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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
25/2014 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
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 
 
Excusen la seva assistència: 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PINO HOMEDES, JOAQUIM 
 

 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del dia 
vint-i-nou de desembre 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 extraordinària sota el 
següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 

01 – Proposta d’acord fixant el dia 12 com a data de celebració del Ple ordinari corresponent al 
mes de gener de l’any 2015. 

 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
02 - Dictamen de  proposta d’acord d’aprovació d’atorgament de subvenció per al foment de la 
millora en elements col·lectius dels edificis inclosos en l'àmbit del PinCat al municipi de Tortosa, 
any 2013, al Sr. Antonio Roca Cid, en concepte d’arranjament de coberta i de façana de l’edifici 
ubicat al carrer Consol núm. 1 de Tortosa. 
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SERVEIS CENTRALS 

 
03 - Dictamen de proposta d’acord d'aprovació del Pla d'auditories de l'exercici 2014 per a les 
entitats dependents de l'Ajuntament. 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

04 – Dictamen de proposta d’acord d’actualització de les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 
2015. 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’actualització de les tarifes del transport públic urbà per a 
l’any 2015. 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes d’aparcament al pàrquing 
municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2015. 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’actualització de les tarifes d’aparcament al pàrquing 
municipal de la plaça del Carrilet per a l’any 2015. 
 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 – PROPOSTA D’ACORD FIXANT EL DIA 12 COM A DATA DE CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI 
CORRESPONENT AL MES DE GENER DE L’ANY 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en sessió plenària celebrada el dia 21 de juny de 2011 es va aprovar la periodicitat del 
règim de sessions del Ple de la Corporació, fixant com a dia de celebració dels plens ordinaris de 
l’excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa, el primer dilluns hàbil de cada mes. 

 

Vist que  el primer dilluns hàbil del mes de gener de 2015 correspon a la data del 5 de gener, data 
inclosa en plenes festes nadalenques i en la que es celebren nombrosos actes organitzats per 
l’Ajuntament, entre els quals la Cavalcada de Reis, amb l’assistència dels diferents membres de la 
Corporació. 

 

Atesos els motius exposats, al Ple es proposa el següent ACORD: 

 

Primer - Fixar com a dia de celebració del ple ordinari del mes de gener de l’any 2015 el dia 12 de 
gener, segon dilluns hàbil del mes.  “ 
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*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: El primer punt de 
l’ordre del dia és un punt formal, com saben tenim acordat que fem els plens els primers dilluns de 
mes a les 19.30 i, sempre i quan sigui festa, ja tenim acordat que es farà al dilluns següent. 
 
No havíem pensat que el primer dilluns de mes podia coincidir amb el dia de Reis o amb la 
cavalcada de Reis, que no és festa i, per tant, doncs fem un acord explícit per traspassar aquest Ple 
ordinari per al dia 12 perquè sinó el teníem que celebrar en caràcter extraordinari i no hi haurien 
mocions, ni precs, ni preguntes i, per mantenir aquests punts a l’ordre del dia, el que fem és que 
aprovem aquest canvi en caràcter extraordinari. 
 
 

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

 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 - DICTAMEN DE  PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER AL 
FOMENT DE LA MILLORA EN ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS INCLOSOS EN L'ÀMBIT DEL 
PINCAT AL MUNICIPI DE TORTOSA, ANY 2013, AL SR. ANTONIO ROCA CID, EN CONCEPTE 
D’ARRANJAMENT DE COBERTA I DE FAÇANA DE L’EDIFICI UBICAT AL CARRER CONSOL NÚM. 1 DE 
TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en data 4 de novembre de 2013 es va presentar per part del Sr. Antonio Roca Cid, tota la 
documentació requerida i exigida segons les bases per la petició de subvenció per al foment de la 
millora en elements col·lectius dels edificis inclosos en l'àmbit del Pincat al municipi de Tortosa, per 
l’any 2013, expedient X-2013-IMA-00649. 
 
Vist que durant la tramitació de l’expedient per part de l’Ajuntament es va emetre informe tècnic 
favorable per l’atorgament de dita petició de subvenció en data 26 de febrer de 2014 i, per tant, la 
proposta de compromís de la despesa es va emetre dins de l’exercici de l’any 2014, no fent 
possible comprometre la despesa dins de l’exercici 2013, any de la convocatòria de la subvenció 
sol·licitada, per causa no imputable a l’administrat. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal de data 18 de desembre de 2014. 
 
Atès el que disposen els articles 60.1 i 2 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril respecte les 
obligacions procedents d’exercicis anteriors, i l’article 67 de la Llei 30/1992. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa el següent acord: 
 
Primer -  Procedir a la convalidació administrativa dels informes emesos en data 26 de febrer i 16 
de desembre de 2014 pel tècnic de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, així com de la resta 
d’actuacions en l’expedient X-2013-IMA-00649 tramitat a l’empara de la convocatòria de 
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subvencions per al foment de la millora en elements col·lectius dels edificis inclosos en l'àmbit del 
Pincat aprovada a l’exercici 2013. 
 
Segon - Atorgar la subvenció per al foment de la millora en elements col·lectius dels edificis 
inclosos en l'àmbit del Pincat al municipi de Tortosa, any 2013, al Sr. Antonio Roca Cid, amb NIF 
núm. 40095744M, per un import de 795,25 € en concepte d’arranjament de coberta, i 2.790,70 € 
en concepte d’arranjament de façana de l’edifici ubicat al carrer Consol, 1 de Tortosa. 
 
Tercer - Reconèixer extrajudicialment els crèdits esmentats anteriorment, aprovant la despesa i el 
reconeixement de les obligacions per un import total de 3.585,95 €. 
 
Quart - Notificar la present resolució al Sr. Antonio Roca Cid, atorgant-li els recursos pertinents.  “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És un tema que 
suposo se’ls hi ha explica ja a la Comissió de Territori. 
 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA D'AUDITORIES DE L'EXERCICI 2014 
PER A LES ENTITATS DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats 
locals, els seus organismes autònoms i empreses dependents es troba regulat a l'article 92 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i en els articles 213, 220, 
221 i 222 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). D'acord amb aquests 
preceptes legals, el control intern de les entitats dependents de l'Ajuntament es desenvolupa 
mitjançant el control financer, el qual tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte 
econòmic i financer dels serveis de les entitats locals, dels organismes autònoms i de les societats 
mercantils amb capital total o majoritàriament municipal. Més concretament, l'objecte del control 
financer és informar de l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les 
normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels 
objectius previstos. Així mateix, l'article 220 TRLRHL estableix que el control financer es realitzarà 
per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. 
 
D'altra banda, els articles 92.3.b) LRBRL i 4.1.i) del RD 1174/1987 atribueixen aquesta funció de 
control intern, en els seus vessants de control financer i d'auditoria, a la Intervenció general de 
l'Ajuntament. 
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Cal destacar també que l'exercici de la funció de control es troba regulat subsidiàriament per la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, pel RD 2188/1995, de 28 de desembre, 
que desplega el règim de control intern de la Administració de l'Estat i la Circular 1/1999 de 26 de 
març de la IGAE, de control financer. A més, les Normes d'auditoria del sector públic, aprovades per 
la IGAE són d'aplicació directa al sector públic local d'acord amb el que estableix l'article 220 del 
TRLRHL. 
 
Pel que fa a la normativa pròpia, l'article 71 de les Bases d'execució del pressupost vigent regula el 
control financer, i en concret el punt 6 estableix: “L'Ajuntament, per mitjà del Pla d'Auditories 
aprovat pel Ple, determinarà el pla d'actuacions de control financer que es duran a terme durant 
l'exercici. Aquest s'executarà per mitjà d'auditories o altres tècniques de control, de conformitat 
amb els Normes d'auditories del Sector Públic i les instruccions que s'apliquin per la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat.” 
 
Vist l’informe - proposta emès per l'interventor municipal en data 10 de desembre de 2014. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 
22 de desembre de 2014. 
 
En exercici de les competències atribuïdes en matèria de control financer per la normativa 
esmentada. 
 
Es proposa al Ple adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar el Pla d'auditories de l'exercici 2014 per a les entitats dependents de l'Ajuntament 
que es detalla seguidament: 
 
 
 
PLA D'AUDITORIES DE L'EXERCICI 2014 PER A LES ENTITATS DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT. 
 
 
1.. Àmbit subjectiu. 
 
El present Pla d'auditories abastarà els següents ens dependents de l'Ajuntament: 

• Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars Santa Creu de Tortosa 
• Gestió Sanitària i Assistencial SA. 
• Tortosa Salut SLU. 
• Empresa Mixta Escorxador de Tortosa SL 
• Empresa Municipal de Serveis Públics SL. 
• Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA. 
• Tortosasport SL. 
• Tortosa Innova SL. 
• Tortosa Media SL. 

 
2.. Àmbit objectiu. 
 
El Pla d'auditoria pretén assolir el següents objectius: 

• Auditoria financera: obtenir una seguretat raonable de què la comptabilitat i els comptes 
anuals reflecteixen fidelment el resultat de la gestió i la realitat patrimonial, d'acord amb 
les normes i principis generalment acceptats. 

• Auditoria de compliment: verificar que els actes, operacions i procediments de gestió s'han 
desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin 
d'aplicació. 
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3. Abast dels treballs d'auditoria. 
 
D'una banda, l'auditoria financera comprendrà com a mínim les següents tasques: 

• Examen dels estats financers de l'entitat, mitjançant procediments de verificació, 
comprovació, confirmació, anàlisi i altres que es consideri oportuns, al objecte d'opinar si 
en reflecteixen adequadament la situació patrimonial, els resultats de les operacions i els 
canvis de la situació financera, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment 
acceptats i la legislació vigent. 

• Avaluació dels sistemes de control intern respecte dels procediments comptables i 
administratius d'autorització, execució i control de les operacions. 

 
De l'altra, l'auditoria de compliment comprendrà com a mínim les següents tasques: 

• Compliment dels programes anuals i anàlisis de les desviacions. 
• Adequació de les despeses als estatuts de l'entitat. 
• Adequació de les despeses i ingressos als programes d'actuació. 
• Adequació del conveni col·lectiu del personal a la legislació vigent. 
• Autorització de despeses i pagaments per òrgan competent. 
• Adequació de la contractació, tant de personal com de obres, serveis i subministraments, a 

la normativa d'aplicació, amb especial èmfasi en: procediments de contractació, 
competències d'adjudicació, compliment dels contractes, conformitat tècnica, adequació 
dels pagaments als termes dels contractes, compliment del requisits formals dels suports 
documentals. 

 
4. Contractació. 
 
Per abastar la considerable envergadura dels àmbits subjectiu i objectiu del Pla, la Intervenció 
municipal no disposa de mitjans personals suficients, ni és possible ampliar-los. És per això que 
s'obrirà un procediment de col·laboració amb empreses privades d'auditoria que actuïn com a 
coadjuvants de la Intervenció. Aquesta col·laboració ha de instrumentar-se mitjançant contractes 
administratius de serveis, amb subjecció al text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
La remuneració dels auditors es fixarà en tot cas abans de l'inici de les seves funcions i per a tot el 
període en què hagin d'exercir-les. 
 
El pagament dels treballs d'auditoria serà per compte de les entitats auditades. 
 
5. Informes. 
 
A més de l'establert a l'article 3 del text refós de la Llei d'auditoria de comptes, aprovat per Reial 
decret legislatiu 1/2011 de 1 de juliol, a l'article 5 del Reial Decret 1517/2011 de 31 d'octubre 
que desplega la Llei auditoria de comptes i els articles 268 i 269 del text refós de la Llei de 
societats de capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, l'informe contindrà el 
següents apartats: 
 

• Opinió sobre els estats econòmics i financers pel que fa a l'execució i presentació d'acord 
amb els principis comptables i normes legals que siguin d'aplicació. 

• Opinió sobre els sistemes de control intern, indicant les deficiències de tota mena que es 
detectin i aportant els suggeriments que es considerin adients. 

• Limitacions trobades a l'aplicació de les normes i procediments d'auditoria. 
• Advertiments formulats a l'informe d'auditoria de l'exercici anterior que hagin estat resolts, 

així com els que persisteixin . 
• Menció expressa de tots els incompliments de la normativa d'aplicació detectats. 
• Incerteses de les quals el resultat final no pugui avaluar-se. 
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• Debilitats, recomanacions, conclusions i advertiments inclosos al esborrany de l'informe 
que no hagin estat acceptats per l'entitat auditada. 

• Valoració del compliment de les obligacions fiscals de l'entitat auditada. 
• Desviacions a l'execució dels programes. 
• Qualsevol altra informació suplementària d'interès. 

 
Si no es produeixen eventualitats que mereixin la inclusió en algun d'aquests apartats es farà 
constar tal circumstància. 
 
Els informes es presentaran per escrit i degudament signats pel responsable de l'auditoria i es farà 
constar expressament la referència a les Normes Tècniques d'Auditoria i a les Normes d'Auditoria 
del Sector Públic. Així mateix, s'efectuaran les recomanacions adients per introduir millores que 
corregeixin les àrees de risc i les debilitats detectades. 
 
Els auditors entregaran els informes definitius a la Intervenció Municipal i remetran una còpia a 
l'entitat auditada, d'acord amb els terminis que es fixin als contractes. 
 
6. Desenvolupament dels treballs. 
 
Els treballs d'auditoria es desenvoluparan sota la supervisió de la Intervenció municipal, qui a més 
coordinarà les relacions entre el auditors i l'entitat auditada. Amb aquesta finalitat s'establirà de 
comú acord un pla d'informació i de reunions periòdiques. 
 
Per tal de garantir l'adequació de les auditories als requeriments inherents al control financer, la 
Intervenció municipal podrà: 

• Analitzar juntament amb els auditors la naturalesa i l'abast de les tasques de revisió i 
proposar les proves addicionals que consideri adients. 

• Supervisar les proves, mostres i tècniques d'auditoria es facin servir i tenir accés als 
papers de treball. 

• Exercir el control de qualitat de l'auditoria 
 
Aquestes actuacions en cap cas podran interferir la prestació del servei, per a la qual cosa la 
empresa auditora gaudirà de total independència. 
 

Segon - Donar trasllat del present acord a la Intervenció municipal.  “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Bé, és una continuïtat 
del que vam aprovar l’any passat, amb la peculiaritat de que aquest any, encara que per una 
quantitat modesta, afegirem, vam parlar amb l’interventor que potser ho faríem amb caràcter 
bianual o trianual, les societats que són molt petites com és Tortosa Media o Tortosa Innova, no 
tant en voluntat de mantenir-les, que bé, en tot cas ja ho decidiran la nova corporació, però que pel 
seu volum l’interventor entén que en que s’auditin cada X temps podria ser suficient. 
 
Per a la resta, doncs fem auditories en doble nivell: l’auditoria financera, que és aquella que es 
demana per a que aquelles societats que així ho requereixi la llei puguin dipositar els seus comptes 
al Registre Mercantil, i que és la que es venia fent habitualment amb la peculiaritat que aquí ho 
fem per a totes les societats independentment de que ho requereixi o no la legislació mercantil, i a 
la vegada l’auditoria de compliment, que és una auditoria addicional i que va molt més enllà en el 
que és estrictament l’auditoria financera, que és la que es requereix legalment. 
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Això ja serà el segon any que ho fem, per tant tampoc no hi ha més novetat. 
 
  

*-*-* 
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. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Els quatre punts de després, que evidentment els 
votarem per separat, l’únic que fan és actualitzar, que vol dir mantenir, les tarifes del servei 
d’autotaxi, transport públic, tarifes d’aparcament als pàrquings municipals, i el que es fa és 
mantenir la tarifa de l’any 2014. 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AUTOTAXI 
PER A L’ANY 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del servei d’auto-taxi 
per a l’any 2015. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 3068/2014, de data 3 de desembre, d’incoació de l’esmentat 
procediment administratiu.. 
 
Vist l’escrit que ha presentat l’Associació Serveis Sanitaris i Transports SERSATRANS, que aplega 
taxistes, en el qual es sol·licita que no s’augmentin les tarifes actuals, per a l’any 2015, ateses les 
actuals circumstàncies. 
 
Considerant que de conformitat amb l’actual conjuntura econòmica s’observa que es tracta d’una 
proposta ajustada a les circumstàncies. 
 
Vist l’informe del cap de la Unitat de Mobilitat, de data 3 de desembre de 2014. 
 
Atès que aquestes tarifes no corresponen a taxes ni preus públics que impliquin ingressos o 
despeses que repercuteixin en el Pressupost municipal i, per tant, no els correspon informe de 
fiscalització de la Intervenció municipal. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 
22 de desembre de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  ACORD: 
 
Primer -  Que les tarifes per al 2015 resultants del manteniment de les aprovades per al 2014, són 
les següents: 
 

CONCEPTE T-1.  DIÜRNA -   FEINERS T-2. NOCTURNA, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS 
Baixada de Bandera 3.59€ 4,83€ 
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Tarifa Quilomètrica 0,92€ 1,10€ 
Tarifa Horària 16,96€ 18,20€ 

SUPLEMENTS   
Recollida a domicili 2,00€ 2,00€ 
Maletes i animals 1,60€ 1,60€ 
 
T-1 ( Tarifa 1 ) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
T-2 ( Tarifa 2 ) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 
 
Segon -  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya del manteniment de les tarifes de l’any 
2014 per a l’any 2015. 
 
Tercer - Donar trasllat als titulars de les llicències d’auto-taxi i a l’Associació de Taxistes “Sersatrans 
Associació”, SA, de les tarifes aprovades.  “ 

 
*-*-* 

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’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL TRANSPORT 
PÚBLIC URBÀ PER A L’ANY 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del transport públic 
urbà per a l’any 2015. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3118/2014, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes de 
transport públic per a l’any 2015. 
 
Atès que el tercer apartat del Plec de clàusules econòmiques del contracte del servei públic 
municipal de transport col·lectiu urbà de viatgers preveu que les tarifes reguladores de l’esmentat 
servei s’actualitzaran anualment d’acord amb la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya 
que revisa les tarifes de transport  públic urbà. 
 
Atès que l’increment mitjà anual que estableix la Comissió de Preus de Catalunya, serveix de llindar 
màxim que l’Ajuntament pot aplicar per revisar les seves tarifes. 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient de mantenir’ les tarifes del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers per a l’any 2015 iguals que les vigents del 2014 del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers. 
 
Vist l’informe del cap de la Unitat de Mobilitat sobre el manteniment de les tarifes, de data 16 de 
desembre en el exposa que  les actuals tarifes de l’any 2014, sense arrodonir i amb l’IVA aplicat 
que és el 10% són  les següents: 
 
- Bitllet senzill:  1.4117€ 
- Targeta multiviatge:  11.3208€ 
- Pensionistes amb carnet BSO / ISSET :  0.7348€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.7348€ 
 
Prenent com a regla general l’arrodoniment una sola vegada durant l’actualització de la tarifa i per 
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excés a un múltiple de cinc cèntims d’euro, regla emprada en el Decret 339/2001, de 18 de 
desembre, que regula sistemes d’actualització, resulta la disposició de les següents tarifes per a l’any 
2015:, iguals com les vigents del 2014:  
 
- Bitllet senzill :  1,45€ 
- Targeta multiviatge :  11,35€ 
- Pensionistes amb carnet BSO / ISSET :   0,75€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant:  0,75€ 

 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’interventor de fons d’aquest Ajuntament en data 
22 de desembre de 2014. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 
22 de desembre de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  ACORD: 
  

Primer -   Actualitzar les tarifes del transport públic urbà per a l’any 2015 que queden establertes 
de la següent manera: 

 
- Bitllet senzill :  1.45€ 
- Targeta multiviatge :  11.35€ 
- Pensionistes amb carnet ISSET :  0.75€ 
- Estudiants amb carnet d’estudiant:  0.75€ 
 
Segon -  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya de les noves tarifes aprovades. 
 
Tercer - Donar trasllat a l’empresa La Hispano de Fuente En Segures, SA, de les noves tarifes 
aprovades i al Servei d’Acció Social d’aquest Ajuntament.  “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: La cinquena és la que 
fa referència al transport públic urbà per a l’any 2015. 
 
També, en tot cas, dos puntualitzacions: avui mateix, amb el secretari d’Infraestructures del mateix 
Govern de la Generalitat anunciarem la signatura, ja vam signar-lo fa uns dies, un conveni entre 
l’Ajuntament de Tortosa i el Govern de la Generalitat per poder mantenir la integració tarifària que 
es mantenia entre la línia 1 i la línia 2 i la línia 3, i afegirem totes les altres línies a Tortosa, per a 
que ens entenguéssim, entre la línia de Tortosa – Jesús – Roquetes que és de la Generalitat, i la 
línia 2 i la línia 3 que és de l’Ajuntament. 
 
Aquesta integració tarifària es venia fent però l’Ajuntament suportava el cost a preu de bitllet 
senzill i així se li facturava històricament. Nosaltres vam demanar-li al Departament de que això es 
pogués “solventar” perquè ja estem d’acord en que l’Ajuntament ha de suportar tots aquells 
viatgers que rep i, per tant, que li corresponen, ciutadans evidentment de la ciutat de Tortosa, 
malgrat també se’n poden beneficiar d’altres llocs, essencialment de Roquetes, però que enteníem 
que el preu no havia de ser a preu de bitllet senzill, sinó que havia de ser el preu més barat que la 
Generalitat ofereix també als ciutadans. I si hi ha un preu d’abonament que acaba sortint a 1€, 
abans aquest abonament sortia a 1,30€, 1,20€, 1,25€ si no recordo malament, i a l’Ajuntament se 
li facturava a 1,40€. Ara ho vam acordar així amb el conseller, signem aquest conveni i ens 
facturaran a 1€. Això ho anunciarem ara en roda de premsa. 



                                   

 
-  Pàg. 11 / 17 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
I també dir que aquestes tarifes es mantindran en caràcter temporal. Són tarifes del 2014 i que no 
sé si arribarem a temps al Ple ordinari del gener del 2015, sinó segurament en faríem un 
d’extraordinari abans de final de mes, perquè procediríem a licitar el nou contracte de transport 
públic urbà.  
 
Amb el nou contracte de transport públic urbà, a part de fer una modificació en les línies, també els 
plantejarem una rebaixa molt substancial, molt substancial per a en termes generals i per a 
diferents col·lectius de viatgers. I introduir una certa racionalitat també en funció de la capacitat 
econòmica que avui per avui no inclouen aquestes tarifes. 
 
Per tant, en aquest cas fem una pròrroga de la tarifa del 2014, però amb una voluntat de que 
durarà mentre no licitéssim el nou contracte de transport públic, que ho farem, esperem, durant 
aquest mes de gener. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, és per manifestar 
la nostra abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Sí, nosaltres també ens abstindrem al punt 5, 6 i 7. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Bon dia senyor alcalde, és manifestar el nostre vot contrari al 
cinquè, sisè i setè en base a que cap de les propostes que durant tot l’any hem anat fem en 
aquests temes s’han recollit en la proposta. 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 dels grups municipals de CiU (11) i 
PP (1);  tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC; i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC 
(1) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MANTENIMENT DE LES TARIFES D’APARCAMENT AL 
PÀRQUING MUNICIPAL DE LA PLAÇA ALFONS XIIÈ PER A L’ANY 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al 
pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2015. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3070/2014, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes 
d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2015. 
 
Atès que l’estipulació 6.3 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació del 
pàrquing de la plaça Alfons XIIè, una de les obligacions de l’ens públic, és a dir, l’Ajuntament, és la 
del manteniment de l’equilibri econòmic - financer de la concessió. 
  
Ateses les actuals tarifes de l’any 2014,  sense iva, que són les següents: 
 
• Preu total minut  : 0,0244€ (sense IVA). 
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• Preu total hora ;  1,46€ (sense IVA). 
• Preu total dia : 11,73 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 24 hores/dia : 108,254 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 12 hores/dia : 75,781€ (sense IVA). 
• Abonament mensual 8 hores/dia : 46,361 € (sense IVA). 
• Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 30,133 € (sense IVA). 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient sobre el manteniment de les tarifes 
aprovades per al 2014, que siguin les mateixes per a l’any 2015 i, a la vegada, la conveniència 
que el concessionari del servei elabori promocions per paquets horaris d’utilització, amb preus 
inferiors a la referència del màxim establert en les tarifes aprovades, de manera que siguin més 
beneficioses per als clients i fomentar l’ús d’aquest equipament.  
 
Vista la proposta de manteniment de tarifes per a l’any 2015 que presenta l’empresa Promoinmo, 
SL, actual concessionari del servei. 
 
Vist l’informe favorable del cap de la Unitat de Mobilitat. 
 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’interventor de fons d’aquest Ajuntament de data 
15 de desembre de 2014. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 
22 de desembre de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D: 
 
Primer - Mantenir les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 
2015 iguals que les del 2014, les quals, de conformitat amb la normativa vigent sobre el preu de 
referència que ha de ser per minuts i no per hores, són les següents, amb la tarifació per minuts 
que detalla més avall : 
 
• Preu total minut  : 0,0244 € (sense IVA). 
• Preu total hora  : 1,46 € (sense IVA). 
• Preu total dia : 11,73 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 24 hores/dia : 108,254 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 12 hores/dia : 75,781 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 8 hores/dia : 46,361 € (sense IVA). 
• Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 30,133 € (sense IVA). 
 
A aquestes tarifes caldrà que s’apliqui l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 

    PREU IVA  TARIFA 
          

1 minut    0,0244 €   0,01 €      0,03 €  

2 minuts    0,0488 €   0,01 €      0,06 €  

3 minuts    0,0732 €   0,02 €      0,09 €  

4 minuts    0,0976 €   0,02 €      0,12 €  

5 minuts    0,1220 €   0,03 €      0,15 €  

6 minuts    0,1464 €   0,03 €      0,18 €  

7 minuts    0,1708 €   0,04 €      0,21 €  

8 minuts    0,1952 €   0,04 €      0,24 €  

9 minuts    0,2196 €   0,05 €      0,27 €  
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10 minuts    0,2440 €   0,05 €      0,30 €  

11 minuts    0,2684 €   0,06 €      0,32 €  

12 minuts    0,2928 €   0,06 €      0,35 €  

13 minuts    0,3172 €   0,07 €      0,38 €  

14 minuts    0,3416 €   0,07 €      0,41 €  

15 minuts    0,3660 €   0,08 €      0,44 €  

16 minuts    0,3904 €   0,08 €      0,47 €  

17 minuts    0,4148 €   0,09 €      0,50 €  

18 minuts    0,4392 €   0,09 €      0,53 €  

19 minuts    0,4636 €   0,10 €      0,56 €  

20 minuts    0,4880 €   0,10 €      0,59 €  

21 minuts    0,5124 €   0,11 €      0,62 €  

22 minuts    0,5368 €   0,11 €      0,65 €  

23 minuts    0,5612 €   0,12 €      0,68 €  

24 minuts    0,5856 €   0,12 €      0,71 €  

25 minuts    0,6100 €   0,13 €      0,74 €  

26 minuts    0,6344 €   0,13 €      0,77 €  

27 minuts    0,6588 €   0,14 €      0,80 €  

28 minuts    0,6832 €   0,14 €      0,83 €  

29 minuts    0,7076 €   0,15 €      0,86 €  

30 minuts    0,7320 €   0,15 €      0,89 €  

31 minuts    0,7568 €   0,16 €      0,92 €  

32 minuts    0,7808 €   0,16 €      0,94 €  

33 minuts    0,8052 €   0,17 €      0,97 €  

34 minuts    0,8296 €   0,17 €      1,00 €  

35 minuts    0,8540 €   0,18 €      1,93 €  

36 minuts    0,8784 €   0,18 €      1,06 €  

37 minuts    0,9028 €   0,19 €      1,09 €  

38 minuts    0,9272 €   0,19 €      1,12 €  

39 minuts    0,9516 €   0,20 €      1,15 €  

40 minuts    0,9760 €   0,20 €      1,18 €  

41 minuts    1,0004 €   0,21 €      1,21 €  

42 minuts    1,0248 €   0,22 €      1,24 €  

43 minuts    1,0492 €   0,22 €      1,27 €  

44 minuts    1,0736 €   0,23 €      1,30 €  

45 minuts    1,0980 €   0,23 €      1,33 €  

46 minuts    1,1224 €   0,24 €      1,36 €  

47 minuts    1,1468 €   0,24 €      1,39 €  

48 minuts    1,1712 €   0,25 €      1,42 €  

49 minuts    1,1956 €   0,25 €      1,45 €  

50 minuts    1,2200 €   0,26 €      1,48 €  

51 minuts    1,2444 €   0,26 €      1,51 €  

52 minuts    1,2688 €   0,27 €      1,54 €  

53 minuts    1,2932 €   0,27 €      1,56 €  

54 minuts    1,3176 €   0,28 €      1,59 €  

55 minuts    1,3420 €   0,28 €      1,62 €  

56 minuts    1,3664 €   0,29 €      1,65 €  

57 minuts    1,3908 €   0,29 €      1,68 €  
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58 minuts    1,4152 €   0,30 €      1,71 €  

59 minuts    1,4396 €   0,30 €      1,74 €  

60 minuts    1,4640 €   0,31 €      1,77 €  
 
 
Segon - Autoritzar que el concessionari del servei elabori promocions per paquets horaris 
d’utilització, amb preus inferiors a la referència del màxim establert en les tarifes aprovades, de 
manera que siguin més beneficioses per als clients i fomentar l’ús d’aquest equipament. 
 
Tercer - Donar trasllat a la empresa PROMOINMO,SL d’aquest acord.  “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, el nostre grup municipal, tant al punt 
sisè com al setè votarem en contra. 
 

*-*-* 
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 dels grups municipals de CiU (11) i 
PP (1); cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 
PSC (3), i  I-ET-E (2); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
d’ERC. 
 
 
 
 
07 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES D’APARCAMENT AL 
PÀRQUING MUNICIPAL DE LA PLAÇA DEL CARRILET PER A L’ANY 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al 
pàrquing municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2015. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3069/2014, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes 
d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2015. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 9 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i 
explotació del pàrquing de la plaça Carrilet, amb la proposta de tarifes que va presentar el 
concessionari, aquest assumeix explícitament que assoleix l’equilibri econòmic de la concessió. 
  
Ateses les actuals tarifes de l’any 2014,  sense IVA, que són les següents: 
 
• Preu total minut  : 0,0244 € (sense IVA). 
• Preu total hora : 1,4669€ (sense IVA). 
• Preu total dia : 11,7535€ (sense IVA). 
• Abonament mensual 24 hores/dia : 125,876 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 12 hores/dia : 89,9115 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 8 hores/dia : 54,8465 € (sense IVA). 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient sobre el manteniment de les tarifes 
aprovades per al 2014 que siguin les mateixes per al 2015. 
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Vista la proposta de manteniment de tarifes per a l’any 2015 que presenta l’empresa Obredisa 
Inversions, actual concessionària del servei. 
 
Vist l’informe favorable del cap de la Unitat de Mobilitat. 
 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’interventor de fons d’aquest Ajuntament, de 
data 22 de desembre de 2014. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 
22 de desembre de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  ACORD: 
 
Primer - Mantenir les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça del Carrilet per a l’any 
2015, iguals que les del 2014, les quals, de conformitat amb la normativa vigent sobre el preu de 
referència que ha de ser per minuts i no per hores, són les següents, amb la tarifació per minuts 
que detalla més avall : 
 
• Preu total minut  : 0,0244 € (sense IVA). 
• Preu total hora  : 1,4669 € (sense IVA). 
• Preu total dia : 11,7535€ (sense IVA). 
• Abonament mensual 24 hores/dia : 125,876 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 12 hores/dia : 89,9115 € (sense IVA). 
• Abonament mensual 8 hores/dia : 54,8465 € (sense IVA). 
 
A aquestes tarifes caldrà afegir l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 
 

    PREU IVA  TARIFA  

          

1 minut    0,0244 €   0,005 €     0,03 €  

2 minuts    0,0489 €   0,01 €      0,06 €  

3 minuts    0,0733 €   0,015 €     0,09 €  

4 minuts    0,0978 €   0,021 €     0,12 €  

5 minuts    0,1222 €   0,026 €     0,15 €  

6 minuts    0,1467 €   0,031 €     0,18 €  

7 minuts    0,1711 €   0,036 €     0,21 €  

8 minuts    0,1956 €   0,041 €     0,24 €  

9 minuts    0,2200 €   0,046 €     0,27 €  

10 minuts    0,2445 €   0,051 €     0,30 €  

11 minuts    0,2689 €   0,056 €     0,32 €  

12 minuts    0,2934 €   0,061 €     0,35 €  

13 minuts    0,3178 €   0,067 €     0,38 €  

14 minuts    0,3423 €   0,072 €     0,41 €  

15 minuts    0,3667 €   0,077 €      0,44 €  

16 minuts    0,3912 €   0,082 €     0,47 €  

17 minuts    0,4156 €   0,087 €     0,50 €  

18 minuts    0,4401 €   0,092 €     0,53 €  

19 minuts    0,4645 €   0,098 €     0,56 €  

20 minuts    0,4890 €   0,103 €      0,59 €  
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21 minuts    0,5134 €   0,108 €      0,62 €  

22 minuts    0,5379 €   0,113 €     0,65 €  

23 minuts    0,5623 €   0,118 €     0,68 €  

24 minuts    0,5868 €   0,123 €     0,71 €  

25 minuts    0,6112 €   0,128 €     0,74 €  

26 minuts    0,6357 €   0,133 €     0,77 €  

27 minuts    0,6601 €   0,139 €     0,80 €  

28 minuts    0,6846 €   0,144 €     0,83 €  

29 minuts    0,7090 €   0,149 €      0,86 €  

30 minuts    0,7335 €   0,154 €     0,89 €  

31 minuts    0,7583 €   0,159 €     0,92 €  

32 minuts    0,7824 €   0,164 €     0,95 €  

33 minuts    0,8068 €   0,169 €      0,98 €  

34 minuts    0,8313 €   0,175 €      1,01 €  

35 minuts    0,8557 €   0,179 €      1,03 €  

36 minuts    0,8802 €   0,185 €     1,07 €  

37 minuts    0,9046 €   0,19 €      1,09 €  

38 minuts    0,9291 €   0,195 €     1,12 €  

39 minuts    0,9535 €   0,20 €      1,15 €  

40 minuts    0,9780 €   0,205 €     1,18 €  

41 minuts    1,0024 €   0,211 €     1,21 €  

42 minuts    1,0268 €   0,216€      1,24 €  

43 minuts    1,0513 €   0,221 €     1,27 €  

44 minuts    1,0757 €   0,226 €     1,30 €  

45 minuts    1,1002 €   0,231 €     1,33 €  

46 minuts    1,1246 €   0,236 €     1,36 €  

47 minuts    1,1492 €   0,241 €      1,39 €  

48 minuts    1,1735 €   0,246 €     1,42 €  

49 minuts    1,1980 €   0,252 €     1,45 €  

50 minuts    1,2224 €   0,257 €     1,48 €  

51 minuts    1,2469 €   0,262 €     1,51 €  

52 minuts    1,2713 €   0,267 €     1,54 €  

53 minuts    1,2958 €   0,272 €     1,57 €  

54 minuts    1,3204 €   0,277 €      1,60 €  

55 minuts    1,3447 €   0,282 €     1,63 €  

56 minuts    1,3691 €   0,288 €     1,66 €  

57 minuts    1,3936 €   0,293 €     1,69 €  

58 minuts    1,4180 €   0,298 €     1,72 €  

59 minuts    1,4425 €   0,303 €     1,75 €  

60 minuts    1,4669 €   0,308 €     1,77 €  
 
 
Segon - Donar trasllat a la empresa Obredisa Inversions, SL d’aquest acord.  “. 
  
 

*-*-* 
 
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 dels grups municipals de CiU (11) i 
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PP (1); cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 
PSC (3), i  I-ET-E (2); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
d’ERC. 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No havent més punts a tractar, simplement desitjar-los 
una bona entrada de l’any 2015 i per a tots aquells que s’hagin portat força bé, doncs que els Reis 
els passin molt carregats. Moltes gràcies. 
 

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