb la legislació aplicable, i la data d’efectes econòmics i organitzatius consta clarament a 
l’acord del plenari, que forma part de l’expedient.’ 
 
S
General d’entrada 11857. 
 
 
‘R
 
D
  RESPONSABILI

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 
21 C1 60 8 17 13 0 0 98 76 30 20 0 126 0 14 0 0 14 238 8 

 
D’acord amb les dades que facilita la recurrent, la modificació que planteja seguiria el següent detall, 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DE LA FUNCIONÀRIA RECURRENT 

enominació:  
RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

amb remarques als valors afectats: 
 
 
R
 
D
  

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

 C1 84 17 17 22 0 0 140 76 50 20 0 146 9 22 4 0 35 321 12 
 

 la TAULA COMPARATIVA DE RESULTATS que s’adjunta com a annex del recurs de reposició interposat, 
 
A
la recurrent planteja la modificació de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de 



llocs de treball aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
Atesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R1 (responsabilitat tipus de treball realitzat) del lloc de treball 

n relació amb el subfactor R2 (responsabilitat patrimonial) del lloc de treball d’administratiu/va 

n relació amb el subfactor R4 (responsabilitat relacional) del lloc de treball d’administratiu/va 

n relació amb el subfactor H2 (formació addicional) del lloc de treball d’administratiu/va assignat a la 

n relació amb el subfactor C1 (esforç físic) del lloc de treball d’administratiu/va assignat a la 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball d’administratiu/va assignat a la 

n relació amb el subfactor C3 (perillositat) del lloc de treball d’administratiu/va assignat a la recurrent, 

ol·lectiu de treballadores familiars de l’Ajuntament de Tortosa, format per la Sra. Mercedes Caro 

ADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
d’administratiu/va assignat a la recurrent, atès que el tipus de treball són funcions tècniques, diferents, 
es considera que el grau de 3, i el valor de la puntuació de 60 són correctes. Cal remarcar que les 
puntuacions de 84, en general, corresponen, pel tipus de treball realitzat, a caps d’unitat, tècnics 
mitjans o superiors. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que les funcions dels/les administratius/ves són de tràmit i de 
col·laboració i que la responsabilitat davant de tercers l’assumeix fonamentalment el responsable 
tècnic d’un procés o document, usualment un/a tècnic/a mitjà/na o superior, o el comandament 
corresponent, usualment el/la cap de la unitat, es considera que el grau d’1, valor indemnitzatori baix, i 
el valor de la puntuació de 8 són correctes. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que es tracten o decideixen amb altres persones o institucions qüestions 
rutinàries per la unitat o lloc, i que clarament l’atenció al públic no té l’expectativa d’una atenció 
permanent o continuada, es considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 13 són correctes. 
 
E
recurrent, atès que la formació addicional correspon a cursos de 100 a 200 hores, es considera que el 
grau de 3, i el valor de la puntuació de 30 són correctes. 
 
E
recurrent, atès que l’esforç físic es escàs amb treballs sedentaris i ús d’objectes lleugers, es considera 
que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són correctes. 
 
E
recurrent, atès que l’esforç mental comporta concentració mitjana, es considera que el grau de 2, i el 
valor de la puntuació de 14 són correctes, més si és té en compte que la majoria de llocs de tècnics 
mitjans, caps d’unitat, inclús tècnics superiors, etc. tenen aquesta puntuació. 
 
E
atès que és sense perillositat, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són 
correctes.’ 
 
C
Barbero, DNI 40912075C, Sra. Maria Dolores Matheu Tena, DNI 40907793Q, i Sra. Ghyslaine Miklanek 
Vandetti, DNI 47824967D, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre General d’entrada 
11859. 
 
 
‘RESUM D
Denominació: Treballador/a familiar 
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  RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C C3 C4 Ctotal To s

2 
tal  Nivell 

3 AP 16 17 8 22 0 0 63 30 10 9 0 49 22 1
4 

4 15 55 167 1 

 
’acord amb les dades que faciliten les recurrents, la modificació que plantegen seguiria el següent detall, amb 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DEL PERSONAL RECURRENT 

CONDICIONS PUNT  

D
remarques als valors afectats: 
 
R
Denominació: Treballador/a familiar 

ATS HABILITATS   RESPONSABILIT
S 

Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C C3 C4 Ctotal To s
2 

tal  Nivell 

3 AP 37 17 8 22 0 0 84 30 10 9 0 49 22 1
4 

9 15 61 194 4 

 
 l’apartat MOTIUS D’IMPUGNACIÓ del recurs de reposició interposat, les recurrents plantegen la 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb els aspectes sobre tasques i funcions. Les tasques i funcions que desenvolupa el 

n relació amb el subfactor R1 (responsabilitat, tipus de treball realitzat) del lloc de treball de 

n relació amb el subfactor C3 (condicions de treball, perillositat) del lloc de treball de treballadora 

n relació amb el punt B) de l’apartat MOTIUS D’IMPUGNACIÓ, cal assenyalar que en la tramitació per 

A
modificació de la puntuació de determinats subfactors de la Relació valorada de llocs de treball 
aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
col·lectiu de treballadors/res familiars, són les pròpies vinculades a la seva professió, d’acord amb les 
atribucions que li permet el seu títol acadèmic i professional, i els perfils establerts oficialment a 
l’efecte. El model de tres factors que s’ha emprat per valorar amb un total de 14 subfactors els llocs de 
treball correspon a una metodologia que considera les responsabilitats, habilitats i condicions de treball 
i que és compatible amb la correcta apreciació de les circumstàncies particulars d’un lloc de treball per 
al qual calgui una titulació específica, sigui aquesta un/a treballador/a familiar o un/a Tècnic/a 
Superior en Administració Especial, posem per cas. Les funcions podran venir determinades per la 
titulació i/o l’experiència, la valoració vindrà determinada per les circumstàncies concretes 
corresponents al lloc. 
 
E
treballadora familiar assignat a les recurrents, atès que eles funcions són poc tècniques, diferents, es 
considera que el grau de 1, i el valor de la puntuació de 16 són correctes. 
 
E
familiar assignat a les recurrents, atès que pot haver perill d’accident, es considera que el grau de 1, i 
el valor de la puntuació de 4 són correctes. 
 
E
part de l’administració de l’expedient s’ha seguit el procediment administratiu, com consta en la seva 
documentació, b1) a les puntuacions del lloc de treball s’entén pel treball de negociació previ a 
l’aprovació que s’han intentat subsumir totes les funcions pròpies de les recurrents, b2) les retribucions 
complementàries s’ajusten al que preveu la normativa, b3) en el procés d’elaboració i negociació hi ha 



constància que s’han tingut en compte els factors que afecten a les retribucions complementàries, b4) 
La Relació valorada de llocs de treball es va aprovar en data 1 de setembre de 2014, b5) tots els acords 
dels òrgans competents, en aquest cas el Ple municipal, són comunicats al Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya de manera ordinària  des de Secretaria, b6) aquesta és una conclusió 
que està incorporarà a l’expedient a través de l’informe de Recursos Humans i de Intervenció, b7) 
S’està al que disposa la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que respecta al contingut de les relacions de 
llocs de treball; el complement específic de cada lloc de treball consta de manera pormenoritzada a 
l’expedient, b8) l’aprovació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa s’ha tramitat 
d’acord amb la legislació aplicable, i la data d’efectes econòmics i organitzatius consta clarament a 
l’acord del plenari, que forma part de l’expedient.’ 
 
Sra. Margarita Mayo Esteve, DNI 40929729X, en data 10 d’octubre de 2014, amb número del Registre 

ADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Auxiliar administratiu/a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

General d’entrada 11860. 
 
‘RESUM D
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

7 C2 37 8 17 13 0 0 75 47 20 20 0 87 0 22 0 0 22 184 3 
 

’acord amb les dades que facilita la recurrent, la modificació que planteja seguiria el següent detall, 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS PROPOSTA DE LA FUNCIONÀRIA RECURRENT 

enominació: Auxiliar administratiu/a atenció al públic 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

D
amb remarques als valors afectats: 
 
R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C

3 
C4 Ctotal To stal  Nivell 

18 C2 37 8 17 22 0 0 84 47 20 20 0 87 0 35 4 9 48 219 7 
 
Atès que la recurrent forma part dels llocs de treball d’auxiliar administratiu, que es divideix amb quatre 

ESUM DADES LLOC DE TREBALL SEGONS RELACIÓ VALORADA LLOCS DE TREBALL 

enominació: Auxiliar administratiu/a 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

categories, es documenten explícitament i amb detall aquests llocs. 
 
R
 
D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C3 C4 Ctotal To stal  Nivell 

7 C2 37 8 17 13 0 0 75 47 20 20 0 87 0 22 0 0 22 184 3 
 

enominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 1 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  

D
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C

3 
C4 Ctotal To stal  Nivell 

14 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 0 22 4 0 26 211 5 
 
Denominació: Auxiliar administratiu/a comeses especials 2 
 



                                   

 
-  Pàg. 33 / 46 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

  RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  
S 

Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C
3 

C4 Ctotal To stal  Nivell 

17 C2 60 8 17 13 0 0 98 47 20 20 0 87 9 22 0 0 31 216 6 
 
Denominació: Auxiliar administratiu/a atenció al públic 

 RESPONSABILITATS HABILITATS CONDICIONS PUNT  
 
 

S 
Núm Grup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rtotal H1 H2 H3 H4 Htotal C1 C2 C

3 
C4 Ctotal To stal  Nivell 

18 C2 37 8 17 22 0 0 84 47 20 20 0 87 0 35 4 9 48 219 7 
 
A l’apartat d’AL·LEGACIONS del recurs de reposició interposat, la recurrent exposa amb caràcter 

tesa la potestat de l’administració municipal de configurar la seva organització d’acord amb els 

ista la conformitat, per unanimitat, de la Mesa general de negociació, formada per representants de 

n relació amb el subfactor R4 (responsabilitat relacional) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

n relació amb el subfactor C2 (esforç mental) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va assignat a 

n relació amb el subfactor C3 (perillositat) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va assignat a la 

n relació amb el subfactor C4 (condicions ambientals) del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 

EGON - Notificar aquesta resolució a les persones interessades i donar-ne compte als òrgans i unitats 

ERCER - Revisar la Relació valorada de llocs de treball en data 1 de gener de 2016. 

*-*-* 
 

general les raons de la modificació platejada, sense entrar en el detall de la motivació que justifiqui les 
variacions proposades en les puntuacions de cada subfactor afectat de la Relació valorada de llocs de 
treball aprovada pel Ple en data 1 de setembre de 2014. 
 
A
interessos generals amb estricta subjecció a la legalitat vigent. 
 
V
l’empresa i de les organitzacions sindicals, amb la Relació valorada de llocs de treball, expressada en 
data 1 d’agost de 2014, Acta 1/2014, i entenent que durant el procés de negociació s’han tingut en 
compte consideracions que prioritzen l’interès general per tal de formular una proposta ponderada i 
equilibrada, el sotasignant assumint l’interès col·lectiu superior fa seu el resultat d’aquest procés de 
negociació, i per tant: 
 
E
assignat a la recurrent, atès que es tracten o decideixen amb altres persones o institucions qüestions 
rutinàries per la unitat o lloc, i que clarament l’atenció al públic no té l’expectativa d’una atenció 
permanent o continuada, es considera que el grau de 2, i el valor de la puntuació de 13 són correctes. 
 
E
la recurrent, atès que l’esforç mental comporta alta concentració habitual, es considera que el grau de 
3, i el valor de la puntuació de 22 són correctes, més si és té en compte que els llocs de treball 
d’administratius/ves i la gran majoria de llocs de tècnics mitjans, caps d’unitat, inclús tècnics superiors, 
etc. tenen una puntuació de grau 2 i 14 punts. 
 
E
recurrent, atès que és sense perillositat, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 
són correctes. 
 
E
assignat a la recurrent, atès que les condicions ambientals són confortables amb presència poc 
rellevant d’elements molestos, es considera que el grau de 0, i el valor de la puntuació de 0 són 
correctes.’ 
 
S
administratives  als quals en correspongui el seu coneixement i execució. 
 
T
 

 



Intervenció del Sr. Alcalde 
n la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema dictaminat i informat. Ve amb 

tervenció del Sr. Roig 
raula el Sr. Roig: És per manifestar la nostra abstenció del nostre grup. 

*-*-* 
 

otmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit vots 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

Per exposar la proposta pre
el recolzament de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa per unanimitat, com havia vingut 
l’anterior. I l’únic, malgrat ja quedarà a l’Acta del Ple, constar que el compromís de l’Ajuntament de 
Tortosa de procedir, una vegada tinguéssim una certa experiència d’aquesta Relació valorada de llocs 
de treball, en data, a partir de l’1 de gener de 2016, a la revisió de la pròpia Relació valorada de llocs de 
treball. 
 
In
A continuació pren la pa

 
 

S
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2), I-ET-E 
(2), PxC (1) i PP (1) i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de PSC (3). 
 
 
 
 

 

8 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SOL·LICITAR QUE 

e sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 

 Ja hem comentat moltes vegades que els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. 

ambé vull recordar que el Defensor del Ciutadà ha posat el tema sobre la taula moltes vegades i que a 

s convenient recordar que el grup municipal de PxC està rebent moltes queixes sobre aquest tema. 

 mateix, com a simple ciutadà i com a portaveu del grup municipal de PxC, tinc alguns escrits sense 

er tot l'anterior, el grup municipal de PxC proposa al Ple adoptar els següents acords: 

 
0
L'AJUNTAMENT RESPONGUI ELS ESCRITS DELS CIUTADANS EN UN TERMINI MÀXIM DE 15 DIES.  
 
S
 
“
Són la primera administració i la més propera als problemes, queixes, reclamacions, suggeriments, etc. 
... dels ciutadans i han de ser modèlics en la seva resposta, sent ràpids i eficaços a l'hora de solucionar 
les qüestions ciutadanes del dia a dia. 
 
T
dia d'avui, segueix sense tenir una resposta eficient per part de l'Ajuntament. 
 
É
Ciutadans que estan presentant instàncies amb problemes del dia a dia, problemes de convivència 
impossible amb persones vingudes d'altres països, persones amb cultures incompatibles amb la nostra 
cultura occidental, democràtica, de respecte a les persones sense importar el seu sexe o la seva religió, 
queixes de tot tipus per incompliment sistemàtic de les ordenances municipals, especialment en l'horari 
de tancament de locals d'oci i de contaminació acústica, reclamacions diverses i/o suggeriments. Tots 
aquests escrits no reben la resposta adequada ni immediata de l'Ajuntament, passant dies i dies sense 
resposta, moltes vegades passen setmanes i setmanes, mesos o en el pitjor dels casos, un absolut 
silenci administratiu que els deixa sense cap resposta. 
 
Jo
resposta, encara havent passat ja algunes setmanes de la seva presentació, i ho considero una situació 
més que lamentable i molt negativa per a qualsevol ciutadà que vulgui resoldre situacions per les que 
passa cada dia.  
 
P
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1 - L'Ajuntament adquireix el compromís d'assegurar als ciutadans una resposta ràpida i eficaç, 

 - L'Ajuntament adquireix el compromís de fer públic aquest acord a la premsa local i comarcal, perquè 

*-*-* 
 

tervenció del Sr. Casanova 
n la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Plataforma per 

ambé, i això ho sabrà millor que ningú el senyor alcalde, sap que el defensor del ciutadà ho ha 

ltimament jo m’he trobat amb gent, amb gent d’aquí Tortosa que bé, que em comenten que han 

e fet, jo mateix m’hi he trobat alguna vegades, poques, també ho he de dir, jo mateix personalment 

l primer seria que l’Ajuntament adquireixi el compromís d'assegurar als ciutadans una resposta ràpida 

segon, que l’Ajuntament adquireixi també el compromís de fer públic aquest acord a la premsa local i 

*-*-* 
 
otmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vint vots 

PART DE CONTROL 

responent qualsevol escrit presentat pels ciutadans en un termini màxim de 15 dies. 
 
2
els ciutadans coneguin l'acord i puguin jutjar el seu compliment. 
 
 

 
In
Per exposar la proposta pre
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, de fet 
tots aquí ho hem comentat moltes vegades que som l’Administració, l’Ajuntament és l’Administració 
més propera i la primera que es troba el ciutadà quan té un problema, quan té una queixa o quan té 
una reclamació. I jo penso, pensem, que els ajuntaments han de ser molt ràpids i molts eficaços a 
l’hora de resoldre qualsevol problema del dia a dia del ciutadà. 
 
T
comentat diverses vegades que és un tema que s’ha de resoldre, que s’ha de respondre en un termini 
breu a les queixes dels ciutadans.  
 
Ú
presentat una sèrie d’instàncies, una sèrie de coses, que han passat dos, tres, quatre setmanes, que no 
se’ls hi ha contestat i clar, vull dir, això genera malestar perquè la gent es pensa que no els escoltem, 
que no els hi fem cas, que no els hi responem 
 
D
però sí que alguna vegada m’hi he trobat i llavors, doncs, per tot això la mesura o la proposta que 
nosaltres fem per a que s’adopti aquí al Ple de l’Ajuntament són els dos punts següents: 
 
E
i eficaç, responent qualsevol escrit presentat pels ciutadans en un termini màxim de 15 dies, que és el 
que aconsella el defensor del ciutadà. 
 
I 
comarcal, perquè els ciutadans coneguin aquest acord i puguin jutjar si realment es compleix o no es 
compleix. Moltes gràcies. 
 

S
en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC 
(2), I-ET-E (2), PP (1); i un vot a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipals  PxC. 
 
 
 
 

 

9 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 

) Extractes de la Junta de Govern Local: 

 
0
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a



 
- 44/2014, de 29/09/2014 

) Resolucions de l’Alcaldia: 

De la 2082/2014 a la 2353/2014  

l consistori en queda assabentat. 

0 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  

o n’hi ha. 

1- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 

) Mocions 

tes 
 

*-*-* 
 

1 -  INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 

ot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo tinc diverses 

é, ja fa un parell de setmanes que a diversos llocs de la ciutat, que ja pateixen una gran pressió 

a setmana passada, no recordo ara exactament si era dimecres o dijous, el tram que va entre la plaça 

om han arribat aquesta gent a Tortosa i si han passat algun tipus de control, sobretot control de 

a segona pregunta seria: què hi fan tot el dia al carrer, tapant escaparates i, fins i tot en alguns casos, 

a tercera pregunta que en fan és, diu: s’han demanat papers per saber qui són i si estan aquí legal o 

altra seria, en fan saber, clar, és evident que si estan tot el dia al carrer no treballen, llavors, de què 

- 45/2014, de 02/10/2014 
- 46/2014, de 06/10/2014 
- 47/2014, de 13/10/2014 
- 48/2014, de 20/10/2014 
 
 
b
 
- 
 
E
 
 
1
 
N
 
 
1
 
a
b) Precs 
c) Pregun

0
 
T
preguntes que m’han fet arribar els tortosins i, com que són totes referides al mateix tema, potser 
primer explico el tema i després li faig les preguntes que, a més, són molt concretes i molt breus. 
 
B
migratòria, plaça Agustí Querol, carrer Sant Blai, plaça de l’Àngel, el carrer de la Rosa, el final del 
passeig de l’Ebre, llarga de Sant Vicent i alguns altres que no els diré tots per no allargar-ho molt, s’ha 
notat un augment espectacular d’immigrants africans, concretament africans. 
 
L
de l’Àngel i la plaça Agustí Querol, que no són gaires metres, tant al matí com a la tarde i a la nit, al matí 
hi havia entre 50 i 60 en fan saber, i per la tarde entre 70 i 80, o sigui, segons a quina hora hi havia 
més gent o hi havia menys gent. Llavors, tinc algunes preguntes que m’han fet arribar alguns 
comerciants de la zona i que, a veure, són les següents: 
 
C
documentació? 
 
L
les entrades a les botigues? En això, evidentment, si tu tens una botiga allí, doncs home, és realment 
greu i realment molest. 
 
L
il·legalment? 
 
L’
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viuen i on viuen? Perquè clar, a veure, si estan aquí de forma legal molt bé, però si estan aquí de forma 
il·legal, on viuen? 
 
Llavors clar, em pregunten, a veure: es fan inspeccions dels pisos on diuen, on ells diuen que viuen, per 

altra pregunta que em fan arribar és: si són suposadament il·legals, com és que no estan detinguts i 

altra pregunta que en fan és: què fa al respecte la Policia Local i els Mossos d’Esquadra perquè, 

la última pregunta que li faré, i aquesta és collita pròpia, no serà que els han portat aquí per a que 

 continuació respon el Sr. Alcalde: Que l’última és collita pròpia de vostè no en tinc cap dubte, no 

i explicaré en quines condicions es pot votar i quins documents s’han d’aportar, perquè estic segur que 

nem a pams, perquè m’ha fet 8 preguntes, intentaré contestar-les totes. Com arriba la gent a Tortosa? 

n quant al control de documentació, es fa control de documentació, evidentment que es fa control de 

uè fan aquesta gent al carrer, no tot el dia sinó una part del dia. Doncs miri, en aquests moments, com 

s demanen papers, sempre que es creu necessari es demanem els papers. I es demanen els papers a 

saber quanta gent hi viu en aquest pis? 
 
L’
posats en mans de la Policia Nacional, que és qui té les competències en el tema d’immigració? 
 
L’
evidentment, ni la Policia Local ni els Mossos no tenen competències en immigració? 
 
I 
puguin votar el proper diumenge? 
 
A
compto que a cap ciutadà de Tortosa se li pugui ocórrer aquesta pregunta, que també li contestaré. 
També li contestaré i es bo que en parléssim i que ...., perquè clar, hi ha algú que diu que pot votar a 
Batman. Si pot votar a Batman i a Bob Esponja, doncs, algú també entenc que es pugui qüestionar qui 
pot votar. 
 
L
vostè estarà interessat en aproximar-se els propers dies als col·legis, als instituts que s’han habilitat per 
al procés participatiu i no voldria que anés indocumentat ni vostè, ni Bob Esponja, ni ningú dels que 
vulguin participar. 
 
A
Jo, la veritat és que no ho sé, ni puc saber-ho. Hi ha alguns que arribaran en tren, hi ha altres que 
arribaran en cotxe, vostè segur que viatja i quan torna a Tortosa, doncs, tampoc ningú el controla, la 
gent té llibertat de moviments perquè estem dins de la Unió Europea. Aquests dies ens diuen que si 
sortim de la Unió Europea, doncs, això serà “l’acabose”. Doncs bé, vostè ha de saber que dins el marc 
de la Unió Europea hi ha una llibertat de circulació de persones i treballadors, per tant, com ve la gent i 
com deixa de venir no és motiu per poder... després em contesta, jo li he escoltat les 8 preguntes, 
després vostè em podrà contestar. 
 
E
documentació. 
 
Q
sol passar tots els anys en aquestes èpoques, a Tortosa ve més gent que està només temporalment 
perquè és contractada, essencialment, en el procés de la recollida de cítrics i d’alguna altra fruita. Això 
ha passat de forma recurrent i jo li puc dir el què ha fet aquest alcalde i què fa la Policia Local i què fan 
els altres cossos de seguretat. El que fem és que controlem que aquesta gent estigui contractada de 
forma regular, controlem que tinguin els seus permisos de treball, controlem que cap empresa o 
empresari no compleixi la legalitat establerta i els agafi sense contractes. Nosaltres inspeccionen en 
origen, vol dir que es fan dispositius per inspeccionar aquelles furgonetes que carreguen persones al 
mig del carrer que, suposadament, van a treballar a l’activitat agrícola, com també a les mateixes 
finques. I això ho fem en col·laboració amb la inspecció de treball i ho fem en col·laboració de la Policia 
Nacional espanyola que, com vostè ha dit, té competències en estrangeria. 
 
E
tots: als d’origen africà com vostè diu, als d’origen asiàtic, fa poc va haver-hi una intervenció dels 
Mossos en aquesta línia, i els d’origen tortosí perquè també hi ha irregularitats en la contractació de 
personal amb la gent autòctona. Per tant, això és el que està fent la Policia Local i el que està fent 
l’Ajuntament, vetllar per a que, quan aquestes persones són contractades, estiguin contractades 
d’acord amb la legalitat. I quan no s’ha trobat  que estan contractades d’acord amb la legalitat, s’ha 



actuat. I quan s’ha, també he de dir, és la majoria de vegades que es troba que estan contractades en 
la legalitat, es fa, simplement, donar continuïtat. 
 
De què viuen i on viuen? Home, doncs què vol que li digui. Això també li podria preguntar jo a vostè: de 

s fan inspeccions de pisos? Sí, moltíssimes. Moltíssimes se’n fan, i si vol pot demanar la relació. Hem 

i són il·legals, quan es detecten el que vostè anomena persones il·legals, que vull entendre que seran 

uè fan la Policia Local i els Mossos? Doncs, fan la seva feina. Fan la seva feina i la fan tot el bé 

ja la pregunta estrella: es fa venir a tota aquesta gent per a que puguin votar i participar del procés del 

e totes formes, si té algun interès addicional en el procés participatiu podem ampliar-li la informació. 

eguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. A veure, vàries coses: El que 

què viu i on viu? Escolti, nosaltres tenim l’obligació de saber que es compleix amb la legalitat. De què 
viu cadascú no podem saber-ho, dissortadament. Igual com no puc saber de què viu vostè, tampoc no 
puc saber ni tinc la capacitat, perquè la llei no em dóna aquestes capacitats, saber de què viuen les 
persones que fan, o què transiten, o què estan a Tortosa. 
 
E
fet inspeccions de pisos, hem tapiat pisos, hem fet actuacions envers a la propietat i hem desmuntat 
xarxes d’explotació de gent nouvinguda a Tortosa, explotats de vegades per altres nouvinguts. I això ho 
hem fet gràcies a aquestes actuacions que ha fet la Policia, que moltes vegades ens posen en alerta als 
mateixos serveis socials o ens posen en alerta altres veïns. Ara fa poc es va fer una actuació en un pis 
al carrer Bisbe Aznar fruit de la col·laboració ciutadana directament en aquest alcalde. I nosaltres ho 
vam ficar en coneixement de la Policia Local i dels Mossos i als 2 mesos va culminar en una actuació en 
dos d’aquests pisos. Per tant, se’n fan. Què puc demanar-li a vostè o a qualsevol altre ciutadà? Doncs, 
el mateix que han fet altres ciutadans: si tenen coneixement de situacions concretes on pensen que hi 
ha algun incompliment de la legalitat, ens ho comuniquen. Nosaltres mantindrem l’anonimat i 
actuarem. Però deixar sembrar així, sense concretar, és molt complicat i jo crec que no és convenient. 
 
S
persones que no tenen regularitzada la seva situació, perquè persones il·legals no n’hi ha; hi ha 
persones que tenen regularitzada la seva situació i hi ha persones que no tenen regularitzada la seva 
situació; quan hi ha hagut persones que no tenen regularitzada la seva situació, i en dispositius que 
s’han fet conjunts entre Mossos, Policia Nacional i la Policia Local, si la Policia Nacional ha entès, hi ha 
hagut casos que els ha entès que s’havia de procedir a l’extradició, s’ha procedit. Si no ha entès que si 
no s’havien de procedir, doncs, d’acord amb els criteris de la pròpia Policia Nacional, no s’ha procedit. 
 
Q
possible. I, a més, no ho fan de forma autònoma; ho fan de forma conjunta. I quan han d’operar 
conjuntament, i jo m’he cansat d’agrair-ho públicament i privadament en les juntes locals de seguretat, 
en els actes públics dels cossos de seguretat, quan ho han de fer en col·laboració amb tots els altres 
cossos de seguretat, ho fan. I aquí m’estic referint tant la col·laboració de Policia Local com Mossos 
d’Esquadra. Policia Local amb Guàrdia Civil, Policia Local amb Policia Nacional o Policia Nacional, 
Mossos d’Esquadra i Policia Local. Per tant, es fan. Vostè pot apreciar que al casc antic s’han fet 
diferents dispositius conjunts, al menys tres d’aquests cossos i jo crec que estan donant el seu fruit. 
 
I 
9N? Doncs, això és molt fàcil. Miri, li explicaré què necessita vostè, que veig, el veig interessat, en 
participar del procés del 9N. Haurà d’anar allí i s’haurà d’identificar. S’haurà d’identificar amb el seu 
Document Nacional d’Identitat, amb el seu passaport o s’haurà d’identificar amb la seva targeta de 
resident. Una vegada identificat i en funció del domicili que apareix en aquests documents vostè podrà 
votar. Si són il·legals, si se’ls ha fet venir sense papers, si no saben on caure aquestes persones, ni on 
viuen, ni on estan domiciliades, dissortadament, no podran votar malgrat desitgen amb moltes ganes 
que Catalunya sigui independent, però no ho podran fer. Per tant, no se’ls ha fet venir, òbviament, per 
això. La majoria són gent que vénen i que són contractats, la majoria són contractats de forma reiterada 
per empreses tortosines, per empreses autòctones que els contracten una temporada i una altra 
temporada. I igual com van venir a la tardor de l’any passat, i de l’altre, i de l’altre, vénen ara. 
 
D
 
S
diu d’això del diumenge que ve, a veure, el que sí que està clar, jo no sé, no sé que et demanaran quan 
arribis allí a l’hora d’anar a votar. El que sí que sé, i està clar, és que a la web aquesta que hi ha oberta 
es pot inscriure tothom, es pot inscriure tothom amb els noms que sigui. En fi, jo em refereixo 
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concretament a la web, res més que això. És això el que jo li volia dir. 
 
En quant a qui pugui o no votar el dia 9, bé, em sembla que això també està prou clar i tots ho sabem 

esprés, més coses, a veure, vostè em diu que vénen contractats, la gran majoria, vénen contractats 

esprés, que més? En quant a la feina policial. Miri, la feina policial jo no la poso en dubte, ni l’he 

ambé seria bo, i això també..., i li dic, miri, li dic no com adversari polític, li dic com a tortosí perquè 

sí, i bé, després la preocupació que té vostè per si he d’anar a votar o no he d’anar a votar el dia 9, 

ot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començant per aquest tema, que veig que 

er inscriure’s era tot el procés per a aquells que volguessin ser voluntaris, que ja no compto que sigui 

er tant, que sàpiguen que no s’ha d’inscriure ningú i que poden anar. Si vostè no vol anar ho sento 

obre la feina de la policia, de la Policia Local i de la policia de la Generalitat de Catalunya, dels Mossos, 

qui pot i qui no pot votar. Evidentment, una persona de 14 anys no pot votar, això ho sabem tots, però si 
té 16 anys sembla que sí que podran votar. 
 
D
per empreses d’aquí. Bé, jo això ho he de posar en dubtar perquè, clar, si aquestes persones estan tot 
el dia al carrer des de les 10, 10:30 del matí fins a les 12 o la 1 de la nit, digui’m quan treballen. Que 
treballen de la 1.15 de la nit a les 8.15 o les 9.15 del matí? Home, això què vol que li digui. La gran 
majoria, el que sí és cert, és que no treballen. 
 
D
posada mai. De fet, jo sempre he defensat les actuacions de la Policia Local i dels Mossos. El que sí que 
passa és que en aquest tema, concretament en el tema immigració, clar, és la Policia Nacional la que 
ha de fer aquesta feina perquè són els únics que poden recollir tot el tema immigració i iniciar els 
corresponents tràmits d’expulsió o del que sigui. 
 
T
vostè i jo ens coneixem fa molts anys i li dic amb aquesta mateixa amistat: seria bo, seria bo que 
expliquessin als ciutadans la feina que fa la policia, perquè els ciutadans no ho veuen. Només veuen 
que els carrers estan plens d’immigrants i no veuen, no detecten que realment es faci un seguiment, es 
demanin documentacions, això el ciutadà no ho veu. I com que no ho veu, per molt que vostè els hi 
digui, no s’ho creuen. No s’ho creuen perquè no ho veuen i és allò que si no ho pots tocar, no t’ho creus. 
Llavors, seria bo que ho expliquessin: què és el que realment fa la policia i els Mossos. Demanen 
documentació? Sí, de veritat. Llavors, com és possible que la mateixa persona estigui un dia i un altre i 
un altre al carrer. Home, a veure, això jo la veritat és que m’ho vull creure però no m’ho acabo de creure. 
 
I 
doncs jo li “despejaré” de seguida, així dormirà més tranquil, no es posarà nerviós. Jo el dia 9 de 
novembre, jo, com que és diumenge, doncs home, aprofitaré el dia, sortiré per “ahí”, me n’aniré a donar 
fora si puc i, evidentment, no participaré d’una cosa que jo considero, doncs ja li vaig dir el primer dia, 
que jo considero una costellada. Ja ho era llavors una costellada, però ara encara és una nova 
costellada. Simplement per aclarir-li. Gràcies. 
 
T
l’interessa força, miri, la web, per a que tothom ho sàpiga, és la web “participa2014.cat”. En aquesta 
web hi ha informació de tot el procés participatiu: on es pot votar, com es pot votar i aquí no t’inscrius. 
Per votar no s’inscriu ningú. Per votar ningú s’ha d’inscriure. Que ningú tingui cap tipus de dubte: per 
votar simplement s’ha de presentar-se al col·legi electoral que toqui, als tres instituts de Tortosa, 
presentar-se allí i anar a votar, i ha de portar el document identificatiu. No s’ha d’inscriure.  
 
P
el seu cas. Però si en algun moment algú, en nom de Bob Esponja i falsificant un DNI s’ha inscrit, 
posteriorment se l’haurà validat i no se’l cridarà, no es preocupi que a Bob Esponja no el veurà 
president de cap taula, ni de vocal, ni coordinant cap de les taules. Per tant, per votar ningú s’ha 
d’inscriure. Per votar l’únic que han de fer és anar. I jo, des d’aquí, els insto a tots, a aquells que vulguin 
votar SI-NO, a aquells que vulguin votar SI-SI sobretot, i a aquells que vulguin votar NO. I com que és un 
procés participatiu, com algú em deia aquest matí, si un ve i fica “jo vull ser un Estat federat en la 
República de Canadà”, doncs, també ho podrà ficar i allò no serà nul, serà una altra cosa, perquè és un 
procés participatiu. 
 
P
moltíssim, però si es vol informar, al menys informar, entri a la web i allí podrà informar-se. 
 
S



ja li he dit. Però exactament el mateix que he dit dels Mossos i de la Policia municipal, ho dic de la 
Policia Nacional. La col·laboració és tota. Fan la feina com crec que l’han de fer. Segur que, com tot, com 
la meva, com la de vostè, tot és millorable, però he de dir que la Policia Nacional a Tortosa fa la feina i 
cada vegada que se li demana col·laboració, aquesta col·laboració està a l’abast en temes d’estrangeria, 
en temes d’investigació d’altres delictes i altres qüestions. 
 
El tema de la contractació, no és que vinguin contractats, tant de bo vinguessin contractats. 

’ha parlat amb les empreses per fer pedagogia, jo mateix hi he parlat amb algunes d’aquestes 

respecte a explicar la feina de la policia, segur que es bo explicar la feina de la policia i explicar-la tota. 

2 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 

ot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, volíem fer-li des del nostre grup municipal dos 

 finals dels anys 90 els trens de llarg recorregut van deixar de passar per la nostra ciutat. Això va 

l’altra també està relacionada amb Renfe, amb l’Estat i és, precisament, amb l’antic pont del 

 continuació respon el Sr. Alcalde: Comencem per aquesta última. Amb dos matisacions, el projecte 

Desgraciadament no vénen contractats. Aquesta gent vénen amb permís de treball a buscar que se’ls 
contracte. I en moltes ocasions se’ls contracta dia a dia per part d’aquestes empreses. I si un dia plou, 
la majoria d’aquesta gent no treballa. I, desgraciadament, ells voldria treballar, tots voldríem que 
treballessin, però ells no tenen la seguretat de tenir un contracte de tot un mes o tenir un contracte de 3 
mesos. Desgraciadament, els hi fan els contractes per un dia o els hi fan els contractes per una jornada 
o per dos o per tres jornades. I aquesta gent quan surten al carrer a primera hora del matí, perquè és 
veritat que se’ls poden trobar a primera hora del matí, estan buscant que algú els vagi a contractar. I 
quan entren en una furgoneta el que estan fent és aquest contracte de treball, que no saben si demà 
els tornaran a contractar. Per tant, també hem de ser conscients d’aquesta situació. I li ben asseguro 
que a la majoria, no puc parlar per tots, però a la majoria d’aquesta gent no els hi agrada estar en 
aquestes condicions. Els hi agradaria tenir el que desgraciadament tampoc no té tothom, que és un 
contracte, al menys a una setmana, a dos mesos i segurament no estarien en aquesta situació. 
 
S
empreses, les que contracten més i, dissortadament, no podem canviar el sistema perquè també és un 
sistema que la legalitat permet.  
 
I 
Ara, si es demana documentació, si es fan controls al carrer, això la gent ja ho sap, ja ho veuen, sobretot 
la gent del casc antic. Que en fan cada dia? Segur que no, perquè segur que no en correspon fer cada 
dia, però quan s’ha de fer es fa. I quan es fan dispositius conjunts entre els Mossos i la Policia Local 
també es fa. De totes formes, es bo que expliquéssim tots, el Govern l l’oposició, realment la feina que 
fan els serveis municipals, i la policia no deixa de ser un servei municipal més. Moltes gràcies. 
 
 
0
 
T
preguntes. 
 
A
provocar, una mica a títol recordatori, que tots els terrenys que estan situats entre l’estació de Renfe 
l’avinguda Generalitat quedessin en desús. Passant el temps, finalment, va haver una acord per 
l’anterior Govern que vostè presidia, un acord que alguna vegada n’hem parlat. Vostès, una vegada ja 
van començar a governar, van anunciar que fruit d’aquest acord, entre altres coses, s’intentaria 
remodelar l’estació que està en mal estat i també que s’intentaria fer una passarel·la, que sí, que 
finalment es va fer. La pregunta és que si després de gairebé ja més de 7 anys, no?, que porten 
governant, si han pogut desencallar aquesta situació, si han arribat a un nou acord amb l’Estat, perquè 
els terrenys de Renfe continuen estant en desús i estan al centre de la ciutat. Per tant, la pregunta és: 
com està aquest tema i si tenim alguna solució al davant. 
 
I 
ferrocarril. En aquest cas, aquest pont ha estat rehabilitat pel Govern de l’Estat durant aquests últims 
anys, és una de les poques inversions que el Govern espanyol ha fet a la nostra ciutat, no només el 
pont, sinó també les baranes a les dos riberes del riu i els murs. I aquí, una vegada aquesta obra havia 
d’estar acabada, vostè també va anunciar que tenia un projecte per a la construcció d’una zona d’oci. 
La pregunta és si aquest projecte continua vigent. Moltes gràcies. 
 
A
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continua vigent. En aquests moments estem pendents que la Direcció General de Costes retorni el pont 
a l’Ajuntament de Tortosa. La Direcció General de Costes per fer l’obra va demanar que se li cedís el 
pont i, per tant, la propietat del pont, en caràcter temporal, va ser cedida a la Direcció General de 
Costes. La Direcció General de Costes ens l’ha de retornar, hi havia un problema, tenien un problema 
ells de finalització i tancament de l’expedient, hem fet varis requeriments i estem pendents de que 
se’ns retorni. Per què? Perquè el projecte que nosaltres vam presentar, ja vam dir en aquell moment 
que era un projecte de col·laboració público – privada. Vol dir que la inversió no la farà l’Ajuntament, 
sinó hauria de ser una concessió administrativa. Per fer i formalitzar la concessió administrativa, al 
menys d’intentar que algú pugui estar interessat, nosaltres hem de tenir la propietat del pont i en 
aquests moments no tenim la propietat, la tenim cedida i mentre no recuperéssim aquesta propietat, no 
podem fer-ho. Per tant, fins que Costes no ens cedeixi, no ens retorni la propietat del pont, no podem 
traure a concessió administrativa el projecte d’una zona lúdica entorn a aquest pont.  
 
Zona lúdica que pot ser estrictament no lúdica, ja en parlarem quan sigui el moment. Podríem trobar 

, corregir-lo perquè vostè diu, per a que vegi i el senyor Dalmau segurament estarà content i satisfet 

ixò què inclou? Vol dir una nova connexió al Catalunya Sud, vol dir una actuació d’una gran canonada 

er tant, no és només aquesta l’única inversió, sinó que quan hi ha inversions d’altres administracions 

egona pregunta, que és la primera que vostè em formulava. Diu: al finals dels anys 90 els terrenys en 

n aquell moment nosaltres ja vam dir que era un acord que anava en contra dels interessos de Tortosa 

jo sempre he transmès, i ho he dit jo crec que dos vegades si no recordo malament en aquest Ple 

també, hem pensat que al llarg d’aquests anys hi hauria algun ús alternatiu, però en tot cas ho sabrem. 
 
Jo
del que vaig a dir, és una de les poques inversions que ha fet l’Estat. Doncs no, s’equivoca, n’ha fet una 
molt més important quantitativament que aquestes, una que jo vaig signar aquesta setmana la recepció 
d’una part d’aquestes obres, que ho farem i ho explicarem públicament, i és totes aquelles inversions 
que ha fet Aquamed a través del Pla de restitució i que han suposat, pràcticament, 6.000.000€ 
d’inversió a la ciutat, al municipi de Tortosa. Aquesta, com l’altra, eren obres que estaven encallades, 
ara que parla vostè de desencallades, doncs en parlarem, i les va desencallar qui les va desencallar: va 
ser aquest Govern municipal. Aquestes obres desencallades han suposat inversió en la xarxa d’aigua de 
Tortosa de 6.000.000€, L’Ajuntament de Tortosa no s’hagués pogut permetre fer una inversió 
d’aquestes característiques, de fet, no l’havia fet mai. 
 
A
entre Campredó i Tortosa, vol dir un nou dipòsit i ficar en marxa uns pous a Jesús, ficar en marxa i 
construir una part de la xarxa de distribució d’aigua de Sant Josep de la Muntanya, i uns pous al Rastre, 
més una actuació més petita i modesta a la Simpàtica.  
 
P
s’ha de reconèixer. Jo sóc el primer en reconèixer-ho, però qui les ha fet possible ha sigut aquest Govern 
municipal. 
 
S
desús, no entrarem, els terrenys van estar en ús fins a, pràcticament, el 2000 però no ve d’aquí. Diu: es 
va firmar un acord per cedir els terrenys i remodelar l’estació, un acord de l’anterior Govern municipal 
del qual vostè formava part, per tant, ha de conèixer els termes de l’acord, sinó li faré saber. L’acord què 
deia? Que l’Ajuntament de Tortosa pagava 2.500.000 a ADIF per a que remodelés l’estació. És a dir, 
aquell acord deia que l’Ajuntament de Tortosa donava 2.500.000 a ADIF per a que remodelés l’estació i 
deia que li expropiava la resta de terrenys entorn a uns 3.000.000€.  
 
E
perquè estàvem pagant realment el que era, era una acord encobert per pagar 5.500.000 per uns 
terrenys, que en aquell moment no els valien i que ara encara els valen menys. En l’anterior 
administració socialista a l’Estat, nosaltres ja vam dir clarament que aquest acord nosaltres no el 
podríem sustentar, ni el volíem sustentar. I a mesura que ha anat passant el temps, encara ens han 
donat més la raó. I, a més a més, amb la nova administració del Partit Popular vam dir exactament el 
mateix, que nosaltres estem disposats a parlar-ne, però que no podem pagar més per una cosa que no 
ho val. 
 
I 
municipal, que mentre jo sigui alcalde l’Ajuntament de Tortosa no vol fer ni un euro de benefici amb 
aquesta operació, però el que no pot fer és que li costi un euro i menys a costelles d’ADIF. I jo crec que 



en això coincidirem tots. 
 
Vam aconseguir una cosa que no s’havia aconseguit fins ara i va ser aquesta Administració municipal, i 

n quin moment estem? Nosaltres estem en un moment que volem i estem intentant renegociar l’acord 

enfe el que va fer és que va tramitar el permís d’obres de remodelació dient-li a l’Ajuntament que si, 

er tant, estem en aquesta situació. Bona voluntat en quant a parlar-ne i fer reunions totes les del món. 

3 - INTERVENCIÓ DEL SR. MONCLÚS 

ot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Li faria dos preguntes. Si vol li faig 

l mes de juny passat el Ple de l’Ajuntament de Tortosa... 

 continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Monclús, les dos, les dos. Faci les dos ja. 

eguidament pren la paraula el Sr. Monclús: D’acord. El que deia, no?, que al Ple del juny passat 

a moció inicial va ser negociada amb l’equip de Govern de Convergència i Unió, amb l’objectiu de 

l text definitiu que es va aprovar establia que en termini màxim de dos mesos es realitzés un estudi 

a moció aprovada també instava a estudiar millores funcionals i estètiques al pont de l’Estat i 

és que es permetés utilitzar, encara que sigui només via peatonal, una part d’aquests terrenys. I 
nosaltres, a càrrec exclusivament de l’Ajuntament de Tortosa, vam fer el pas entre ronda Docs i carrer 
Cervantes, per a que ens entenguéssim, però exclusivament, i així ho dir l’acord, per a ús peatonal. 
 
E
amb ADIF. Un acord que ha de suposar que no paguéssim 5.500.000 per aquesta operació. Ni cinc i 
mig, ni quatre, ja li dic ara. Per què? Doncs, perquè el mercat immobiliari està com està i l’Ajuntament té 
dos anys, tenia dos anys per fer efectius aquests diners. 
 
R
generava una mica de pressió també sobre l’Ajuntament de dir: i ara m’haureu de pagar els 2.500.000 
que val l’estació. Nosaltres vam dir que nosaltres el permís d’obres el tramitàvem encantats, que si 
volien fer les obres que les feien, però que nosaltres els 2.500.000 l’Ajuntament no els pagaria. I en 
aquest moment estem. Un moment complicat perquè ADIF té aquest contracte o aquest conveni 
d’alguna forma activat en els seus comptes per un valor i, evidentment, desactivar-lo o adequar-lo si 
remodelem el conveni, li voldrà dir generar una certa pèrdua patrimonial en les seves expectatives de 
benefici, que després no són reals perquè, evidentment, l’Ajuntament no pagarà 5.500.000 per aquests 
terrenys.  
 
P
Tenim una comissió de seguiment que ens hem reunit no sé quantes vegades i jo mateix he tingut 
reunions tant amb responsables d’ADIF a Barcelona com a Madrid, però no avancem. No avancem 
perquè no estan disposats a reduir les seves expectatives de benefici. Però ja li dic que mentre jo sigui 
alcalde, o el mercat immobiliari canvia molt o segur que 5.500.000 per aquests terrenys no els 
pagarem. Moltes gràcies. 
 
 
0
 
 
T
primer una, la contesta i després... 
 
E
 
A
 
S
l’Ajuntament de Tortosa va aprovar una moció que vam presentar Esquerra Republicana de Catalunya 
per tal d’estudiar diverses millores de seguretat, de funcionalitat i d’estètica del pont de l’Estat.  
 
L
permetre’m l’aprovació. I va rebre el suport de tots els grups municipals que estaven presents al Ple.  
 
E
sobre la seguretat de les baranes del pont de l’Estat que són horitzontals, per tant escalables, i 
presentaven molta separació entre sí. D’aquest estudi se n’havia de concloure quines actuacions eren 
necessàries per garantir-ne la seguretat i, especialment, doncs de cara als xiquets i les xiquetes que 
travessen el pont. 
 
L
demanaven implementar-les buscant la col·laboració de la resta d’administracions públiques i d’altres 
institucions. 
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Com d’això gairebé ja fa mig any, fa 5 mesos i “algo”, l’equip de Govern continua sense presentar 

aig la segona. La segona pregunta és que des d’Esquerra som conscients que, si vivim en un món 

es d’Esquerra no ens qüestionem que des d’empreses del nostre territori es mantinguin relacions 

it això, deixant de banda la part comercial, considerem que és desafortunat que des d’una institució 

al recordar que aquesta excolònia espanyola està governada amb mà de ferro per Teodoro Obiang des 

er això, des de la nostra sorpresa, voldríem preguntar al Govern municipal dos coses: primera, quin va 

ot seguit respon el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Començaré per la primera i després 

especte a la primera, a la moció del pont, jo tinc entès que no a instàncies seves, sinó a instàncies de 

quí es van fer dos accions: s’ha demanat un..., senyor Jordan, després li donaré la paraula quan vulgui, 

i hem de dir que estem treballant amb molt pocs mitjans a la casa i això ha fet que per a la segona 

l’informe al qual es va comprometre, es que des d’Esquerra preguntem a l’equip de Govern: per què no 
s’ha fet efectiva la moció que va ser aprovada pel plenari municipal. Aquesta seria la primera pregunta. 
 
F
globalitzat, és normal que els països mantinguin relacions comercials de tot tipus, incloses entre aquells 
països que no tenen un règim democràtic homologable. De fet, tot i això hi ha teories que asseguren 
que el comerç facilita la introducció dels valors democràtics en aquells estats que no compten amb un 
sistema institucional que sigui respectuós amb la pluralitat política. 
 
D
comercials amb Guinea Equatorial, no ens ho qüestionem, Tampoc ens qüestionem que es mantinguin, 
per dir “algo”, com a exemple, amb Xina.  
 
D
pública es doni cobertura institucional a una dictadura, i això és el que va tenir, al nostre parer, lloc el 
passat divendres 31 d’octubre a l’Ajuntament de Tortosa, amb la recepció oficial a l’ambaixadora de 
Guinea Equatorial, la senyora Purificación Angue. 
 
C
de l’any 1979, sense respectar aquells elements, elementals principis democràtics. Un règim que ha 
rebut múltiples denúncies de tortures i de manca de respecte als drets humans per part d’informes i 
d’organitzacions com Amnistia Internacional.  
 
P
ser el motiu de la recepció oficial a l’ambaixadora de Guinea Equatorial a l’Estat espanyol, la senyora 
Purificación Angue Ondo, el passat divendres 31 d’octubre? I la segona cosa respecte a això: atès que 
era una recepció institucional i no comercial, va aprofitar el senyor alcalde per transmetre a la 
representant de la dictadura guineana els valors dels drets humans, la pluralitat política i la 
democràcia? Gràcies senyor alcalde. 
 
T
li contestaré a l’altra i veurà com, segurament, quedarà tranquil·litzat. 
 
R
la pròpia regidora, a l’última comissió es va informar exactament com estava. Vull dir-ho perquè, 
evidentment, això es va aprovar com es va aprovar, vostès no s’han tornat a interessar sobre aquesta 
moció, ho van fer la setmana passada públicament a la premsa, la regidora els havia informat fa, doncs, 
tres o quatre o cinc o sis setmanes, no ho recordo, i els hi va informar en la comissió informativa. 
 
A
gràcies. S’ha encarregat un  estudi a l’arquitecte municipal, d’acord? Un estudi en termes estrictament 
de seguretat, val? Seguretat que és la que hem tingut durant els últims 40 o 50 anys a Tortosa, però 
l’estudi aquest em penso que no sé si estarà aquesta setmana o..., van dir que estaria aquesta 
setmana o la setmana que ve.  
 
L
part de la moció s’acordés fer una contractació externa. S’ha contractat un despatx d’arquitecte i una 
enginyeria per a que ens facin alguna proposta respecte la funcionalitat. Hem tingut, la regidora i jo 
mateix, diferents entrevistes en aquest tècnics. També ens van demanar una temporalitat. Vam tardar 
més de dos mesos en poder formalitzar el contracte perquè s’havien de fer algunes modificacions 
pressupostàries i adaptar una partida, això ja es va fer. S’ha fet el contracte i quan tinguéssim el 
resultat d’aquest estudi, perquè bé, frega l’avantprojecte, a veure com acabarà, si serà en avantprojecte 
o no, els hi ficarem en coneixement. 
 



Dit això, també ja li amplio jo la informació que li va donar la regidora en la comissió informativa, i jo 

a situació de la Generalitat de Catalunya fa que sigui realment difícil, en canvi, penso que hem obert 

a la vegada, sigui quin sigui el resultat de l’informe de l’arquitecte municipal, que no s’anirà a més però 

er tant, això és el que ha fet...., si vol li contesto les dos preguntes i després.... Faci l’apreciació. 

 continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Val, gràcies. No, més que res, o sigui, alabar que estiguin 

eguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Però vostè ha complit els seus compromisos, ho ha 

esprés la pregunta entorn a l’ambaixadora de Guinea Equatorial i alguna matisacions, les dos 

es dos preguntes. Motiu de la recepció: petició oficial de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

a aprofitar de plantejar-li a la senyora ambaixadora la representativitat, els valors de la democràcia. 

mateix, hem fet diferents gestions, concretament dos, una amb la Diputació de Tarragona i una altra 
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per valorar possibles col·laboracions. 
 
L
una via que si al final considerem adient la proposta o una de les propostes que se’ns pugui fer i ens 
encaixi pressupostàriament, penso que podríem trobar fàcilment encaix amb la Diputació de Tarragona, 
que la vaig veure sensibilitzada a poder fer algun tipus d’ajut financer de molts milers d’euros, no estem 
parlant de 100.000€ ni de 200.000€ segurament, val? Això té un període de maduració que és el que 
té, sobretot el d’estudiar les noves funcionalitats.  
 
I 
ja no ho vull avançar del que ens ha avançat verbalment, penso que hauríem d’esperar a tenir el 
resultat d’aquesta proposta o d’aquest avantprojecte amb les diferents possibilitats que se’ns van 
plantejar, per saber quan puja econòmicament i després decidir què hem de fer. És possible inclús, em 
penso que els hi he avançat en Junta de Portaveus, que ho poguéssim incorporar al pressupost. Dèiem 
que estàvem pendents de que la diputació fes alguna qüestió al respecte, doncs bé, segons com, si fos 
possible ho incorporaríem. Si no fos possible i entenguéssim que aquesta és una prioritat, que jo també 
ja els hi avanço que els hi sotmetre també a la seva consideració perquè és una obra de ciutat, llavors 
faríem una modificació pressupostària i, si fos el cas, si fos el cas que no dic que sigui el cas, poguéssim 
executar l’obra durant els primers mesos de l’any vinent, si fos el cas. Ja ho acordarem o ho valorarem. 
 
P
 
A
per la feina i que ho tirin endavant i totes les gestions que han fet, això ens sembla perfecte. El que sí 
que voldria precisar és que a la senyora Roigé ja fa més d’un mes, ara de memòria no ho recordo, li vaig 
preguntar en comissió i, efectivament, em va dir que no hi havia prou personal per poder fer això, i vaig 
esperar bastant de temps, i va ser quan vaig dir públicament que ho preguntaríem en aquest Ple. I 
llavors ella, en comissió, posteriorment a haver dit jo això, va ser que em va dir: escolta, no m’has de 
preguntar “algo”? I va ser quan m’ho va explicar. Vull dir que..., per precisar-ho. 
 
S
preguntat al Ple i tots d’acord. Jo també he pogut explicar-ho jo personalment, que també penso que és 
la feina que em toca com a alcalde i, en tot cas, mantenir-los informats i dir-los-hi que és un tema que, a 
part de que ho porta Urbanisme, l’Alcaldia s’hi ha ficat perquè pensem que podem tenir una solució 
imaginativa per al futur. I a partir d’aquí potser el primer estudi perdrà importància envers al segon 
plantejament. 
 
D
preguntes. Després vostè ha fet una introducció i jo faré un corol·lari. 
 
L
de Tortosa, i m’ho va demanar el president i el vice-president. Em van explicar quins eren els motius, 
essencialment, per a que també ho conegui, en aquests moments la Cambra de Comerç està liderant 
totes les missions comercials a Guinea Equatorial de totes les cambres de comerç de tot l’Estat 
espanyol i, per tant, no només estem parlant d’empreses ebrenques, que n’hi ha moltes, jo no les citaré 
però sí que li donaré algunes dades, sinó que la Cambra de Comerç estava, està fent aquesta feina per 
al conjunt de cambres de comerç de l’Estat espanyol i, per tant, donat que la Cambra de Comerç havia 
invitat oficialment als Premis Cambra a aquesta ambaixadora i estava visitant la ciutat, em va demanar 
que jo la recepcionés. Per tant, motiu de la recepció és una petició expressa de la Cambra de Comerç. 
 
V
Efectivament. Vam parlar d’això, vam parlar de tot el procés de negociació que estava obrint en aquests 
moments, des de la seva òptica, el seu president amb l’oposició. A nosaltres també se’ns havia fet 
arribar quin era el plantejament de l’oposició, que li vam fer arribar a ella. I la inquietud i el neguits que 
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hi havia per part d’alguna part de l’oposició que no estava d’acord en anar a negociar a Guinea tot el 
procés que teòricament havia obert el president, l’ambaixadora ens va donar les seves explicacions, les 
seves raons de per què plantejaven el procés de negociació com el plantejaven i quina era la 
representativitat de cadascú des de la seva òptica. 
 
Per tant, li vam mostrar la nostra inquietud de forma educada, de forma assenyada, com s’ha de fer 

aquesta ambaixadora no va visitar només l’Ajuntament de Tortosa, va visitar altres empreses, algunes 

uan l’Ajuntament, i jo com alcalde, rebo una petició d’aquestes, com he fet en altres casos, en altres 

ue el Govern espanyol no tingués relacions diplomàtiques amb aquest país podria ser un impediment? 

er tant, el que vostès ens han de dir, el que li han de dir a la Cambra de Comerç és de dir: escolti, 

servidor, mentre pugui, manté contacte amb tots els cònsols i tots els ambaixadors possibles perquè 

er una posició fonamentalista, de dir: només rebrem a aquells ambaixadors de democràcies 

videntment que és una dictadura, n’hi ha moltes altres de dictadures i hi ha democràcies o hi ha 

er tant, resumint, motiu de la visita: petició explícita de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. I si 

amb una persona convidada, i més en aquest cas, convidada per una institució com és la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. 
 
I 
que ja estan establertes i estan fent activitat comercial, i altres que estan procedint a la venda de 
productes. I això ha de possibilitar que empreses d’aquí tinguin implantació allà i, sobretot, que 
empreses d’aquí puguin vendre molt de producte allà. Per què? Perquè si el sector primari, que és 
essencialment d’un dels que estem parlant, és capaç d’enviar X contenidors cada setmana o cada mes 
dels seus productes a Guinea Equatorial, això farà que els productors d’aquest sector primari puguin 
tenir un millor preu i unes millor condicions, segurament, de treball també per a aquestes empreses. 
 
Q
casos que potser tampoc no han aixecat tantes inquietuds, i si volem també en parlarem, ho he fet. Això 
no vol dir donar cobertura institucional a una dictadura, no vol dir donar cobertura institucional a una 
dictadura. Vol dir atendre a la petició d’una institució com és la Cambra de Comerç, que penso que ho 
hem de fer. 
 
Q
Sí. En aquest cas no ho és, com no ho és amb la Xina, com no ho és amb Cuba o com no ho és amb 
altres països, o com no ho és, des de la meva perspectiva, amb altres països de dèficits democràtics 
com podia ser el mateix Marroc, que també em atès al seu cònsol i al seu ambaixador per altres raons. 
 
P
nosaltres, l’Ajuntament de Tortosa no tindrà cap tipus de relació, si governa Esquerra Republicana, amb 
aquests països. Jo la faré, jo la tindré perquè prioritzo abans els interessos de les empreses tortosines. I 
això no m’impedeix d’explicar-los o mostrar-los la meva inquietud en relació a la situació política del seu 
país. Igual com no m’impedeix transmetre-li quina és la meva situació o la situació de Catalunya en 
aquests moments a l’Estat espanyol. 
 
I 
pensem que això pot ser beneficiós per a Tortosa, pot ser beneficiós per a les empreses i els 
treballadors de Tortosa, i això no impedeix que poguéssim parlar educadament d’altres qüestions. 
 
F
absolutament consolidades. Bé, potser aquesta és l’opció que vostès tindran, però jo no la tinc i això no 
em permet, i això em permet mostrar, òbviament, en privat i amb tota l’elegància necessària en 
situacions així, les nostres inquietuds o discrepàncies respecte a la seva situació política, com ella 
també me les va mostrar respecte a la nostra situació política i vaig tenir l’oportunitat d’explicar quin era 
el moment que vivia Catalunya. Perquè estic segur que si Esquerra Republicana governa algun dia 
Catalunya, buscarà la complicitat de tots els països a nivell internacional i no analitzarà només la 
situació política conjuntural.  
 
E
sistemes polítics que estan encoberts d’una semblança democràtica i que no ho són, i que són de 
dubtosa legalitat democràtica i també els atenem.  
 
P
li vaig plantejar la meva preocupació sobre la situació política al seu país, ho vam fer, en vam parlar, 
com en vam parlar també de la del nostre país.  
 



Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Bé, li agraeixo que m’hagi contestat a les dos preguntes, 

 continuació pren la paraula el senyor Alcalde:  Senyor Monclús, no he parlat d’Esquerra – Tortosa, era 

*-*-* 
 

sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint hores i cinquanta-

l secretari accidental        Vist i plau 

però el que no estic d’acord és que faci una valoració d’intencions del que pugui fer Esquerra – Tortosa 
si algun dia governa aquest municipi. Vull dir, no tenim cap actitud fonamentalista, simplement, com a 
portaveu del grup municipal el que he fet és fer dos preguntes i que vostè m’ha aclarit i ja està. 
 
A
més d’Esquerra a nivell nacional, però si li molesta la referència la retiro tranquil·lament, vostès sabran 
el que han de dir, que han de fer. En això té raó i, per tant, ja sigui a nivell nacional o a nivell tortosí, no 
sóc jo el que ha de dir què farà Esquerra sinó la pròpia Esquerra qui ho haurà de manifestar als 
interessats. 
 

I 
tres minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
E
          L’alcalde 
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