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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
15 / 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  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
GARCÍA EGEA, MANUEL 
 
Han excusat la seva assistència: 
GALIANA LLASAT, CINTA 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
 

 
 
Tortosa, essent les setze hores i vint minuts del 
dia trenta de juliol 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 de cessament de la totalitat dels membres del Consell d’Administració de l’Entitat 
Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, de determinació del nombre de 
membres que el composen i de la seva designació. 
 
02 - Proposta de nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de 
la competència del Ple. 
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SERVEIS AL TERRITORI   
 

03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de l’avanç del Pla de millora sector Parc de 
Nivera II. 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva del Pla de millora Parc de Nivera II – 
subsector 1. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva del Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa. 
 
06 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Sòl 
urbanitzable no delimitat Perepons”. 
 
07 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
“qualificació urbanística del terreny ubicat al polígon 129, parcel·la 74”. 
 
08 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Pla director de muralles de Tortosa redactat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

SERVEIS CENTRALS  
 
09 - Dictamen de proposta d'acord de modificació  pressupostària núm. 11/15  de suplements de 
crèdit  i crèdits extraordinaris. 
 
10 - Dictamen de proposta d'acord d’aprovació del preu públic dels espectacles de la programació 
estable de teatre i música al Teatre Auditori Felip Pedrell, per a la temporada setembre – desembre de 
2015. 
 
11 - Dictamen de proposta de resolució de classificació, a efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup c1, del personal funcionari del cos de la Policia Local de Tortosa de les categories 
d’agent i caporal de l’escala bàsica, en virtut de l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives. 
 
12 - Dictamen de proposta de resolució de modificació de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Tortosa per creació de dues places pertanyents a l’escala d’administració general, 
subescala serveis especials, classe Policia Local, categoria agent, subgrup de classificació 
professional C2. 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

13 - Dictamen de proposta d’acord per a l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal general de 
medi ambient. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Abans de començar l’Ordre del dia, senyor Secretari, excusarà a la senyora Meritxell Roigé, que es 
troba al Parlament de Catalunya, a la senyora Galiana, que es troba fora de la ciutat de Tortosa i 
també al senyor Xavier Rodríguez, em va adreçar una carta que procedeixo a llegir. 
 
“ A l’atenció del senyor alcalde. Xavier Rodríguez i Serrano, com a regidor del grup municipal CUP 
Alternativa Ecologista li comunico que des del proper dilluns 27 de juliol fins el 26 d’agost realitzaré un 
viatge fora de l’Estat espanyol. Es tracta d’un viatge programat des de fa molt de temps i que no es pot 
anular sense perdre el diners, per això li demanaré que em disculpi per les meves absències al Ple de 
final de juliol, a la Junta de Portaveus i a les comissions informatives. Salutacions. “ 
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Em va deixar aquesta carta a Alcaldia, per tant, l’utilitzem per excusar-lo del Ple. 
 

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

 
PRESIDÈNCIA 

 
 
01 - PROPOSTA DE CESSAMENT DE LA TOTALITAT DELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 
L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA, DE 
DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES QUE EL COMPOSEN I DE LA SEVA DESIGNACIÓ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que l’article 8 dels Estatuts socials de l’EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa 
estableix que el Consell d’Administració estarà composat per un nombre de membres determinat per 
la Junta General, no superior a dotze ni inferior a cinc, en el qual estaran representats tots els grups 
polítics de la corporació. 
 
Vistos els escrits dels portaveus dels grups municipals de CiU, ERC, Movem Tortosa, PSC, CUP i PP pels 
quals es proposa la designació de membres del Consell d’Administració d’aquesta societat. 
 
Atès allò que es preveu en l’article 8.2 dels Estatuts de l’esmentada EPEL. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent  ACORD: 
 
Primer - Cessar en el seu càrrec a la totalitat dels onze membres que integren el Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
 
Segon - Determinar que el Consell d’Administració de l’esmentada EPEL estarà integrat per onze 
membres, amb la següent composició: un president/a, un/a vice-president/a i nou consellers/es. 
 
Tercer - Designar membres de l’esmentat Consell d’Administració les següents persones: 
 
-- President: 
- Senyor Ferran Bel Accensi, alcalde de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil casat, nascut el 
dia 1 de juny de 1965, amb DNI 40924249G i domicili a Tortosa, camí de la Carrasca, núm. 1, en 
aplicació de l’article 10.1 dels Estatuts de l’EPEL. 
 
-- Vice-presidenta: 
- Senyora Meritxell Roigé Pedrola, regidora de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat 
civil casada, nascuda el dia 15 de gener de 1976, amb DNI 52602218-E i domicili al camí Manyà, 
núm. 9, de Tortosa, a proposta del grup municipal CiU. 
 
-- Consellers: 
- Senyora Anna Algueró Caballé, regidora de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat 
civil casada, nascuda el dia 2 de juliol de 1951, amb DNI 40903040-R i domicili a Tortosa, c/ 
Rosselló, núm. 14, 4t, 5a, a proposta del grup municipal CiU. 
 
- Senyor Pere Panisello Chavarria, de nacionalitat espanyola, estat civil divorciat, nascut el dia 30 de 
juny de 1952, amb DNI 77881686-Y i domicili a Jesús, c/ Hort d’En Nolla, núm. 7, 2n, 2a, a proposta 
del grup municipal CiU. 
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- Senyora Susanna Gómez Aixendri, de nacionalitat espanyola, estat civil soltera, nascuda el dia 18 de 
juny de 1970, amb DNI 40932474-H i domicili a Jesús, c/ Sant Benet núm. 1, a proposta del grup 
municipal CiU. 
 
- Senyor Josep Felip Monclús Benet, regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, 
estat civil casat, nascut el dia 23 de gener de 1952, amb DNI 40904862-Y i domicili a Tortosa, c/ 
Llarg de Sant Vicent, núm. 1, 2n, 3a, a proposta del grup municipal ERC. 
 
- Senyor Marià Martínez Hierro, regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat 
civil divorciat, nascut el dia 30 d’abril de 1965, amb DNI núm. 40925340-Z i domicili a Tortosa, c/. 
Cervantes núm. 23, 6è, Esquerra, a proposta del grup municipal ERC.  
 
- Senyor Pedro Cabanes Altadill, de nacionalitat espanyola, estat civil casat, nascut el dia 11 de febrer 
de 1980, amb DNI núm. 47624782-Q i domicili a Tortosa, av. Catalunya núm. 76, esc. 5, 3r, 2a, a 
proposta del grup municipal Movem Tortosa.  
 
- Senyor Joaquin Barberà Gili, de nacionalitat espanyola, estat civil casat, nascut el dia 18 d’abril de 
1956, amb DNI núm. 40910616-X i domicili a Jesús, c/ Vinebre núm. 14, 2n, 1a, a proposta del grup 
municipal PSC.  
 
- Senyora Núria Rodríguez Serrano, de nacionalitat espanyola, estat civil soltera, nascuda el dia 16 de 
setembre de 1978, amb DNI núm. 21674248-Z i domicili a Tortosa, barranc del Rastre núm. 17, a 
proposta del grup municipal CUP.  
 
- Senyor Adolfo Criado Gabarró, de nacionalitat espanyola, estat civil casat, nascut el dia 3 de 
setembre de 1959, amb DNI núm. 17150275-A i domicili a Tortosa, passeig Jaume I núm. 15, a 
proposta del grup municipal PP.  
 
Quart - Facultar indistintament al president del Consell d’Administració, senyor Ferran Bel i Accensi, i a 
la vice-presidenta del Consell d’Administració, senyora Meritxell Roigé Pedrola, perquè compareguin 
davant de notari per atorgar la corresponent escriptura d’elevació a públic dels anteriors acords i de la 
seva execució, i també quants documents públics i privats siguin necessaris, inclosos els aclaridors, 
rectificadors, o d’esmena fins a la seva inscripció al Registre Mercantil, si s’escau. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Intueixo que repetirem 
una altra vegada el sentit de la votació que hem estat fent a les diferents juntes generals constituïdes 
per les diferents societats i entenc que es pot donar per aprovat amb les 6 abstencions abans 
esmentades i l’aprovació de la resta de regidors. 
 
Aquí, com que no s’ha de procedir a la inscripció al Registre Mercantil, no farem allò d’aprovar l’acta, 
l’acceptació dels càrrecs, etc., etc. Ja es farà amb el procediment corresponent.  
 
 

*-*-* 
 
 
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 (7), ERC (4) i PP 
(1); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (3) i 
PSC (3).  
 

*-*-* 
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En la present sessió els senyors Ferran Bel Accensi (DNI 40924249G), Anna Algueró Caballé (DNI 
40903040R), Josep Felip Monclús Benet (DNI 40904862Y) i Marià Martínez Hierro (DNI 40925340Z) 
accepten el càrrec de consellers del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local 
Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, societat mercantil quin capital social pertany íntegrament 
a l’Ajuntament de Tortosa, per al qual han estat designats pel plenari municipal manifestant que no es 
troben incursos en cap causa legal d’incompatibilitat o incapacitat per a l’exercici del càrrec esmentat i 
acceptat. 
 
 
 
 
02 - PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS QUE SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte, al que 
han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la subscriuen: 
 
“ Havent-se renovat l’Ajuntament de Tortosa amb motiu de les eleccions locals celebrades el passat 24 
de maig, es fa necessari designar als representants de la Corporació en els diferents ens en els quals 
ha de tenir representació. 
 
D’acord amb l’exposat, vistes les propostes dels diferents grups municipals i a l’objecte de procedir a 
la provisió de les persones que integraran aquests òrgans,  
 

Al PLE es proposa adoptar els següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Designar membres de l’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis Tortosa - 
Roquetes que corresponen a la representació d’aquest Ajuntament, a les persones següents 
 
  Nom i cognoms DNI Grup proposant 
 Ferran Bel i Accensi 40924249G Grup municipal CiU  
 Meritxell Roigé Pedrola 52602218E Grup municipal CiU 
 Emili Lehmann Moles 52609361N Grup municipal CiU 
 Domingo Tomàs Audí  52604153W Grup municipal CIU  
 Dolors Queralt Moreso 52605920K Grup municipal CIU 
 Maria Jesús Viña Ariño 40932465D Grup municipal ERC 
 Francesc Vallespí i Cerveto 40003250V Grup municipal Movem Tortosa 
 Enric Roig Montagut 40920210J Grup municipal PSC 
 Xavier Rodríguez Serrano 21665072S Grup municipal CUP 
 Xavier Dalmau Sàlvia 40903781Y Grup municipal PP 
 
SEGON.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Tortosa en els Consell d’Administració de 
l’Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, SA a les següents persones: 
 
   Nom i cognoms DNI Grup proposant 
 Domingo Tomàs Audí 52604153W Grup municipal CiU  
 Àngel March Mayo 40932239J Grup municipal CiU  
 Juan José Subirats Blanch 52603841N Grup municipal ERC 
 Jordi Bonilla Martí 40920210J Grup municipal Movem Tortosa 
 Maria Teresa Castellà Carles 40012679Q Grup municipal PSC 
 Teresa Domènech Mancebo 38061198Q Grup municipal CUP 
 Xavier Dalmau Sàlvia 40903781Y Grup municipal PP 
 
TERCER.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Tortosa en els Consell d’Administració de 
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l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL a les següents persones: 
 
  Nom i cognoms DNI representació 
 Ferran Bel i Accensi  40924249G Grup municipal CiU  
 Meritxell Roigé Pedrola 52602218E Grup municipal CiU  
 Emili Lehmann Moles 52609361N Grup municipal CiU  
 Domingo Tomàs Audí  52604153W Grup municipal CIU  
 Marià Martínez Hierro 40925340Z Grup municipal ERC 

 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià DNI 
Representant titular Emili Lehmann Moles 52609361N 
Representant suplent Alfredo Ferré Fandos 40935478D 
 
Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals DNI 
representa Dolors Queralt Moreso 52605920K 

 
Consorci LOCALRET per a la implantació de les xarxes de telecomunicacions i el 
foment de la societat de la informació 

DNI 

representant Emili Lehmann Moles 52609361N 
 
Associació Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad  DNI 
representant Dolors Queralt Moreso 52605920K 
 
Associació de municipis de la Xarxa de Centres d’acollida turística de Catalunya. DNI 
representant Alfredo Ferré Fandos 40935478D 
 
Reserva nacional de caça dels Ports de Tortosa i Beseit DNI 
representant Joan Sanahuja Ramírez 40008906S 

 
Consell Centre CNL i Ple del Consorci DNI 
representant Anna Algueró Caballé 40903040R 

 
Institut Gaudí de la Construcció DNI 
representant Domingo Tomàs Audí 52604153W 

 
INFORM  DNI 
representant Emili Lehmann Moles 52609361N 

 
Parc Natural dels Ports DNI 
representant Alfredo Ferré Fandos  40935478D 

 
Consells Escolars i Ampes DNI 
representant Anna Algueró Caballé 40903040R 

 
Cooperativa Verge de la Cinta DNI 
representant Anna Algueró Caballé 40903040R 

 
ADF DNI 
representant Meritxell Roigé Pedrola 52602218E 

 
Consorci Hospitalari de Catalunya DNI 
representant Pere Panisello Chavarria 77881686Y 

 
Fundació Privada Universitària Doctor Manyà DNI 
representant Anna Algueró Caballé 40903040R 

 
Parc Eòlic Baix Ebre SA (PEBESA) DNI 
representant Meritxell Roigé Pedrola 52602218E 

 
Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) DNI 
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representant Ferran Bel i Accensi  40924249G 
 
Observatori de l'Ebre DNI 
representant Ferran Bel i Accensi  40924249G 

 
Associació Clúster Químic de la Mediterrània DNI 
representant Ferran Bel i Accensi  40924249G 

 
Nomenament Representant  de la Corporació al Consorci per a la Gestió dels Residus de la comarca 
del Baix Ebre (REBE) 
Domingo Tomàs Audí 
 
Nomenar Representant Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra de 
Cardó - El Boix i el Tossal de Montagut 
Domingo Tomàs Audí 
 
Nomenar Representant Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
Meritxell Roigé Pedrola 
 
Nomenar Representant a l'Associació d'Entitats Locals propietàries Forestals de Catalunya 
Meritxell Roigé Pedrola 
 
Nomenament de Representant al Consorci Comunicació Local 
Domingo Tomàs Audí 
 
Nomenament de Representant en el Consell Marca Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de 
Tarragona 
Alfredo Ferré Fandos 
 
Nomenament de Representants en el Consorci de la Ruta dels Tres Reis 
Ferran Bel i Accensi 
Alfredo Ferré Fandos 
 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ TORTOSA - ALDEA 
Sr. Ferran Bel Accensi, Alcalde de Tortosa 
Sra. Meritxell Roigé Pedrola, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa 
Sr. Domingo Tomàs Audí, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa 
Sr. Francesc Peralta Puig, Arquitecte municipal de l’Ajuntament de Tortosa 
Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny, Secretari accidental de l’Ajuntament de Tortosa ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És la proposta que tenen 
amb la única “salvetat” que els hi fet notar en Junta de Portaveus, que és el que fa referència al 
nomenament dels membres del Consell Assessor del Museu de Tortosa, donat que aquests 
nomenaments encara mantenen ara vigència d’acord amb el reglament aprovat i, per tant, no 
procedeix i es retira aquest paràgraf del punt de l’Ordre del dia. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyors regidors, senyores regidores, atenent 
a l’explicació que ha donat l’alcalde de que no és preceptiu renovar els membres del Consell Assessor, 
i també atenent una demanda dels diversos grups d’Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa 
per Catalunya – Entesa per Tortosa i el PSC en l’anterior mandat, a la comissió que li vam transmetre 
al senyor del Pino en que el Consell Assessor consideràvem que tenia que tenir la incorporació no 
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només format per 12 homes, sinó incorporat també per tècnics o persones rellevants que fossin 
dones. Entenem que vostè mateix ha manifestat que es pot ampliar. Demanaríem que si es pogués en 
el futur, poguéssim incorporar, que segur que hi ha persones amb solvència, dones a Tortosa en 
l’àmbit cultural que poden també assessorar al Museu. Res més. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, recordar-li que no estan cobertes les 12 places que així 
estables el reglament. Per tant, no ho hi ha 12 homes, en tot cas n’hi hauran 10. Ha dit 12 però en tot 
cas... 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Perdoni que m’he equivocat. Són 10 homes. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Hi ha 10 homes, així m’ho va transmetre fa pocs dies la 
mateixa regidora, en tot cas serà la primera dona i ella mateixa em va demanar que hauríem 
d’incorporar alguna dona. 
 
En tot cas, jo el que li vaig transmetre a la regidora –ho dic ara perquè no m’han demanat les 
explicacions en Junta de Portaveus i els hi dic aquí– és de que faci un primer contacte amb tots els 
membres. Si tots tenen la disponibilitat de continuar o no, perquè malgrat és per a 4 anys algú pot 
entendre que podria o no disposar de temps, etc., etc.. I que una vegada determini quants d’aquests 
tenen disponibilitat de continuar, llavors és quan estudiarem les incorporacions, algunes de les quals 
ja em va suggerir la mateixa regidora. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, nosaltres estem d’acord  amb tots els 
nomenaments, com no pot ser d’una altra manera, de les diferents empreses, no?, que aquí hi ha. 
Però pel que fa a l’Empresa Municipal de Serveis Pública ja en el seu dia vam manifestar que no 
estàvem d’acord que només hi hagués representat el primer grup de l’oposició i per això ens 
abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: No sé si he manifestat l’abstenció també. 
 
 

*-*-* 
 
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 (7), ERC (4) i PP 
(1); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (3) i 
PSC (3). 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’AVANÇ DEL PLA DE MILLORA 
SECTOR PARC DE NIVERA II. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en sessió de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament es va procedir a l’aprovació 
inicial de  l’avanç del Pla de Millora Parc Nivera II.  
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Vist que de conformitat amb l’article 87 del DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, es va sol·licitar el corresponent informe a la CUTE, informe emès en sessió de 
l’organisme celebrada en data 11 de desembre del 2014 de forma favorable amb una sèrie de 
consideracions. 
 
Vist que s’ha procedit a sotmetre l’avanç al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, havent-se 
publicat el corresponent edicte al BOPT núm. 293 de 23 de desembre del 2014 i diari l’Ebre de data 2 
de gener de 2015. 
 
Vist que dins del tràmit d’informació pública s’ha formalitzat notificació individualitzada a les persones 
propietàries de terrenys  que resten compresos  dins del sector. 
 
Vist que durant el tràmit d’informació pública s’han presentat al·legacions pels Srs. George Mihai 
Gorbanescu i Carmen Galan Sánchez, i el Sr. Jordi Fusté Mateu. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient i en resposta a les al·legacions formulades, 
així com la documentació tècnica referent a l’aprovació definitiva de l’avanç del Pla de millora urbana 
sector Parc de Nivera II. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 20 de juliol del 2015. 
 
Atès el que disposa l’article 114 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme i els articles 81, 85, 87, 88, 102 ,102 i 107 del TRLUC, i de conformitat amb 
l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Al Ple  d’aquest Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Estimar les al·legacions presentades pels Srs. George Mihai Gorbanescu i Carmen Galan 
Sánchez, així com la presentada pel  Sr. Jordi Fusté Mateu. 
 
Segon - Aprovar definitivament el document de l’avanç del Pla de millora urbana sector Parc de Nivera 
II . 
 
Tercer - Notificar de forma individualitzada el present acord a les persones propietàries dels terrenys 
compresos en el sector. 
 
Quart - Lliurar a la CUTE un exemplar del document tècnic aprovat definitivament als efectes 
d’informació, coordinació i arxivament. 
 
Cinquè - Una vegada lliurat a la CUTE la documentació, procedir a publicar al BOPT un extracte del 
present acord, donant publicitat per mitjans telemàtics del document de l’avanç del Pla de millora 
urbana sector Parc de Nivera II.  ”. 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: És per manifestar la nostra abstenció.  
 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: És per manifestar el nostre vot en contra. 
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*-*-* 
 
 
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 (7), ERC (4), i 
PP (1); tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de MT; i tres 
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC. 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA PARC DE 
NIVERA II – SUBSECTOR 1. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en sessió de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament es va procedir a l’aprovació 
inicial del Pla de Millora Parc Nivera II - subsector 1. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 87 del DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, es va sol·licitar el corresponent informe a la CUTE, informe emès en sessió de 
l’organisme celebrada en data 11 de desembre del 2014 de forma favorable amb una sèrie de 
consideracions. 
 
Vist que s’ha procedit a sotmetre l’avanç al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, havent-se 
publicat el corresponent edicte al BOPT núm. 293 de 23 de desembre del 2014 i diari l’Ebre de data 2 
de gener de 2015. 
 
Vist que dins del tràmit d’informació pública s’ha formalitzat notificació individualitzada a les persones 
propietàries de terrenys  que resten compresos  dins del pla de millora. 
 
Vist que durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat al·legació per la Sra. Josefa Escurriola 
Guillemat. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient en resposta a les al·legacions formulades, 
així com la documentació tècnica referent a l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 20 de juliol del 2015. 
 
Atès el que disposa l’article 114 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme i els articles 81, 85, 87, 88, 102 ,102 i 107 del TRLUC, i de conformitat amb 
l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Al Ple  d’aquest Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Josefa Escurriola Guillemat. 
 
Segon - Aprovar definitivament el document del Pla de millora urbana  Parc de Nivera II - subsector 1. 
 
Tercer - Notificar de forma individualitzada el present acord a les persones propietàries dels terrenys 
compresos dins el pla de millora. 
 
Quart - Procedir a la constitució en el termini màxim d’un any  de la garantia que estableix l’article 
107.3 del TRLUC per un import del 12% del valor de les obres d’urbanització equivalent a la quantitat 
de 26.176,49 euros. 
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Cinquè - Als efectes de l’article 106.3 del TRLUC, modificat per l’article 43 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer de modificació de la Llei d’urbanisme, la constitució de la garantia esmentada anteriorment és 
requisit previ per la publicació al BOPT del present acord, i per tant, condició d’eficàcia de l’executivitat 
del pla de millora. 
 
Sisè - Lliurar a la CUTE un exemplar del document tècnic aprovat definitivament als efectes 
d’informació, coordinació i arxivament, donant publicitat per mitjans telemàtics del document de del 
Pla de millora urbana sector Parc de Nivera II - subsector 1.  ”. 
 
 

*-*-* 
 
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 (7), ERC (4), i 
PP (1); tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de MT; i tres 
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC. 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 
5 CELULOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en sessió de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament es va procedir a l’aprovació 
inicial del Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa. 
 
Vist que en data 27 de novembre de 2014 s’ha emès informe favorable de  l’Agència Catalana de 
l’Aigua en tant que organisme afectat per llurs competències sectorials. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 87 del DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, es va sol·licitar el corresponent informe a la CUTE, informe emès en sessió de 
l’organisme celebrada en data 11 de desembre del 2014 de forma favorable amb una sèrie de 
prescripcions. 
 
Vist que s’ha procedit a sotmetre l’esmentat Pla de millora al tràmit d’informació pública pel termini 
d’un mes, havent-se publicat el corresponent edicte al BOPT núm. 266 de 19 de novembre de 2014  i 
diari la Vanguardia de data 14 de novembre de 2014. 
 
Vist que dins del tràmit d’informació pública s’ha formalitzat notificació individualitzada a les persones 
propietàries de terrenys  que resten compresos  dins del pla de millora. 
 
Vist que durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat al·legació pel Sr. José Antonio Cortés 
Gisbert. 
 
Vistos els informes, en resposta  a les al·legacions presentades, emesos pel tècnic redactor del Pla de 
millora, i els informes tècnic i jurídic, tots tres incorporats a l’expedient, així com la documentació 
tècnica referent a l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 20 de juliol del 2015. 
 
Atès el que disposa l’article 114 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme i els articles 81, 85, 87, 88, 102 ,102 i 107 del TRLUC, i de conformitat amb 
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l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Al Ple  d’aquest Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. José Antonio Cortés Gisbert. 
 
Segon - Aprovar definitivament al Pla de millora urbana núm. 5  Celulosa. 
 
Tercer - Notificar de forma individualitzada el present acord a les persones propietàries dels terrenys 
compresos dins el pla de millora. 
 
Quart - Procedir a la constitució en el termini màxim d’un any de la garantia que estableix l’article 
107.3 del TRLUC per un import del 12% del valor de les obres d’urbanització equivalent a la quantitat 
de 49.326,84 euros. 
 
Cinquè - Als efectes de l’article 106.3 del TRLUC, modificat per l’article 43 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer de modificació de la Llei d’urbanisme, la constitució de la garantia esmentada anteriorment és 
requisit previ per la publicació al BOPT del present acord, i per tant, condició d’eficàcia de l’executivitat 
del pla de millora. 
 
Sisè - Lliurar a la CUTE un exemplar del document tècnic aprovat definitivament als efectes 
d’informació, coordinació i arxivament, donant publicitat per mitjans telemàtics del document de del 
Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa.” 
 

*-*-* 
 
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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM “SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT PEREPONS”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per Decret núm. 1671/15 de data 8 de juliol de 2015, s’ha procedit a incoar l’expedient de 
modificació puntual del POUM “sòl urbanitzable no delimitat Perepons”. 
 
Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn la documentació tècnica i l’informe jurídic 
envers l’esmentada modificació puntual. 
 
De conformitat amb els articles 96 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, en part modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al 
Territori celebrada en data 20 de juliol del 2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar conveni urbanístic signat en data 15 de juny de 2015 entre l’Ajuntament de Tortosa i 
els Srs. Alberto Paniello Perepons, M. Jesús Paniello Perepons, Francisco Javier Paniello Perepons i 
Anna M. Paniello Perepons sobre el sector de Sòl urbanitzable no delimitat Perepons.    
 
Segon - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM ”sòl urbanitzable no delimitat Perepons”. 
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Tercer - Als efectes del previst a l’article 73 del TRLLUC, aprovar la suspensió de l’atorgament de 
llicències a tot l’àmbit objecte de la modificació puntual en totes aquelles sol·licituds que tinguin per 
objecte la parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial en què les noves determinacions comportin una 
modificació del règim urbanístic. 
 
Quart - Sotmetre la modificació puntual del POUM conjuntament i simultàniament amb el contingut del 
conveni al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al 
BOPT i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix 
la present modificació puntual. 
 
Cinquè - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb 
el del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Sisè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel 
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 
l’esmentada modificació puntual. 
 
Setè - Notificar el present acord als Srs. Alberto Paniello Perepons, M. Jesús Paniello Perepons, 
Francisco Javier Paniello Perepons i Anna M. Paniello Perepons.  ” 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM “QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL TERRENY UBICAT AL POLÍGON 129, PARCEL·LA 74”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 4 
de maig del 2015 la modificació puntual del POUM “qualificació urbanística del terreny ubicat al 
polígon 129, parcel·la 74”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
BOPT núm. 133 de data 9 de juny del 2015 i diari l’Ebre de 5 de juny i notificada la present 
modificació a les persones propietàries dels terrenys compresos dins de l'àmbit de la modificació 
esmentada amb citació personal, no s’han presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que 
comprèn la modificació. 
 
Dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de 
celebrada en data 20 de juliol del 2015. 
 
Atès el que disposen els articles 85 i 96 del Decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del Text refós de la 
Llei d'urbanisme, 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “qualificació urbanística del terreny 
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ubicat al polígon 129, parcel·la 74”. 
 
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva, si s’escau.  ” 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
08 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE MURALLES DE TORTOSA 
REDACTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que s’ha tramés a aquest Ajuntament de Tortosa per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya la documentació que integra el Pla director de les muralles de Tortosa. 
 
Vist que es va analitzar per part dels serveis tècnics municipals l’esmentat Pla director, havent-se 
emès  en data 15 de gener de 2015 informe per l’arquitecte municipal en el que posava de manifest 
una sèrie d’observacions a incloure en la documentació integrant de l’esmentat Pla director, perquè es 
tingués a bé incloure dites observacions. 
 
Vist que, considerades les observacions formulades, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
les Terres de l’Ebre en sessió de data 8 de juliol de 2015, ha emès informe aprovant l’esmentat Pla 
director de les muralles.  
 
Al Ple de l’ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar el Pla director de les muralles de Tortosa redactat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Segon - Donar publicitat per mitjans telemàtics el Pla director de les muralles de Tortosa per seva 
consulta i divulgació.  
 
Tercer - Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, en primer lloc felicitar-nos tots plegats de que 
poguéssim portar avui al Ple aquest Pla director, el qual ha estat tan reclamat per alguns grups de 
l’oposició. 
 
En segon lloc, felicitar els tècnics que han redactat el Pla. Però el nostre vot serà d’abstenció i voldria 
explicar una mica perquè serà d’abstenció del nostre vot. 
 
És un Pla que ja fa temps que es va reclamar que es pogués participar en ell des dels grups de 
l’oposició. Recordem que una moció del grup d’Entesa per Tortosa demanant la creació d’una taula de 
consens, que en altres circumstàncies s’ha creat com la pobresa energètica o bé pel voltant de les 
piscines, en aquell moment va ser rebutjada pel Govern municipal –al juny de l’any passat–. 
 
Recordem que és un projecte que està damunt la taula o per la casa, crec que el projecte és de l’any 
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2010 però el primer document va arribar aquí a l’Ajuntament crec que a l’abril o al voltant del 2011. I 
entenem que ara haguéssim pogut tenir temps nosaltres per poder-lo estudiar. 
 
El nostre grup l’ha estudiat amb el temps que ha tingut i notem a faltar, tot i que evidentment als 
tècnics absolut respecte a la seva professionalitat, aquella part que per a nosaltres també és 
important, que és el tema de museïtzació i com a donar a difondre el que seria el nostre recinte 
emmurallat. Un recinte emmurallat que, recordem, possiblement és dels més importants de la 
Mediterrània o de l’Europa occidental, amb fortificacions –com tothom sabem– des del segles XI – XII 
fins als XVIII.  
 
I enteníem de que potser aquesta part molt més didàctica o molt més d’aprenentatge i educativa, 
pensem que en el Pla queda una mica coixa, inclús en un document que nosaltres entenem que està 
una mica com a desfasat perquè fa menció, diu: actualment s’estan ultimant les obres en l’edifici de 
l’Escorxador, adequant-lo com a ús municipal i, evidentment, que aquelles múltiples tasques que 
tindrà el museu pot ser un lloc important per donar-li informació de les seves activitats. 
 
Entenem que  potser aquesta part hagués pogut estar més treballada o bé, també, diu en les 
conclusions, diu: parlarem d’accions de restauració i conservació, d’accessos i circulacions i d’usos, 
obviant potser una mica més el tema de, com he dit, de museïtzació i d’interpretació. 
 
I també en els tècnics jo he trobat a faltar algun expert en museïtzació i centres d’interpretació, 
respectant, com dic, i felicitant als tècnics que l’han redactat. 
 
És aquí on nosaltres pensem que el Govern hagués tingut que complir un acord que m’agradaria llegir 
en boca de la seva portaveu, que va dir en el moment en que es va..., al juny del 2014, en el moment 
en que es va rebutjar la moció presentada per Entesa, en que diu: “per tant, no creiem que tingui cap 
sentit i no procedeix una moció d’aquest tipus. Quan tinguéssim el Pla, que la Generalitat l’acabi, quan 
ens l’entregui es presentarà el Pla a tots els grups municipals, podran dir el que vulguin i el portarem a 
aprovació en aquest plenari”.  
 
Per tant, entenem nosaltres que haguéssim volgut que hi hagués hagut una presentació més formal. 
Entenem que l’expedient que hem pogut revisar s’està concloent, s’ha conclòs en les últimes 
setmanes –crec que la recepció última és del 14 de juliol– i entendríem que potser ens hagués 
agradat més allò que diuen que hagués estat primavera, en el sentit de que haguéssim pogut 
col·laborar i aportar coses en positiu, senyor alcalde, com sempre he dit, perquè realment aquest Pla, 
un Pla que vostès tenien en el seu Pla d’actuació al 2012 com ha acció 236, que realment sigui una 
veritable, una veritable posar en valor el que és el gran valor turístic i patrimonial i cultural, el que és el 
gran recinte de les fortificacions de Tortosa. 
 
Per això, el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig, en tot cas algunes..., puc 
coincidir que segurament té algunes mancances. Algunes d’aquestes mancances se’ls hi ha fet 
corregir al redactors perquè el mateix Ajuntament i tècnics de l’Ajuntament i els mateixos tècnics del 
Servei de Cultura van trobar algunes mancances significatives. Veig que vostè encara ha trobat 
algunes dissonàncies addicionals. Podem estar d’acord, l’important és que sigui el primer i tiri 
endavant. 
 
També puc estar d’acord en que potser hagués fet falta un expert en museïtzació o en alguns altres 
àmbits que jo, per no ficar en evidència a ningú, no ho diré aquí i ja ho vaig dir, però també, com vostè 
sabrà, això és un encàrrec que es va fer a corre-cuita per part de l’anterior Govern de la Generalitat 
sense deixar participar per a res l’Ajuntament de Tortosa, sense demanar-li parer i sense poder opinar 
dels equips. Però, en tot cas, això, les coses són com són. 
 
En quant al tema de la museïtzació, doncs sí, perquè vostè està adreçant aquestes paraules a un 
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alcalde i a un equip de Govern que hi creu perfectament i, com sempre, les creences es demostren en 
fets. Qui ha fet un Centre d’Interpretació de les Avançades de Sant Joan ha estat aquest alcalde i 
aquest equip de Govern quan no existien i, per tant, entenem que es podria avançar per aquí, no tant 
en els temes de museïtzació, però sí en els temes d’interpretació i difusió. 
 
Però, en tot cas, entenc que totes aquestes crítiques que vostè fa al Pla no detrauen de que també 
reconeix el treball dels tècnics, que són els receptors d’aquestes crítiques. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal també celebrem l’aprovació d’aquest Pla director de muralles. També volem felicitar a tots 
els tècnics que l’han fet possible, tant als redactors com després les diferents aportacions que s’han 
fet des de l’Ajuntament com des de la Generalitat i, evidentment, nosaltres considerem que aquest Pla 
director de muralles és un projecte de ciutat i és un element positiu per a Tortosa. És de fet, pensem, 
una de les eines de futur, no?, que té la nostra ciutat. 
 
Coincidim amb el que deia el senyor Roig, a nosaltres no ens ha agradat com s’ha gestionat per part 
de l’equip de Govern la tirada endavant d’aquest Pla director perquè pensem que hi ha hagut una 
manca de participació en quant als grups de l’oposició. Jo mateix vaig presentar una moció en el seu 
dia i, per tant, en aquest sentit sí que ens hagués agradat que, com a projecte de ciutat, entre tots i 
totes haguéssim pogut fer tota una sèrie d’aportacions en positiu o, com a mínim,  que hi hagués 
hagut una taula o es presentés, s’expliqués, s’analitzés i s’estudiés en detall, cosa que no s’ha fet, 
perquè d’aquesta manera també tots ens el sentiríem més nostre. Per això el nostre vot serà 
d’abstenció. 
 
Però, independentment d’això, també el que volem avui dir aquí és que a partir d’ara el que és més 
difícil i també necessari és que arribi el finançament, no?, per tirar endavant totes aquestes obres que 
són molt importants i, per tant, també anunciar que des del nostre grup municipal treballarem amb 
totes les institucions possibles per ajudar a aconseguir aquest finançament per tirar endavant totes i 
tantes actuacions que ja estan aquí previstes i, per tant, el nostre vot és en abstenció però, 
evidentment, positiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, s’aprova el Pla gràcies als vots 
favorables, no a les abstencions, d’això també ha de quedar constància i, de fet, doncs al final, si hi 
haurà un Pla director per primera vegada en la història de l’Ajuntament de Tortosa serà gràcies als que 
l’han votat. 
 
Si vostès a mi em demanen la meva opinió personal, jo també tinc suggeriments a fer, jo, 
personalment com alcalde. A mi no me’ls va demanar cap dels redactors del Pla. Em van demanar 
parer després els tècnics municipals quan feien al·legacions. I jo no vaig entrar a fer les meves 
aportacions polítiques al Pla, ni la regidora, ni cap dels regidors de l’equip de Govern perquè s’havia 
enfocat, jo crec, que malament inicialment, però s’havia enfocat d’una forma la redacció d’aquest Pla i 
enteníem que l’important era que s’aprovés i que estigués decididament en vigència a l’Ajuntament de 
Tortosa per primera vegada a la seva història encara que no el compartíssim al 100%, com jo no el 
comparteixo al 100%. 
 
La diferència és que vostès, com que estan a l’oposició, no compartint-lo es poden permetre el luxe 
d’abstindre’s, i altres hem d’assumir la responsabilitat de tirar-lo endavant i d’aprovar-lo, per què? 
Perquè diran el que voldran però, al final, la primera vegada que aquesta ciutat té un Pla director és 
ens aquests moments i, per tant, saben que jo tampoc no comparteixo moltes de les coses o algunes 
de les coses que fica o que estableix o dels usos que predetermina en alguns dels àmbits, vam 
entendre que s’havia de prioritzar la seva aprovació. 
 
És més, ja els hi ofereixo la possibilitat de que si s’ha de modificar, si s’han de fer millores, doncs, bé 
en comissió o bé en algun document escrit ens les aporten, s’estudiaran, es parlaran amb el 
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Departament de Cultura, que és on ha costat moltíssim també la seva aprovació –malgrat ells havien 
fet l’encàrrec– i el podem millorar perquè jo també en tinc de suggeriments a fer. Però avui, abans de 
prioritzar els meus suggeriments, prioritzo que la ciutat disposis d’un Pla director. 
 
I en quant al que vostè diu, senyor Jordan, de buscar recursos en altres administracions, és evident, és 
evident. Nosaltres no hem esperat a tenir el Pla director per actuar sobre les muralles i buscar 
recursos. Quan es va recuperar la Torre del Cèlio i una part de la muralla del segle XIV es va fer amb la 
col·laboració al 50% del cultural. Quan es va recuperar la resta de la muralla del segle XIV i s’ha vet 
visitable en alçada el primer tram de muralla a Tortosa s’ha fet en col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya i el Pla de foment turístic. Quan s’ha recuperat el tram de muralla, també del segle XIV, al 
barri del Rastre i s’ha recuperat un dels “torreons” també s’ha fet en col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya al 50% a través de la Llei de Barris. 
 
Per tant, hem de continuar fent el que hem fet fins ara. Tant de bo, anys enrera, molts anys enrera, 
s’hagués començat a fer aquesta feina. I tant de bo, el Pla director l’haguéssim tingut fa 15 anys o fa 
20 anys, segurament no estaríem aquí. Però bé, en tot cas avui s’aprova el Pla director amb el vot 
favorable de tots els regidors i regidores presents que ho han manifestat i 6 abstencions. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, no, no, rebem les seves paraules en quant a 
l’oferiment de poder introduir i aportar idees i suggeriments, com vostè em diu que té en aquest sentit, 
perquè era mica el que des de l’oposició en aquest tema demanàvem. 
 
I també dir-li que és tan lícit una abstenció com un vot a favor com un vot en contra, però que 
l’abstenció el que fa és dir el que nosaltres hem dit, que haguéssim volgut participar abans de que es 
portés aquí en aquest plenari, per exemple, al mes de setembre o mes d’octubre i poder aportar certs 
suggeriments. Res més. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, evidentment acceptem també, no?, aquest 
oferiment en quant a fer propostes, però el que també nosaltres demanaríem és que abans se’ns 
presentés el Pla amb tècnics, en una jornada completa, que vagi més enllà d’una Comissió 
d’Urbanisme perquè és un document, com vostè sap, molt ampli i, per tant, d’aquesta manera el 
podríem conèixer en profunditat, sobretot a través de les aportacions i les explicacions dels tècnics de 
la casa. I, una vegada tinguéssim feta aquesta presentació, després estudiarem, no?, les diferents 
aportacions que podem fer. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Em sembla correcte. Farem que els tècnics de la casa ens 
presentin aquest document. 
 
També dir-los-hi que el tema de la participació que vostès ens reclamen no és tan fàcil. Nosaltres 
estem aprovant, primera, que quedi constància que aquest Pla no tenia per què aprovar-lo el Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa, el podia haver aprovat la Junta de Govern Local, i jo, per voluntat expressa, 
vaig voler que ho fos el Ple per a que tothom tingués la possibilitat de comprometre’s o no –cadascú 
ha fet el que cregui convenient– en la recuperació de les muralles durant els propers anys. 
 
Segona qüestió. Nosaltres aprovem aquest Pla després de que l’hagi aprovat, primer, hagi redactat el 
text refós després dels suggeriments dels dos tècnics, del del Departament com de l’Ajuntament de 
Tortosa, i l’hagi aprovat la Comissió de Cultura. Per tant, qui té la versatilitat o no d’aprovar o no 
aprovar un Pla director de les muralles, avui per avui, és la Comissió de Cultura de les Terres de l’Ebre. 
I, per tant, l’aprovació aquesta al juliol que feien esment és degut a això. Nosaltres ho fem, a més a 
més, per un tema de que a mi em pareixia absurd que l’Ajuntament no aprovés aquest Pla director i, 
per tant, hem volgut portar-lo aquí a aprovació. 
 
I la realitat és la que és. Avui l’aprova l’Ajuntament amb els vots a favor dels que ho aproven, que 
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segur –perquè alguns dels grups que avui no han intervingut i que també em consta, perquè s’han 
estat estudiant i llegint tot el Pla– també m’han dit que tenen suggeriments a fer. Però, a diferència 
d’altres, assumim la responsabilitat de..., ja els farem quan els haguéssim de fer, veurem si després 
aquests suggeriments acabaran essent recepcionats i aprovats per la Comissió de Cultura però, en tot 
cas, prioritzem que per primera vegada en la història Tortosa disposi d’un Pla director de les muralles 
que fins ara no havia disposat mai. 
 

*-*-* 
 
 
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 (7), ERC (4) i PP 
(1); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (3) i 
PSC (3).  
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
09 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 11/15  DE 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT  I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària de  suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 
finançats amb baixes de crèdit i romanent de Tresoreria afectat, i vistos els informes d'Intervenció, i 
atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 24 de juliol de 2015, proposo 
al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la  modificació pressupostària de suplement de crèdits i crèdits 
extraordinaris finançats amb baixes de crèdit i romanent de Tresoreria afectat, d'acord amb el següent 
detall: 
 
- Suplements de crèdits finançats amb baixes de crèdit 
 
Suplements de crèdit   

Descripció Aplicació (O-F-E) Import 
Reparació de camins municipals SER-45400-21000 10.000,00

Energia elèctrica cultura SER-33300-22100 13.000,00
Canons per abocaments d’aigües residuals SER-16000-22500 

73.115,02
Totall  96.115,02

Baixa de crèdits   

Descripció Aplicació Import 
Interessos préstecs FFPP TRE-01100-31002 96.115,02

Total  96.115,02

 
Suplement de crèdit   

Descripció Aplicació (O-F-E) Import 
1 Aportació Fons de Cooperació al Desenvolupament BSO-23100-48901 5.000,00
Baixes de crèdits   
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Descripció Aplicació Import 
PLT - Salaris AODL - agent de desenvolupament local PRO-24129-13100 3.998,53
PLT- Seguretat Social AODL - agent de desenv. local PRO-24129-16000 1.001,47

Totall  5.000,00

 
Suplement de crèdit    

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Import 
Inversió nova en infraestructures Pla Foment Turístic PRO-43250-60900 2010 2 PRO 6 8.932,80
Baixes de crèdits    

Descripció Aplicació Projecte Eur 
PFT- Publicitat i propaganda PRO-43250-22602 2010 2 PRO 6 3.000,00
PFT- Treballs realitzats per altres empreses PRO-43250-22799 2010 2 PRO 6 887,17
Personal laboral fix PRO-43000-13000  3.821,10
Seguretat Social PRO-43000-16000  1.224,53

TOTAL   8.932,80
 
- Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb baixes de crèdit i romanent de Tresoreria 
procedents de projectes dels qual es proposa el desistiment de la seva execució: 
 
 

Crèdits extraordinaris    

Descripció Aplicació Projecte Import 
Inversió en terrenys (CE) IMA-33600-60000 2015 2 IMA 3 18.826,63

Inversió nova instal·lacions biblioteca (CE) IAC-33210-62300 2015 2 IAC 3 17.000,00

Adquisició bens immobles c/Mendez Nuñez (CE) IMA-15100-60003 2015 2 IMA 4 12.952,99

Inversió nova instal·lació zona freda POL-13000-62302 2015 2 POL 1 4.200,80

Total   52.980,42

Suplement de crèdit    

Descripció Aplicació Projecte Import 
Urbanitzacions diverses Pincat (SC) IMA-15100-61902 2013 2 IMA 2 51.742,83

Total   51.742,83

Total   104.723,25

  
 

Finançament     

Descripció Partida Projecte d’origen Import Agent finançador

Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 BSO 4 16.624,96 UTE Agua 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2009 2 BSO 6 1.406,85 Caja Madrid 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 BSO 1 420,50 D.Tarragona 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 BSO 2 1.990,40 BCL Banc Crèdit 

Local 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 EQU 16 239,20 Ruralcaja 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 IMA 21 1.555,25 M.Vivenda 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 EQU 8 12.329,90 C.Madrid 9000 

Ruralcaja 3329,90 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2007 2 EQ 8 447,30 Banc Crèdit Local 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2009 2 EQU 3 539,93 C.Madrid 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2012 2 IMA 1 272,34 Ruralcaja 
Baixes de crèdit adquisicions béns immobles- 
Pincat, carrer Croera IMA-15100-60002 2014 2 IMA 2 63.818,03 M.Hisenda (PIE) 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 POL 2 1.470,13 Banc Crèdit Local 
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Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 GOV 3 149,03 C.Penedes 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 POL 3 37,61 C.Penedes 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2008 2 POL 1 8,65 Banc Crèdit Local 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2009 2 POL 3 0,88 CAM 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2009 2 POL 1 2,05 Banc Crèdit Local 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2009 2 EQU 15 0,03 C.Madrid 
Romanent de tresoreria afectat 87010 2010 2 EQU 13 3.410,21 Ruralcaja 

TOTAL   104.723,25  

 
 
Segon - Desistir i traspassar total o parcialment el finançament per finançar parcialment aquesta 
modificació pressupostària d'acord amb el següent detall: 

A quin projecte es destina l'excés de finançament?
Any Tipus Òrgan gestor Número Denominació Traspàs de finançament Projecte Import Projecte Import

2010 2 BSO 4 Actuacions Casa d'Oficis 16.624,96 2015 2 IMA 3 16.624,96
2009 2 BSO 6 Inversions per accions de formació ocupacional 1.406,85 2015 2 IMA 3 1.406,85
2010 2 BSO 1 420,50 2015 2 IMA 3 420,50
2010 2 BSO 2 1.990,40 2015 2 IMA 3 374,32 2015 2 IAC 3 1.616,08
2010 2 EQU 16 Inversió de reposició instal·lacions mercat 239,20 2015 2 IAC 3 239,20
2010 2 IMA 21 1.555,25 2015 2 IAC 3 1.555,25

2010 2 EQU 8 Inversió de reposició mobiliari urbà 12.329,90 2015 2 IAC 3 12.329,90

2007 2 EQ 8 447,30 2015 2 IAC 3 447,30
2009 2 EQU 3 539,93 2015 2 IAC 3 539,93
2012 2 IMA 1 Urbanització camí del Lligallo de Sta. Tecla a Vinallop 272,34 2015 2 IAC 3 272,34
2014 2 IMA 2 63.818,03 2015 2 IMA 4 12.075,20 2013 2 IMA 2 51.742,83
2010 2 POL 2 1.470,13 2015 2 IMA 4 877,79 2015 2 POL 1 592,34
2010 2 GOV 3 Senyalització via pública 149,03 2015 2 POL 1 149,03
2010 2 POL 3 Equipament de transmissions 37,61 2015 2 POL 1 37,61
2008 2 POL 1 8,65 2015 2 POL 1 8,65
2009 2 POL 3 0,88 2015 2 POL 1 0,88
2009 2 POL 1 Equipament de transit i seguretat 2,05 2015 2 POL 1 2,05
2009 2 EQU 15 0,03 2015 2 POL 1 0,03
2010 2 EQU 13 3.410,21 2015 2 POL 1 3.410,21

104.723,25 50.772,00 53.951,25

CFO-inversions
UBASP-Inversió nova mobiliari i estris

Actuacions casc antic-Rastre, StPere, Tr Parra i Rcabrera

Parc mobil i mercat
Inv nova equips processos informació EQU

Adquisicions bens immobles-Pincat c/Croera
Inv.nova maquinària, inst.i utillatge-Protecció civil

Armanent reglamentari
Armanent reglamentari. Reposició

Inversió de reposició infrastructures via pública
Inversió de reposició infrastructures via pública

 
Tercer - 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.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És un tema que ja 
coneixen de la comissió informativa i que entenc que si no hi ha cap posicionament.... 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: El punt 9, si no m’equivoco, que era el de l’Ordenança de 
medi ambient? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No, ja els hi estic llegint amb el nou Ordre del dia que els hi 
van enviar. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Ah val. Val, val. Abstenció. Sobre aquest punt, abstenció. 
 
 

*-*-* 
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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 (7), ERC (4) i PP 
(1); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (3) i 
PSC (3).  
 
 
 
 
 
10 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DELS ESPECTACLES DE LA 
PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE I MÚSICA AL TEATRE AUDITORI FELIP PEDRELL, PER A LA 
TEMPORADA SETEMBRE – DESEMBRE DE 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 1. La programació estable està emmarcada en l'espai del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, 
encara que també es programen actuacions en altres espais de la ciutat. Actualment s'estructura en 
dues temporades: de gener a juny i de setembre a desembre, i s'inclouen representacions que tenen 
per objectiu aplegar el màxim nombre d'espectadors. Es tracta d'obres de les millors productores i 
companyies del país.   
 
2. La programació estable és de caràcter professional, adreçada a tots els públics de gustos i edats 
amplis i diversos. Es fa possible gràcies a que la ciutat disposa d'un equipament cultural com és el 
Teatre Auditori Felip Pedrell, inclòs dins del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya, SPEEM.  
 
3. L’Ajuntament de Tortosa regula el preu públic de la venda de les entrades als espectacles de la 
programació estable de teatre, música i dansa a l’Ordenança IM-2. Els preus de venda de les entrades 
dels espectacles els aprova el Ple de l'Ajuntament.  
 
4. La cap tècnica de Cultura ha elaborat una proposta de la programació estable de teatre, música i 
dansa, per la temporada setembre – desembre de 2015, que recull les representacions que contracta 
directament l'Ajuntament, així com les organitzades per altres entitats. 
 
De conformitat amb el disposat als articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Vist l'informe d'Intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, de data 24 de 
juliol de 2015, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar el preu públic d'entrada als espectacles de la programació estable del Teatre Auditori 
Felip Pedrell de Tortosa, per a la temporada setembre - desembre de 2015, amb els preus següents: 
 
 

DATA ESPECTACLE  PVP 

25 setembre  
Divendres  
22 h 

Música  
Gràcies, Ovidi 
Túbal Cultura i Espectacles 

8,00 € 

23 octubre  
Divendres 
22 h 

Teatre   
Idiota 
Direcció: Jordi Casanovas 

15,00 € 

22 novembre 
Diumenge 
12 h 

Teatre familiar   
Les princeses també es tiren pets 
El Replà Produccions 

3,00 € 



                                   

 
-  Pàg. 22 / 31 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

18 desembre 
Divendres 
22 h 

Teatre 
Terra Baixa, amb Lluís Homar 
Bitò Produccions 

25,00 € platea 
20,00 € amfiteatre 

 
 
Segon - Publicar un extracte del present acord al Butlletí Oficial de la Província per al seu coneixement 
general.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: El nostre vot serà d’abstenció. 
 

*-*-* 
 
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 (7), ERC (4) i PP 
(1); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (3) i 
PSC (3).  
 
 
 
 
11 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE CLASSIFICACIÓ, A EFECTES ADMINISTRATIUS DE 
CARÀCTER ECONÒMIC, EN EL GRUP C1, DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 
DE TORTOSA DE LES CATEGORIES D’AGENT I CAPORAL DE L’ESCALA BÀSICA, EN VIRTUT DE L’ARTICLE 
65 DE LA LLEI 3/2015, DE L’11 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, FINANCERES I ADMINISTRATIVES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 1. Atès el que estableix l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives: 
 
‘... 
Article 65. Modificació de la Llei 16/1991 (policies locals) 
 
S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, 
amb el text següent: 
 
«Setena 
 
»1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es 
classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 
 
»2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la 
classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de 
treball corresponent. 
 
»3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què 
fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia 
el funcionari en el moment que van ésser perfets. 
 
»4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2. 
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»5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 
 
»6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta Llei s’han d’entendre referides als nous grups de 
classificació professional: 
 
»– A l’escala superior, el grup A1. 
»– A l’escala executiva, el grup A2. 
»– A l’escala intermèdia, el grup C1. 
»– A l’escala bàsica, el grup C2.» 
...’ 
 
Atesa la disposició final tercera de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, publicada al DOGC en data 13 de març de 2015, ‘aquesta llei entra en vigor l’endemà 
d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’; per tant, el dia 14 de març 
de 2015. 
 
2. Atès que una vegada modificat l’article 24.2 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, 
amb la inclusió del punt 6è de la nova disposició addicional setena afegida per l’article 65 de la Llei 
3/2015, de l'11 de març, l’escala bàsica, que comprèn els agents i els caporals, continua estant referida 
al subgrup de classificació professional C2, d’acord amb l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril; i que 
el punt 5è del referit article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, estableix que ‘aquesta classificació té 
efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, 
docent o educatiu’. Per tant, a més que les titulacions requerides per a l’accés a l’escala bàsica continuen 
essent les pròpies del subgrup C2, és a dir, el títol de graduat en educació secundària, i no les dels C1, les 
places d’agent i caporal també han de continuar classificades com a pertanyents al subgrup C2 a la 
plantilla, per la qual cosa aquesta no ha d’experimentar cap variació. En aquest sentit, les places existents 
d’agent i caporal corresponents al subgrup C2 no són places ‘a extingir’, i les que siguin objecte de 
processos de selecció per a nou accés no han de classificar-se com a C1, sinó com a C2. 
 
En relació a la necessitat de negociació d’aquesta mesura derivada d’una norma legal, que com totes, 
és d’obligat compliment, atès el seu caràcter indisponible i la seva falta de potestat d'innovació, 
l’Ajuntament ha d’aplicar la disposició dictada per la comunitat autònoma amb respecte a la normativa 
bàsica estatal i els límits pressupostaris fixats per la Llei de pressupostos, i per tant, es pot considerar 
que no serà preceptiva una prèvia negociació ja que la minoració de les retribucions complementàries 
no respon a una nova valoració de llocs de treball, sinó a l'aplicació d'una previsió legal. 
 
De conformitat amb el punt 2 de la clàusula addicional setena de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de 
les policies locals, introduït en virtut de l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, l’aplicació 
d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el 
grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.  
 
Atès que tant el complement de destinació com l’específic són retribucions complementàries fixes, en 
la seva quantia, i periòdiques, en el venciment; que el complement de destinació està referenciat a 
una quantitat concreta establerta per la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any; i que el 
complement específic, que té una naturalesa més contínua, és més susceptible del tipus de 
modificació que es preveu en aquest cas per compensar la diferència retributiva en el sou base previst 
a la norma de referència. 
 
Als rebuts salarials, a més de determinar la quantitat corresponent al complement específic que queda 
un cop minorat, que ocuparia el lloc de referència d’aquest concepte retributiu, seria recomanable 
incloure una línia de text informativa, a la part inferior d’aquest mateix quadre de dades, amb el 
següent redactat: 
 
En el cas de la categoria d’agent. 
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El complement específic ‘original’ abans de l’aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives, a partir del 14 de març, era de 1.515,73 EUR. 
 
En el cas de la categoria de caporal. 
El complement específic ‘original’ abans de l’aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives, a partir del 14 de març, era de 1.773,76 EUR. 
 
 
El punt 3 de la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, 
amb l’addició introduïda per l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, determina que ‘els triennis 
perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència 
aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari 
en el moment que van ésser perfets’. Respecte dels triennis a consolidar a partir de la data d’entrada 
en vigor d’aquest canvi normatiu res es menciona; és a dir que l’únic concepte retributiu al qual fa 
referència per equiparar-se a un de superior la Llei 3/2015, de l'11 de març, és al component de sou 
base, que forma part tant de les pagues ordinàries com extraordinàries.  
 
El Reial decret Llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributaria i financera, al seu article 5, relatiu a la reclassificació de personal de les forces i cossos de 
seguretat i forces armades, explicitava que ‘sense que això pugui suposar increment de la despesa 
pública, ni modificacions del còmput anual de les retribucions totals dels integrants de dites escales i 
ocupacions’. 
  
Atès el que estableix l’article 20. Dos. De la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2015, l’any 2015, les retribucions del personal al servei del sector 
públic no poden experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2014, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal 
com a l’antiguitat d’aquest. 
 
Atès que l’aplicació d’aquesta mesura no suposa una veritable reclassificació a tots els efectes, sinó 
limitada explícitament a assignar les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica al subgrup C1 a 
efectes purament retributius relatius al sou base, no de classificació, ni de titulació d’accés, que 
continua essent C2, i que la intenció és no augmentar per aquesta via les retribucions totals, ja que és 
disminueixen en igual quantitat les retribucions complementàries, per tal de no incrementar la 
despesa pública, ni modificar el còmput anual de les retribucions totals, sembla que no hagi de 
modificar-se cap concepte retributiu més que aquells que explícitament es disposa per la norma, la 
Llei 16/1991, del 10 de juliol, a l’empara de la Llei 3/2015, de l'11 de març, que han de ser-ho, és a 
dir, el sou base i les retribucions complementàries, i en la direcció que aquesta especifica, és a dir, 
augmentar el sou base fins a la quantitat establerta per al subgrup C1 i disminuir correlativament en 
la mateixa quantia les retribucions complementàries. 
 
En relació amb la cotització a la Seguretat Social, atès que les quantitats finals han de ser idèntiques 
no tindrà cap incidència. 
 
3. Atès que d’acord amb l’article 24.2 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, en  la 
redacció donada pel punt 6è de la seva disposició addicional setena, introduïda en virtut del que estableix 
l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, l’escala 
bàsica s’ha de classificar en el grup C2, i, per tant, a la plantilla ha de constar d’aquesta manera; i que 
atès el seu punt 2n. l’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base 
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries. Per tant, atès 
que es tracta d’un sistema d’operacions de suma 0, i que no han d’haver diferències en el total de les 
retribucions per l’aplicació d’aquesta norma, no té efecte sobre el pressupost. 
 
4. Correspon al Ple, de conformitat amb el que estableixen l’article 52.2.j) 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, les atribucions 
d’aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions 
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complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això 
en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local; precepte concordant amb l’article 
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
 
5. Contra les resolucions i actes de tràmit de l’alcalde, que són definitius en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació o recepció de la notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra la 
resolució de l’alcalde, 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 seva publicació o recepció de la notificació. 
 
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci que es 
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. 
 
Vist l’informe emès pel cap del departament de Recursos Humans de data 1 de juliol de 2015 i 
referència S-2015-RRH-000208. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 24 de juliol de 
2015. 
 
Al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Classificar, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, al personal 
funcionari dels cos de la Policia Local de Tortosa de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica, 
per aplicació de la modificació de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, en virtut del 
que estableix l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives. 
 
SEGON - L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de 
la classificació en el grup C1 es dedueix del component de complement específic de les retribucions 
complementàries, de manera que es percebran idèntiques retribucions totals, i no incrementarà la 
despesa pública, ni modificarà el còmput anual de retribucions, ni s’augmentarà el cost de 
consolidació de triennis que continua estant associat al subgrup C2.  
 
Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2. 
 
TERCER - Les places d’agent i caporal han de continuar classificades com a pertanyents al subgrup C2 
a la plantilla, per la qual cosa aquesta no ha d’experimentar cap variació. 
 
QUART - Els efectes d’aquesta classificació s’aplicaran amb caràcter retroactiu, retrotraent-se a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el dia 14 de març de 2015. 
 
CINQUÈ - Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu, per tant, a l’escala bàsica li continua 
corresponent el subgrup de classificació professional C2 i la titulació d’accés és el títol de graduat en 
educació secundària. 
 
SISÈ - Donar compte d’aquesta resolució als òrgans i unitats administratives als quals en correspongui 
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el seu coneixement i execució.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, el nostre grup s’abstindrà en el sentit de que ja ens van 
explicar que era un tema tècnic. Entenem també que la massa salarial no augmenta pel canvi, que es 
compensa. Però nosaltres també haguéssim pensat que potser això s’hauria d’emmarcar dins una 
negociació col·lectiu, inclús –ja sé que no va entrar dins de la Valoració de llocs de treball el cos de la 
Policia Local– però que potser hauríem d’intentar entrar-ho en un marc de negociació col·lectiva, com 
dic.  
 
I, a la vegada, recordar que crec que ens vam comprometre el plenari a revisar el conveni en el proper 
any. I jo entenia que potser, el nostre grup pensa que hagués estat millor emmarcar-ho aquí dins. Però 
bé, en qualsevol cas, abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: S’abstén perquè es vol abstenir. No té res que veure el que ha 
dit amb la justificació de l’abstenció. 
 
Jo, aquí en aquest plenari no ens vam obligar a res de revisió de res que jo tingui constància. Si hi ha 
alguna acta que jo no tingui en compte i vostè la té en compte, doncs, m’ho dirà. 
 
En segon lloc, ho explico perquè algú pot...,no volia explicar-ho però algú pot entendre que, de les 
paraules del senyor Roig, aquí estem fent no sé què. Es va aprovar una norma estatal. Una norma 
estatal que diu que tots els C2 de les policies locals i les policies autonòmiques i els cossos de l’Estat 
que ja ho havien fet en anterior, passen a C1. I això és normativa d’aplicació immediata, però ho ha 
d’aprovar el Ple de l’Ajuntament. I l’únic que fem aquí és aprovar-ho, aprovar-ho. I això no té res a 
veure en cap negociació col·lectiva, en cap relació valorada de llocs de treball, no té res a veure en res. 
Simplement, és l’aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015 a l’Ajuntament de Tortosa. És una cosa tan 
senzilla i tan tècnica que inclús les coses senzilles i tècniques mereixen l’abstenció respectuosa del 
Partit Socialista. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (7), ERC (4), MT 
(3) i PP (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC.  
 
 
 
 
12 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER CREACIÓ DE DUES PLACES PERTANYENTS A 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, 
CATEGORIA AGENT, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C2. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 1. L’informe proposta emès per l’inspector en cap de la Policia local de Tortosa, de data 2 de juliol de 
2015 i referència IN201500202, motiva la petició relativa a ‘ampliar la plantilla de la Policia en quatre 
places de forma urgent, per tal de poder garantir els serveis mínims’; i que ‘aquestes places siguin 
cobertes mitjançant la bossa de treball que existeix actualment a la Policia Local’, sobre la base de les 
consideracions allí exposades. 
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Ateses, per tant, les necessitats actuals de personal en el cos de la Policia Local d’aquest Ajuntament, i 
que a l’actual plantilla de personal funcionari no existeixen places vacants no ocupades temporalment 
corresponents a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, 
categoria agent, subgrup de classificació professional C2. 
 
2. Vista la Resolució d’Alcaldia 3121/2014, de 10 de desembre, per la qual es declara l’àmbit de la 
Policia Local, com a sector prioritari, amb concurrència, apreciada per a aquesta convocatòria pública de 
selecció de personal, de les circumstàncies d’excepcionalitat, urgència i inajornabilitat, d’acord amb el 
que preveu la Llei 22/2013, de 23 de desembre, amb el propòsit de poder nomenar el personal 
funcionari interí necessari determinat per tal d’incrementar garanties en les funcions de seguretat 
ciutadana, ordenació del trànsit urbà, atenció a emergències, i altres que legalment té reconegudes 
aquest servei públic. 
 
3. Existeix consignació pressupostària adequada i suficient, dins del capítol 1, per fer front a les despeses 
salarials i de cotització empresarial corresponents a les dues places de funcionari, pertanyents a l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, subgrup de 
classificació professional C2, durant els 4 mesos que van des de setembre a desembre de l’any 2015, 
que es proposa crear a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tortosa, amb expedient de 
referència 2015-RRH-C0501-000001. 
 
4. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en data 24 de novembre de 2014, aprovà inicialment el 
pressupost general, amb els seus annexos, la seva documentació complementària i la plantilla de 
personal, per a l’exercici 2015, que inclou, a l’apartat de personal funcionari annex Policia Local, només 
dues places vacants pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe 
policia local, categoria agent, grup de titulació C2, que s’han cobert amb 2 funcionaris interins a partir del 
3 de juny de 2015. L’anunci oficial de l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de 
personal, per a l’exercici 2015, ha estat publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona número 293 del dia 23 de desembre de 2014, inserció 2014-13420. 
 
Així doncs, a la plantilla de personal funcionari de l’annex de la Policia Local les dues places vacants 
corresponents a la l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, 
categoria agent, subgrup de classificació professional C2, que demana l’inspector en cap de la Policia 
Local de Tortosa, en informe proposta, de data 2 de juliol de 2015 i referència IN201500202, sobre la 
base de les motivacions allí exposades, estan cobertes temporalment per funcionaris interins, i per 
aquesta raó, al no existir places vacants amb aquestes característiques que no estiguin cobertes, sol·licita 
l’ampliació de la plantilla de la Policia local. 
 
5. Les plantilles, un cop aprovades, seguint els tràmits establerts per a l’aprovació i/o modificació del 
pressupost, podran modificar-se durant la vigència de les mateixes sempre que l’increment de la despesa 
resti compensat o bé que l’increment de les dotacions sigui conseqüència de l’establiment, ampliació o 
millora de serveis. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 22.2. i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, correspon, en tot cas, al Ple l’atribució corresponent a l’aprovació de la plantilla. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia 1679/2015, de 10 de juliol, per la qual s’incoa l’expedient relatiu a la 
modificació de plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tortosa per creació de dues places 
pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, 
categoria agent, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Recursos Humans de data 15 de juliol de 2015 i 
referència S-2015-RRH-000231. 
 
Vist l’informe formulat per l’interventor municipal, de data 21 de juliol de 2015 i núm. 442/2015, 
relatiu a la proposta de modificació de plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tortosa per 
creació de dues places pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, 



                                   

 
-  Pàg. 28 / 31 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

classe policia local, categoria agent, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de 
Tortosa, amb resultat de la fiscalització de conformitat, amb escaiença de la tramitació de l’expedient.  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 24 de juliol de 
2015. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar l’expedient de modificació de la vigent plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple de la corporació conjuntament amb el pressupost general per a l’exercici 
2015, consistent en la creació de dues places pertanyents a l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, subgrup de classificació professional 
C2. 
 
SEGON - Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública durant el període de 15 dies hàbils, a 
comptar des del dia següent de la darrera publicació del corresponent anunci al BOP T i al DOGC, durant 
els quals les persones interessades podran formular les al·legacions que estimin convenients. 
 
TERCER - Si durant l’esmentat període no es formula cap al·legació l’acord esdevindrà definitivament 
aprovat sense cap més tràmit.  ”. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
13 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
GENERAL DE MEDI AMBIENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El plenari d'aquesta corporació, en sessió ordinària del dia 13 d'abril de 2015, va aprovar inicialment 
l'Ordenança municipal general de medi ambient. 
 
L'esmentat acord, juntament amb el text del reglament s'ha sotmès, de conformitat a l'article 63.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant inserció del corresponent anunci 
al setmanari L'Ebre del 17 d'abril de 2015; al tauler d'anuncis d'aquesta corporació en data de 2015; 
al DOGC núm. 6853 de 17 d'abril de 2015 i al BOP de Tarragona núm. 91 del 20 d'abril de 2015. 
 
En el transcurs de la informació pública, s'han presentat els següents escrits d'al·legacions: 
 
En data 12 de maig de 2015 i registrat amb el número d'entrada 6258, l'escrit d'al·legacions subscrit 
per Bernat Navarro Porter amb NIF 25375598-C i Irene Prades Ginovart, amb NIE 40922989-D, que 
al·leguen improcedència de la zonificació com a B1 del carrer Teodor González, per quan les mesures 
que ha realitzat sense activitat estan per sota dels límits de la zonificació aprovada inicialment a més 
de la ubicació de l'Hospital Verge de la Cinta i del Col·legi de la Consolació, motius pels quals demana 
es modifiqui la qualificació i passi a ser A4. 
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Respecte d'aquestes al·legacions, el tècnic mitjà municipal de Medi Ambient, en data 27 de maig de 
2015, ha emès els següents informes: 
 
“ Informe referent a l’escrit d’al·legacions amb registre d’entrada Núm. 6258 de data 12/05/2015 
presentat per Bernat Navarro Porter i Irene Prades Ginovart, respecte de la zonificació acústica del 
seu domicili, ubicat al C/ Teodor González, 40 d’aquesta ciutat
 
Respecte de l’al·legació a la proposta inicial d’Ordenança General de Medi Ambient i els mapes de 
capacitat acústica presentada pels al·legants a dalt esmentats, mitjançant registre d’entrada núm. 
6258, El tècnic sotasignant informa: 
 
Respecte de la zonificació acústica de l’indret on es troba ubicat l’habitatge al C/ Teodor González, 
40, que actualment consta, en els mapes de capacitat acústica aprovats pel Ple municipal, en sessió 
ordinària del dia 4/02/2008, classificada com una zona de sensibilitat acústica BAIXA (C).  
 
Així doncs, atès que la proposta d’acord d’aprovació inicial dels mapes de capacitat acústica pel Ple 
municipal reunit en sessió ordinària de 13/04/2015 determinen l’indret a dalt esmentat com a zona 
de sensibilitat acústica moderada tipus B1, ja que es tracta d’una zona residencial que comparteix ús 
amb activitats i infraestructures viàries, no podent-se aplicar la zonificació acústica alta A4, atès que 
no es tracta d’una zona amb predomini d’ús residencial, vistes les activitats existents i la zonificació 
urbanística de la mateixa, així com l’existència del trànsit del carrer.  
 
Per altra banda, cal dir que l’Hospital Verge de la Cinta es troba ubicat en un pla superior a l’esmentat 
indret i resta ubicat en un altre domicili o ubicació diferent al que és objecte de l’al·legació. Mentre 
que el Col·legi Nostra Sra. de la Consolació es troba ubicat també en un altre indret que no és el que 
presenten els al·legants. 
 
Per la qual cosa es proposa la desestimació de l’al·legació” 
 
En data 21 de maig de 2015 i registrat amb el número d'entrada 6739, l'escrit d'al·legacions subscrit 
per Manel Caballé Homedes, amb NIF 40934726-Q, en què al·lega que el mapa de capacitat acústica 
aprovat inicialment estableix una zonificació en la zona C-12, paratge de Quatre Camins, en la que no 
es compleix els nivells d'emissió màxims estipulats al decret 176/2009, de protecció contra la 
contaminació acústica ja que, segons mesures “in situ” als habitatges paral·lels a la C-12 es 
sobrepassen els valors límits d'immissió a l'espai interior en els tres períodes estipulats. Per l'altre 
costat es determina una zona de sensibilitat acústica moderada B-1, amb valors màxims de dia de 60 
B i de nit de 50 dB, que tampoc s'estan complint per superació de velocitat en la que circulen els 
vehicles, i demana es faci una nova classificació del mapa acústic en aquesta zona tant sensible. 
 
Respecte d'aquestes al·legacions, el tècnic mitjà municipal de medi ambient, en data 27 de maig de 
2015, ha emès el següent: 
 
“ Informe referent a l’escrit d’al·legacions amb registre d’entrada Núm. 6739 de data 21/05/2015 
presentat per Manel Caballé Homedes, respecte de la zonificació acústica del seu domicili, ubicat al 
Rbla. Pompeu Fabra, 13 d’aquesta ciutat
 
Respecte de l’al·legació a la proposta inicial d’Ordenança General de Medi Ambient i els mapes de 
capacitat acústica presentada per l’al·legant a dalt esmentats, mitjançant registre d’entrada núm. 
6739, El tècnic sotasignant informa: 
 
Respecte de la zonificació acústica de l’indret on es troba ubicat l’habitatge a la Rbla. Pompeu Fabra, 
13 que d’acord amb els criteris establerts en el Decret 176/2009 la carretera C-12 és una zona de 
sensibilitat acústica Baixa C3, ja que es tracta d’una àrea del territori afectada per una infraestructura 
de transport com ho és la C12 
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Així doncs, atès que la proposta d’acord d’aprovació inicial dels mapes de capacitat acústica pel Ple 
municipal reunit en sessió ordinària de 13/04/2015 determinen l’indret a dalt esmentat com a zona 
de sensibilitat acústica moderada tipus B1, ja que es tracta d’una zona residencial que comparteix ús 
amb activitats i infraestructures viàries, no podent-se aplicar la zonificació acústica alta A4, atès que 
no es tracta d’una zona amb predomini d’ús residencial, vistes les activitats existents i la zonificació 
urbanística de la mateixa, així com l’existència del trànsit del carrer.  
 
Per altra banda, cal dir que la transició des d’una zona de sensibilitat acústica baixa, com ho és la 
zona C3, a un de sensibilitat acústica Alta ha de ser progressiva, és a dir, cal passar primer per una 
zona de sensibilitat acústica moderada. 
 
Per la qual cosa es proposa la desestimació de l’al·legació” 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Espai Públic en què es desestimen les 
al·legacions i es proposa l'aprovació definitiva de l'Ordenança. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:  
 
Primer - Desestimar les al·legacions contra l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de medi 
ambient, formulades per Bernat Navarro Porter amb NIF 25375598-C i Irene Prades Ginovart, amb NIE 
40922989-D, de conformitat amb l'informe del tècnic mitjà municipal de medi ambient de 27 de maig 
de 2015, transcrit en la part expositiva d'aquesta proposta d'acord. 
 
Segon - Desestimar les al·legacions contra l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de medi 
ambient, formulades per Manel Caballé Homedes, amb NIF 40934726-Q, de conformitat amb 
l'informe del tècnic mitjà municipal de medi ambient de 27 de maig de 2015, transcrit en la part 
expositiva d'aquesta proposta d'acord. 
 
Tercer - Aprovar definitivament l'Ordenança municipal general de medi ambient i els mapes de 
capacitat acústica, quin text íntegre s'inclou com annex al present acord, i en conseqüència derogar 
els mapes de capacitat acústica que varen ser aprovats per aquest Ple municipal en sessió de data 4 
de febrer de 2008. 
 
Quart - Publicar el text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de la província i anunciar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP en què s'hagi publicat. 
 
Cinquè - El Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOPT.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Ja va ser aprovada fa uns 
mesos. No hi ha cap canvi. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
el nostre vot, evidentment, serà favorable, com en aquell moment vam fer. 
 
També volem manifestar el nostre advertiment que vam dir, que vostè m’ho agraeix, senyor Bel, en 
quant a que sigui una Ordenança que es faci complir, ja que és el refós de moltes ordenances. I en 
aquest sentit, sobretot pel tema que afecta a la via pública, que si ho poden fer, s’acompanyen de 
campanyes de conscienciació ciutadana per a que no tinguéssim una altra vegada aquests problemes 
que tenim a Tortosa sobre els excrements dels gossos que contínuament fan que la ciutat no tingui la 
imatge que té que tenir i un respecte i cura al medi ambient que és obligació de tots i, per tant, aquí 
voldríem dir que, per favor, el mateix que vam dir, que es compleixi i que intentéssim, entre tots, tirar-
la endavant. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, que es compleixi segur que jo, com a màxim 
responsable, prendré les mesures per a que es compleixi. Però també estic segur que comptaré amb 
el recolzament i l’ajuda de tots els regidors que també tenen la responsabilitat –estiguin al Govern o 
estiguin a l’oposició– de ficar en coneixement de la Policia tots aquells fets que entenguin que suposin 
l’incompliment de l’Ordenança. 
 
Evidentment, com hem fet fins ara –i si ho hem d’incrementar ho incrementarem– farem campanyes 
informatives. I, a la vegada, doncs aprofito per dir-li que en el tema dels excrements dels gossos, 
evidentment, les campanyes informatives són necessàries, evidentment també les multes coercitives 
a aquells que incompleixen són necessàries i les continuarem fent. 
 
Vam prendre fa uns mesos una mesura, que és crear un espai d’oci caní a Ferreries, que hem valorat 
de forma extremadament positiva perquè té molta utilització. I també hem vist que genera una 
disminució molt significativa a tot aquell barri, en tot, d’aquests comportaments absolutament incívics.  
 
I ja aprofito l’ocasió per avançar-li que properament iniciarem la construcció d’un altre d’aquests 
espais al barri de Remolins, a la zona més propera al riu i propera a la Universitat per intentar donar 
alternatives, no només campanyes de conscienciació, no només sancions, sinó també alternatives a la 
ciutat per evitar aquests comportaments. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Jordan, vostès el van votar a favor. No hem canviat 
ni una coma. Es van abstenir? M’havien dit que havien votat a favor. Doncs, repeteixen el sentit del 
vot. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (7), ERC (4), 
PSC (3) i PP (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
MT.  
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sense cap altre tema que tractar, agraint-los a tots la seva 
presència en un horari que, per ser estiuenc, no és molt confortable, però en tot cas també desitjar-los 
als que puguin disposar d’alguns dies de vacances, doncs que les vacances els hi vagin bé i ens 
tornarem a retrobar, tal i com els hi he dit, o bé en el Ple ordinari posterior a festes de la Cinta o, si hi 
hagués alguna circumstància que així ho requerís, en algun Ple extraordinari abans de festes de la 
Cinta. Moltes gràcies i molt bona tarde. 
 

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