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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
13 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del 
dia divuit de juny de dos mil quinze, 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'aprovació de la periodicitat del règim de sessions del Ple de la corporació. 
 
02. Proposta del nou cartipàs municipal: creació comissions informatives permanents i supressió de les 
existents. 
 
03. Dació de compte per l'Alcaldia dels següents decrets: 
a) Nomenament representant personal de l'Alcaldia al nucli dels Reguers. Decret 1431/2015 
b) Nomenament representant personal de l'Alcaldia al nucli de Vinallop. Decret 1432/2015. 
c) Nomenament tinentes i tinents d'alcalde. (Decret 1437/2015). 
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d) Nomenament membres de la Junta de Govern. (Decret 1438/2015). 
 
04. Règim de dedicació i indemnitzacions per assistències a sessions als membres de la corporació. 
 
05. Proposta de modificació de la plantilla del personal eventual. 
 
06. Proposta de delegacions de competències del Ple en la Junta de Govern. 
 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Bé, en tot cas anem a iniciar aquesta sessió extraordinària, la primera sessió del mandat, més enllà de 
la constitució. La ubicació l’acabarem de parlar amb els grups, en tot cas, veig que també falten cadires. 
Emprenem-ho així, fem aquesta primera sessió i després ja entrem en l’absoluta normalitat. 
 
La sessió extraordinària convocada per al dia d’avui està convocada sota l’Ordre del dia que vostès 
tenen aquí. Ho vaig dir l’altre dia a la presa de possessió però, òbviament, doncs donar la benvinguda a 
tots aquells regidors i regidores noves que s’incorporen en aquest Ple municipal i desitjar-los moltíssima 
sort i moltíssims encerts. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 - PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Cal establir el regim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions ordinàries i 
assenyalant igualment el dia i hora de celebració. 
 
Atès el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, 
l’article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de regim local de Catalunya i l’article 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i regim jurídic dels ens locals. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el primer dilluns hàbil de cada 
mes, excepte el mes d'agost, a les 18:00 hores, al Saló de sessions d'aquest  Ajuntament. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor alcalde: La proposta la coneixen. Seria fer tots els 
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primers dilluns hàbils de cada mes, excepte el mes d’agost, a les 18 hores. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sí, bon dia. Nosaltres volíem comentar que entenem que les 
sis és una hora que fa més fàcil, no?, compatibilitzar la vida laboral o la vida de l’Ajuntament amb la 
familiar, però a les sis, també, si volem estimular la participació ciutadana i volem que entitats, 
associacions o moviments socials presentin mocions populars i aquesta tendència que hi ha de 
politització de la societat, entenem que a les sis hi ha molta gent que treballa i que no podrà assistir 
aquí. La precarització de les condicions laborals estan augmentant cada dia –i a Tortosa les patim– i, 
per això, demanaríem que es reflexionés sobre el canvi d’hora que es va a fer de les 19:30 a les 18:00 
perquè considerem que dificulta que la gent pugui assistir a la casa del poble, que és l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Segurament totes les reflexions estan 
obertes, aquest és un tema que ja ve de lluny, jo entenc que mantenim la proposta i, per tant, seria 
qüestió que es possessionessin, entenc que tots amb el vot favorable. No sé si el senyor Rodríguez vol 
possessionar-se amb el vot. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sí, nosaltres, si no es canvia, votarem en contra. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E 
(4), PSC-CP (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
CUP-AET-PA (1). 
 
 
 
 
02 - PROPOSTA DEL NOU CARTIPÀS MUNICIPAL: CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I 
SUPRESSIÓ DE LES EXISTENTS. 
 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Amb motiu de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, el passat 13 de juny es va 
procedir a la constitució dels nous ajuntaments. 
 
Correspon al Ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions informatives 
d'estudi i dictamen d'assumptes. 
 
Atès allò que es disposa en l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
regim local, l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 124.2, 134 i següents del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 
Al Ple de la corporació proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Suprimir totes les comissions informatives que venien funcionant a l’Ajuntament de Tortosa 
com a òrgans complementaris de l’administració municipal en l’anterior mandat 2011-2015. 
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Segon - Crear les següents comissions informatives permanents: 
 
1) Comissió Informativa de Serveis al Territori. 
Competències 
 
- Planejament i gestió urbanística. 
- Atorgament llicències d'obra i de projectes d'urbanització. 
- Disciplina urbanística. 
- Patrimoni i obres públiques. 
- Habitatge. 
 
2) Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
Competències 
 
- Serveis socials. 
- Sanitat. 
- Ensenyament i universitats. 
- Cultura. 
- Joventut. 
- Servei d'Atenció al Ciutadà. 
- Activitats reglades. 
- Esports. 
- Participació ciutadana. 
 
3) Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat. 
Competències 
 
- Promoció Econòmica. 
- Comerç. 
- Fires. 
- Turisme. 
- Festes. 
- Agermanaments. 
 
4) Comissió Informativa de Serveis Centrals 
Competències 
 
- Hisenda. 
- Personal. 
- Noves tecnologies. 
- Arxiu i documentació. 
- Contractació. 
- Comissió Especial de Comptes 
 
5) Comissió Informativa de l’Espai Públic. 
Competències 
 
- Serveis urbans, logística i manteniment. 
- Medi Ambient. 
- Mobilitat. 
- Seguretat, Policia i Protecció Civil. 
 
Tercer - Composició de les comissions informatives. 
 
Cada comissió informativa estarà integrada per deu (10) regidors i hi estaran representats, a cada una 
d’elles, tots els grups municipals, amb els següents número de regidors: 
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Grup municipal Convergència i Unió (CiU). 3 regidors 

Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM). 2 regidors 

Grup municipal Movem Tortosa - Entesa (MT-E). 2 regidors 

Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya. 1 regidor 

Grup municipal Candidatura Unitat Popular (CUP). 1 regidor 

Grup municipal Partit Popular (PP). 1 regidor 

 
Quart - Règim de sessions i acords. 
 
La periodicitat del règim de sessions de les comissions informatives seran les següents: 
 
Comissió Informativa Serveis al Territori. Quinzenal 

Comissió Informativa Serveis a les Persones. Quinzenal 

Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat. Mensual 

Comissió Informativa de Serveis Centrals. Mensual 

Comissió Informativa d'Espai Públic. Mensual 

 
Les comissions informatives quedaran vàlidament constituïdes amb l’assistència de la tercera part dels 
seus membres. 
 
Els acords seran adoptats per majoria de vots. El vot serà ponderat, d'acord amb la representació que 
els diferents grups tenen en el Ple de l’Ajuntament. 
 
El dictamen de les comissions informatives serà preceptiu i no vinculant. 
 
Cinquè - Substitució dels membres de la comissió. 
 
Els membres de les comissions podran ser substituïts per altres regidors del seu grup polític, quan 
existeixin circumstancies que els impedeixin assistir a la sessió, prèvia comunicació d'aquesta 
circumstància al Sr. President/-a de la comissió. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor Alcalde: També és un tema que no m’estendré perquè 
pràcticament tot el que anem a incorporar avui és una continuïtat de les cinc comissions que ja existien 
en l’anterior mandat i, pràcticament, també una herència de l’altre mandat.  
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres voldríem demanar que les comissions 
informatives, en nom de la participació ciutadana que s’ha incorporat a una d’elles, es permetés la 
presència d’entitats, associacions i moviments socials per a que poguessin també, doncs, participar en 
les decisions que es prenen a nivell d’ajuntament i de manera pública. 
 
També ens agradaria matisar el contingut d’algunes comissions, per exemple, trobem a faltar el tema 
de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones –que no està inclòs en cap comissió– i, ja ho hem dit 
alguna vegada, són el 50% de la població i creiem que hauria d’estar present en alguna de les 
comissions. 
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I, per altra banda també, en la Comissió de Promoció de la Ciutat trobem a faltar també que, 
simplement, pareix que es relacioni el model de promoció de la ciutat amb el turisme. I el tema de la 
pagesia o de l’explotació de recursos a l’entorn creiem que s’hauria d’incloure perquè parlem moltes 
vegades dels pobles que hi ha al municipi i no es contemplen. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En quant al contingut ja veurà, ja coneixerà 
a mesura que vagi incorporant-se al treball del dia a dia a les comissions, que aquests temes es tracten 
igualment encara que no estiguin absolutament relacionats, aquests i molts altres més. 
 
En tot cas, la proposta és la que portem aquí. I amb el tema d’igualtat, òbviament, està incorporat, ja ho 
veurà perquè hi haurà molts de temes que es tractaran a la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones. 
 
En quant a la proposta de que s’incorpori altra gent que no siguin regidors a les comissions 
informatives, doncs, quan hi hagi un canvi legislatiu, en tot cas, ja la contemplarem. 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
03 - DACIÓ DE COMPTE PER L'ALCALDIA DELS SEGÜENTS DECRETS: 
 
a) NOMENAMENT REPRESENTANT PERSONAL DE L'ALCALDIA AL NUCLI DELS REGUERS. DECRET 

1431/2015 
b) NOMENAMENT REPRESENTANT PERSONAL DE L'ALCALDIA AL NUCLI DE VINALLOP. DECRET 

1432/2015. 
c) NOMENAMENT TINENTES I TINENTS D'ALCALDE. (DECRET 1437/2015). 
d) NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN. (DECRET 1438/2015). 
 
 
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, es dóna compte al Ple dels següents decrets: 
 
 
“ DECRET 1431/2015 
ALCALDE SR. FERRAN BEL I ACCENSI 
 
Assumpte: Nomenament representant personal de l’alcalde al poble dels Reguers. 
 
Amb motiu de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, avui dia 13 de juny s'ha constituït 
la nova corporació municipal. 
 
Amb la finalitat de racionalitzar l’estructura política - administrativa de l’administració municipal i 
agilitzar, en ares a una major eficàcia, l’actuació administrativa, descongestionant als òrgans superiors 
de determinades funcions, procedeix, d'acord amb el principi constitucional de desconcentració de 
funcions, reiterat en diverses lleis administratives que, per aquesta Alcaldia, s’efectuïn els següents 
nomenaments i delegacions: 
 
Per tot l’exposat amb aquesta data RESOLC: 
 
Primer - Nomenar representant personal de l’alcalde al poble dels Reguers, a la senyora: 
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- Esther Vidal Sabaté. 
 
Segon - Notificar el present nomenament a la interessada. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
“ DECRET 1432/2015 
ALCALDE SR. FERRAN BEL I ACCENSI 
 
Assumpte: Nomenament representant personal de l’alcalde al poble de Vinallop. 
 
Amb motiu de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, avui dia 13 de juny s'ha constituït 
la nova corporació municipal. 
 
Amb la finalitat de racionalitzar l’estructura política - administrativa de l’administració municipal i 
agilitzar, en ares a una major eficàcia, l’actuació administrativa, descongestionant als òrgans superiors 
de determinades funcions, procedeix, d'acord amb el principi constitucional de desconcentració de 
funcions, reiterat en diverses lleis administratives que, per aquesta Alcaldia, s’efectuïn els següents 
nomenaments i delegacions: 
 
Per tot l’exposat amb aquesta data RESOLC: 
 
Primer - Nomenar representant personal de l’alcalde al poble de Vinallop, al senyor: 
 
- José Antonio Estíbalez Panisello. 
 
Segon - Notificar el present nomenament a l’interessat. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
“ DECRET 1437/2015 
ALCALDE SR. FERRAN BEL I ACCENSI 
 
Assumpte: Nomenament tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny de 2015, ha de 
designar els tinents d'alcalde. 
 
Atès el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, els tinents d'alcalde són un òrgan necessari de l’Ajuntament. 
 
Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde és competència de l’alcalde a l’empara d’allò que 
disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, 53.2 i 
54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
RESOLC 
 
PRIMER: Nomenar, per l’ordre que a continuació s'indica, tinentes i tinents d'alcalde del municipi de 
Tortosa els següents regidores i regidors: 
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- Primera tinenta d'alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola. 
- Segona tinenta d’alcalde: Anna Algueró i Caballé. 
- Tercer tinent d'alcalde: Emili Lehmann i Molés.  
- Quart tinent d'alcalde: Domingo Tomàs i Audí 
- Cinquena tinenta d’alcalde: Dolors Queralt i Moreso. 
- Sisè tinent d'alcalde: Joaquim del Pino i Homedes. 
- Setè tinent d'alcalde: Alfredo Ferré i Fandos. 
 
SEGON: Publiqui's els nomenaments de les tinentes i dels tinents d’alcalde, al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
TERCER: Notificar la present Resolució als regidors designats, interessant la seva acceptació del 
càrrec.” 
 
 

*-*-* 
 
 
“ DECRET 1438/2015 
ALCALDE SR. FERRAN BEL I ACCENSI 
 
Assumpte: Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament. 
 
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny de 2015, ha 
de designar els membres de la Junta de Govern Local. 
 
La composició de la Junta de Govern Local, es troba regulada als articles 23.1 de la Llei  7/1985, de 2 
d'abril, 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
Atès que el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local és competència de l’alcalde. 
 
RESOLC 
 
PRIMER: Nomenar membres de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament els regidors i les 
regidores següents: 
 
- Sra. Meritxell Roigé i Pedrola.  
- Sra. Anna Algueró i Caballé. 
- Sr. Emili Lehmann i Molés.  
- Sr. Domingo Tomas i Audí. 
- Sra. Dolors Queralt i Moreso. 
- Sr. Joaquim del Pino i Homedes. 
- Sr. Alfredo Ferré i Fandos. 
 
SEGON: Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme. 
 
TERCER: Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens perjudici 
que aquesta Resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura. 
 
QUART: Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats ”. 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde fa una explicació dels decrets dels quals es dóna compte: Molt ràpidament, els tenen 
a la seva disposició, el que s’anomena alcaldes pedanis als Reguers i a Vinallop, al senyor José Antonio 
Estíbalez i a la senyora Esther Vidal. 
 
Els nomenaments dels tinents d’alcalde, que no reproduiré perquè els tenen. I els membres de la Junta 
de Govern perquè també ja els tenen.  
 
Simplement és una dació de comptes i, per tant, aquí no procedeix ja ni votació. 

 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
04 - RÈGIM DE DEDICACIÓ I INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES A SESSIONS ALS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
Es considera necessari l’establiment del regim de dedicació dels membres d'aquesta corporació així 
corn de la retribució que comporta. 
 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i d'altra normativa concordant, els membres de la 
corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que 
estableixi el Ple de la corporació. 
 
En aplicació de l’apartat 5 de l’esmentat article 75 LRBRL s’haurà de donar publicitat de l’acord plenari 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Establir els següents mòduls i quanties per fixar les assignacions als grups polítics que 
conformen l’Excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa: 
 

Assignació fixa per grup:  213 €/mensuals 

Assignació per regidor: 107 €/mensuals 

 
Segon - Assignar règim de dedicació exclusiva al regidor Sr. Domingo Tomàs Audí, amb 
subjecció a les següents condicions econòmiques: 
 

Retribució bruta anual: 46.500,00 € 
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Règim de cotització a la Seguretat Social:  Grup 0 1 

 
Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d'alta al Règim General 
de la Seguretat Social. 
 
Tercer - Assignar a favor de cadascú dels regidors de la corporació, que no tinguin dedicació  exclusiva ni 
parcial, en concepte d'indemnització per l’assistència efectiva a les sessions que celebrin els òrgans 
col·legiats de la corporació del que formin part, les següents quantitats: 
 

Assistència al Ple: amb un màxim d'un al mes o tres al trimestre. 456,00 € 

Assistència a Junta de Govern: amb un màxim de dos al mes o sis al trimestre. 272,00 € 

Assistència a comissions informatives i consells assessors d’Alcaldia: amb un màxim de 
dos al mes o sis al trimestre.  194,00 € 

Assistència a Junta de Portaveus: amb un màxim d'una al mes o tres al trimestre. 228,00 € 

Assistència a la Junta de Coordinació de l’acció de govern amb els pobles del municipi: 
amb un màxim de dos al mes o sis al trimestre. 290,00 € 

Assistència a la Junta de Coordinació de l’acció de govern amb els barris: amb un màxim de 
dos al mes o sis al trimestre. 185,00 € 

 
Quart - La percepció del règim de dedicació exclusiva serà incompatible amb la d'indemnitzacions per 
assistència als òrgans col·legiats del municipi de Tortosa, així com a les de les seves societats 
mercantils municipals i societats anònimes mixtes de participació majoritària municipal. 
 
Cinquè - El règim d'indemnitzacions i dedicacions als membres de la corporació i les assignacions als 
grups polítics, s'actualitzaran a l’u de gener de cada any amb subjecció a les variacions experimentades 
per l’índex de preus al consum en el període interanual.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor Alcalde: També hi ha una continuïtat respecte a la 
situació que teníem, que no és una continuïtat respecte a la situació que es va aprovar fa 4 anys perquè 
la situació que es va aprovar fa 4 anys va suposar que a mitjan mandat, com alguns de vostès 
recordaran, vam reduir un 5% aquestes quantitats. 
 
I a la vegada, l’única cosa que canviem és que la retribució als grups polítics, ja sigui pel fix o ja sigui un 
tant per regidor, el tornem a reduir un 5%. Per tant, al llarg dels últims 8 anys ha patit una reducció d’un 
30%. 
 
No sé si hi ha alguna intervenció. Senyor Jordan? Si m’ho..., una miqueta per..., quan demani una 
intervenció, si m’ho demanen tots, llavors seguirem l’ordre. Si després m’ho demana un i després, quan 
ja ho ha demanat un altre, ho demana l’altre, ens és més difícil. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, és per 
manifestar la nostra abstenció. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, estem d’acord amb tot el 
tema de l’assignació de les assignacions als diferents grups polítics, també a tots els regidors i 
regidores de la corporació, però no estem d’acord amb la quantitat, amb la quantitat de la dedicació 
exclusiva al senyor Domingo Tomàs en el sentit de que pensem que és excessiva en aquests moments 
de crisi econòmica que un càrrec públic tingui aquesta remuneració. Entenem que..., no tenim cap 
problema amb el senyor Domingo Tomàs a nivell personal, ell sap perfectament que moltíssimes 
vegades hem col·laborat, però pensem que aquesta quantitat és massa elevada. 
 
A més a més, la nostra formació vam signar un codi ètic que dèiem que, com a màxim, faríem una..., 
tindríem un sou de 2200 euros, al igual que l’alcaldessa Ada Colau a Barcelona i, per tant, no podem 
votar a favor tenint en compte els nostres principis, tot i que compartim la resta dels punts. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, quin és el posicionament de vot, senyor Jordan? 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Val, en tot cas.... 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Disculpi, jo sé que hauria d’haver parlat abans, però 
pensava que aquest punt seria el següent. Si m’ho permet. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, jo li permeto, però no es tant una descortesia respecte a 
aquesta Presidència sinó a la resta de companys. Aquí l’ordre d’intervenció va en funció dels resultats 
electorals i, per tant, ha d’entendre..., no hi ha cap problema, suposo que no hi ha cap problema si li 
cedim la paraula al senyor Rodríguez, però hauríem d’intentar que no es reproduís aquesta dinàmica. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Nosaltres també volem comentar que al nostre codi 
ètic parlem de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, que són 648,60€ i considerem que és una 
manera també de separar el que és la realitat que molta gent està vivint, molta gent està vivint amb 
sous o prestacions que s’apropen als 400 – 500€, i ens trobem aquí amb una persona que treballa per 
a l’Ajuntament de Tortosa que cobrarà més que l’alcaldessa de Barcelona, i això és el que fa també, 
doncs, separar la consciència de que els polítics viuen millor i de que és un privilegi dedicar-se a la 
política. 
 
Creiem que per conèixer millor la realitat social, doncs, el límit de 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional ja estaria bé. I per això votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé. Dos qüestions, en tot cas les comparacions amb 
altres ajuntaments s’haurien de fer a tots els nivells, ho dic perquè jo no li he de retraure res a la 
senyora Ada Colau, ni molt menys, però ella es va comprometre a que els càrrecs polítics i tots els 
nomenaments de confiança cobrarien una quantitat i després s’ho ha saltat a la torera. No passa res, 
s’ho ha saltat ella a la torera, perquè després tots els càrrecs de confiança que ha nomenat fins a dia 
d’avui multipliquen per 10 els compromisos que havia anat adquirint. Però bé, en tot cas cadascú és 
lliure. 
 
I una referència, senyor Jordan, en relació al que ha dit el senyor Domingo. Només li recordaré que el 
senyor Domingo cobra un 25% menys que cobraven els regidors d’Iniciativa quan van estar en 
dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Tortosa, un 25% menys. I això ho pot constatar de forma molt 
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fàcil perquè està penjat a la pàgina web. Quan governava Iniciativa aquestes coses no estaven a la 
pàgina web, ara estan a la pàgina web i podrà comprovar que les dedicacions exclusives que s’aproven 
en aquest mandat estan per sota, molt per sota, un 25%, un 24 i “algo” si no recordo malament 
respecte a les que tenien vigència quan governava Iniciativa per Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa fa 
12 o 8 anys. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP 
(1); cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals MT-E (4) i 
CUP-AET-PA (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC-CP. 
 
 
 
 
05 - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La constitució la nova corporació local sorgida de les eleccions del passat 24 de maig exigeix, d'acord 
amb l’article 304 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que el Ple de la corporació, al començar el mandat, estableixi el 
número, les característiques i la retribució del personal eventual, conferint a l’Alcalde la facultat de 
nomenar o separar lliurement aquest personal. 
 
Vista la plantilla de personal eventual d'aquest Ajuntament, aprovada conjuntament amb el Pressupost 
general corresponent a l’exercici de 2015, així com la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament. 
 
Ponderades les necessitats que exigeix l’organització de l’Administració municipal, al Ple d'aquest 
Ajuntament proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Mantenir el lloc de treball, retribucions i funcions del cap de Premsa, creat en l’anterior 
legislatura i que consta a l’annex de personal eventual del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a 
l’exercici 2015, amb les característiques i retribucions brutes anuals següents: 
 
Denominació del lloc: Cap de Premsa 
Subgrup A.1 
 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES:    18.480,62 euros 
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES: 
a) Complement destí nivell 24     6.995,04 euros 
b) Complement específic   15.824,76 euros 
TOTAL RETRIBUCIÓ ANUAL, excepte triennis 41.300,42 euros 
 
Dedicació: Plena. 
Dependència jeràrquica: Alcalde. 
 
Seran comeses específiques de l’esmentat lloc de treball, entre d'altres: 
 
a) Gestionar la comunicació externa de l’Ajuntament de Tortosa. 
b) Elaborar el recull de premsa diari per al Gabinet d'Alcaldia i per als portaveus dels grups polítics 
municipals. 
c) Convocar als mitjans de comunicació per als actes i rodes de premsa que es determinin. 
d) Atendre les peticions informatives dels periodistes sobre les diferents àrees del consistori. 
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e) Promoure la presencia en els mitjans de comunicació de totes aquelles iniciatives (fires, festivals, 
congressos, ...) que organitzi l’Ajuntament de Tortosa. 
f) Prestar assessorament en comunicació a l’alcalde i als grups polítics municipals que ho requereixin. 
g) Implementar la comunicació interna entre els diferents departaments de l’Ajuntament. 
h) Gestionar el Pla de comunicació municipal. 
i) Proposar les iniciatives oportunes per potenciar l’emissora municipal Radio Tortosa.  
j) Assessorar en la planificació publicitària municipal als mitjans de comunicació. 
 
SEGON - Mantenir el lloc de treball, retribucions i funcions del cap de Gabinet de l’Alcaldia, creat en 
l’anterior legislatura i que consta a l’annex de personal eventual del pressupost de l’Ajuntament de 
Tortosa per a l’exercici 2015, amb les característiques i retribucions brutes anuals següents: 
 
Denominació del lloc: Cap de Gabinet de l’Alcaldia. 
Subgrup A.1 
 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES:   17.573,38 euros 
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES: 
c) Complement destí nivell 22     6.118,08 euros 
d) Complement específic   11.258,28 euros 
TOTAL RETRIBUCIÓ ANUAL, excepte triennis 34.949,74 euros 
 
Dedicació: Plena 
Dependència jeràrquica: Alcalde. 
 
Seran comeses especifiques de l’esmentat lloc de treball, entre d'altres: 
a) Dirigir i coordinar el Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament. 
b) Donar suport a les tasques de l’alcalde en relació a la coordinació de l’equip de govern. 
c) Recolzar i desenvolupar les relacions del Gabinet d’Alcaldia amb altres administracions.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: En primer lloc, considerem que l’Ajuntament ja té 
suficients recursos com per no necessitar la contractació de persones externes, que estem en una 
època en que els recursos s’han de limitar, els que es destinen a aquestes qüestions. 
 
I per altra banda, entenem que, si des del consistori es veu la necessitat de tenir un cap de Premsa, 
estaria bé que s’obrís un concurs públic i es contractés, si és una necessitat que té la ciutat i aquest 
Ajuntament. Però el fet de que es nomeni, diguem que a dit, des de l’Alcaldia, doncs suposa, com 
podem comprovar per exemple en l’historial de “tuits” del cap de Premsa que no fa una tasca neutral 
com diuen té les seves funcions per a tots els partits polítics i que està a disposició dels partits, sinó 
que fa una tasca de propaganda de l’Alcaldia i del seu equip de govern. Per això votarem en contra.  
 
I a més considerem que és desproporcional el sou que cobrarà perquè hem estat preguntant a 
companys i companyes de la premsa d’aquí de les Terres de l’Ebre i el sou mitjà, ni per dalt ni per baix, 
se situa al voltant dels 1000€. 
 
I per altra banda, en el cas del cap de gabinet de l’Alcaldia, doncs també considerem que el salari és 
excessiu i per això votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Donat que és un tema de confiança, de 
càrrecs de confiança del Govern, el nostre vot serà d’abstenció.  
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar també la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP 
(1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AET-PA; i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP 
(3). 
 
 
 
06 - PROPOSTA DE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el passat dia 13 de juny. 
 
En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la corporació en la Junta de 
Govern Local. 
 
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les atribucions pròpies en la 
Junta de Govern Local, sempre que no es trobin entre aquelles matèries indelegables previstes als 
articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de la corporació proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. Delegar a la Junta de Govern Local la competència en les següents matèries: 
 
Contractació: 
 
- L'aprovació de projectes, plecs de clàusules i demés actes i acords relatius a la tramitació i resolució 
d'expedients referents a l’exercici de les competències que d'acord amb allò que preveu la disposició 
addicional 2a. del TRLCSP, corresponen al Ple municipal com a òrgan de contractació en relació amb els 
contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, contractes 
administratius especials i contractes privats. 
 
- Queden exceptuades de la delegació anterior les actuacions corresponents al Ple com a òrgan de 
contractació relatives a la classificació de les proposicions presentades pels licitadors i del requeriment 
al licitador que hagi efectuar la oferta més avantatjosa per a la presentació de la documentació amb 
caràcter previ a l’adjudicació previstes en els apartats 1 i 2 de l’article 151 del TRLCSP, que per la seva 
naturalesa d'actes de tràmit, per raons de celeritat, es deleguen en l’alcalde. 
 
Béns: 
 
- Els actes i acords relatius a la tramitació i resolució d'expedients referents a l’exercici de les 
competències que d'acord amb allò que preveu la disposició addicional 2a. del TRLCSP, corresponen al 
Ple municipal en matèria de concessions sobre béns demanials i adquisició o alienació de béns 
immobles o altres béns o drets subjectes a legislació patrimonial, inclosos el declarats de valor històric 
o artístic. 
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Assumptes econòmics i financers: 
 
- Concertar operacions de crèdit la quantia de les quals no excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost municipal. 
 
Ordre judicial: 
 
- L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària. 
 
Convenis: 
 
- Aprovació de qualsevol tipus de conveni, inclosos els fiscals, llevat que exigeixin quòrum especial, i 
exceptuats els convenis urbanístics. 
 
- Els programes d'ocupació de qualsevol classe amb l’INEM i de contractació del personal que la seva 
realització i desenvolupament comporti. 
 
Personal: 
 
- L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l’entitat local per a un segon lloc 
o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada que reconeix la compatibilitat o declarant la 
incompatibilitat del personal esmentat. 
 
- Resolució de proves selectives per a la provisió de llocs de treball. 
 
Subvencions: 
 
- Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí. 
 
- Acceptació de subvencions amb destí a obres, serveis o activitats municipals. 
 
2n. Que es doni publicitat a les delegacions conferides mitjançant la corresponent inserció de l’acord al 
Butlletí Oficial de la Província.  ” 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor Alcalde: També és en els mateixos termes que hi 
hagut al llarg dels últims mandats. I quan dic els últims mandats no dic els dos últims, sinó molts, molts 
més. 
 
Té la paraula el senyor Roig. Té la paraula el senyor Rodríguez. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: No sóc tan ràpid, perdó. 
 
No, simplement volíem comentar que ens consta d’una sentència del Tribunal Constitucional en el que, 
evidentment, es pot delegar del Ple a la Junta de Govern i sé els tràmits, però que després s’ha de 
convocar una Junta de Govern que hauria de ser oberta, en la que hauríem d’estar els portaveus per a 
que se’ns expliquessin els acords que s’han fet a nivell de la Junta de Govern.  
 
I per tant, entenem que, en nom de la transparència i de l’estimulació de la participació ciutadana, 
aquestes Juntes de Govern haurien de ser obertes. Per això, votarem en contra. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, no conec jo aquesta sentència, ja 
ens la faran arribar. Això està, òbviament, d’acord amb els serveis jurídics de l’Ajuntament. I 
segurament també deu ser fruit del seu desconeixement però que, en tot cas, ja ho anirà, s’anirà 
incorporant a la dinàmica. 
 
Els acords de la Junta de Govern, evidentment, se’ls hi comuniquen a vostès. Se’ls hi comuniquen i se’ls 
hi dóna compte a cada sessió plenària. Però és més, senyor Rodríguez, si vostè coneix el funcionament 
de l’Ajuntament, aquests acords estan penjats a la pàgina web. Tan prompte es donen compte al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa, aquests acords són públics i notoris. Des de que aquest senyor que ara li està 
dirigint la paraula és alcalde, aquests acords, en ares a la transparència, estan penjats i són 
accessibles a tota la ciutadania. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, és per manifestar també la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, sabem que s’han millorat algunes coses en 
relació a la transparència però pensem que ara també cal fer un pas endavant i, en aquest sentit, no 
coneixem tampoc aquesta sentència, però el que sí coneixem des del nostre grup municipal és que hi 
ha diferents ajuntaments que el que fan és convidar als diferents portaveus de l’oposició a les juntes de 
govern quan hi ha temes que s’aproven que estan relacionats amb temes de contractacions, temes 
econòmics o temes urbanístics. Unes assistències per part dels portaveus de l’oposició que només 
tenim o tenen dret a veu i no a vot i, per tant, el nostre grup municipal el que li demanaríem és que en 
pogués invitar, precisament per millorar el funcionament, la transparència i el seguiment de l’equip de 
Govern. 
 
Per tant, si vostè accepta aquesta proposta, votarem a favor. Però si vostè ens diu que no, que ho 
continuem com fins ara mirant a les actes, votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, senyor Jordan, a vostè no li puc dir el que li deia al 
senyor Rodríguez perquè vostè ja porta uns anys en aquest Ajuntament i, per tant, primer com a càrrec 
de confiança i després com a regidor, i ha de conèixer una mica la dinàmica. 
 
Tots els temes que van de contractació a la Junta de Govern han anat prèviament a comissió 
informativa, tots. I si alguna vegada algun, per caràcter d’urgència, no hi va prèviament, hi va a 
posteriori. Per tant, segurament tenen coneixement de molts d’aquests abans regidors de l’oposició que 
regidors del Govern.  
 
I aquesta és la dinàmica habitual de funcionament. Que el senyor Rodríguez no ho conegui em pareix 
absolutament normal i ho entenc perfectament, en el seu cas no ho entenc. Dóna la sensació que vol 
anar a rebuf d’algú altre. 
 
I, a més a més, també li recordo que són les mateixes delegacions que hi havia quan Iniciativa per 
Catalunya estava governant a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Bé, jo li he dit en positiu que ens agradaria assistir al que 
són les juntes de Govern, independentment de que algunes vegades s’hagi informat –altres no, ara no 
entraré en polèmiques del mandat passat– i, per tant, entenent que vostè no ens facilitarà l’assistència, 
votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo polèmiques no en vull. Les actes estan on 
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estan i, per tant, també a diferència de que quan Iniciativa estava al Govern de l’Ajuntament de Tortosa, 
les actes són públiques i estan penjades a la pàgina web. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP 
(1); cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i 
CUP-AET-PA (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC-CP. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Deia que finalitzaven el Ple no sense abans dir-los-hi que 
començarem el treball de les comissions a partir de ja. Hauran rebut tots els grups, i si no ho hauran 
rebut, ho rebran al llarg d’aquest matí, una comunicació per a que nomenin els regidors que vostès 
tenen a cada comissió d’acord amb el que hem aprovat avui. Òbviament, els grups unipersonals ja se 
sobreentén que seran els que estaran a totes les comissions, però als altres sí que els demanaria poder 
fer-ho amb la màxima celeritat. 
 
Hi ha alguna comissió que està previst que la féssim ja el dilluns, per tant, si ho tinguéssim això al llarg 
del dia o demà a primera hora, així ja podríem emetre la corresponent convocatòria. 
 
Dir-los-hi a la vegada que, com ja ha quedat palès en el règim ordinari, tindrem, no compto que 
tinguéssim cap Ple extraordinari abans però sinó ja els hi comunicaria, però tindrem el primer Ple 
ordinari el dilluns dia 6 a les 18 hores i ja rebran la prèvia convocatòria. 
 
Dit això, doncs agrair a tots vostès la seva assistència en aquesta sessió extraordinària, la primera, I 
repeteixo, desitjar-los a tots vostès moltíssima sort. Moltes gràcies. 
 
 

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