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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
21 / 2016 

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

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i trenta minuts del 
dia trenta de desembre de dos mil setze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es 
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió 
extraordinària i urgent sota el següent 
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
Motiu de la urgència: Acompliment de terminis 
 
  

PRESIDÈNCIA 
 

 01 - Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. 
  
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per 
l’expropiació dins del projecte d’obra «Ampliació, pavimentació i millora del camí d’accés als nuclis 
urbans de Font de Quinto, Raval del Pom i Mas de la Missa de Campredó». 
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03 - Dictamen d’aprovació de la convalidació de les despeses derivades de les certificacions  núm. 5 i 6 
de l’obra «Urbanització Pont Tirant lo Blanc, 1a fase». 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’adjudicació del contracte per a la redacció del projecte bàsic i 
executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i salut; la legalització d'instal·lacions i 
l’execució de l’obra «Construcció complex esportiu piscines». 
 
 

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

 
PRESIDÈNCIA 

 
 
01 - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
 

*-*-* 
 
 
Per la Presidència se sotmet a votació la urgència de la sessió, que és aprovada per unanimitat, la qual  
suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 
AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ DINS DEL PROJECTE D’OBRA «AMPLIACIÓ, PAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL 
CAMÍ D’ACCÉS ALS NUCLIS URBANS DE FONT DE QUINTO, RAVAL DEL POM I MAS DE LA MISSA DE 
CAMPREDÓ». 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data 3 d’octubre de 2016, es va 
aprovar definitivament el projecte “Ampliació, pavimentació i millora del camí d’accés als nuclis urbans 
de Font de Quinto, Raval del Pom i Mas de la Missa de Campredó”, quin pressupost d'execució per 
contracta ascendeix a la quantitat de 263.506,18 euros IVA inclòs, i l’import de les expropiacions a 
realitzar per dur a terme l’esmentada obra ascendeix a la quantitat de 10.860,64 euros amb els fulls 
d’apreuament individualitzats corresponents, aprovació que comporta la declaració de utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys compresos en el mateix als efectes de la seva expropiació, així 
com l’inici de l’expedient expropiatori amb l’aprovació inicial de la relació de propietaris i titulars de béns 
i drets afectats per l’expropiació i de necessària ocupació conforme al projecte. 
 
Havent estat sotmesa al tràmit d’informació pública la relació de propietaris i titulars de béns i drets 
afectats per l’expropiació i de necessària ocupació s’ha presentat, en data 8 de novembre de 2016, una 
al·legació per part de la Sra. Rosa Valldepérez Machí en el que manifesta que la finca núm. 3 
relacionada inicialment al projecte correspon la seva titularitat dominical al Sr. Ramon Valldepérez 
Valldepérez i no a la Sra. Remedios Alcaide Cabrera. 
 
Prèvia comprovació per part dels serveis tècnics municipals, s’ha constatat que les finques relacionades 
inicialment amb els números 3 i 4 del projecte, corresponen a la finca registral núm. 37722/B, propietat 
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de Ramon Valldepérez Valldepérez inscrita al registre de la propietat núm. 1 de Tortosa, tom 2760, llibre 
547, foli 201.  
 
Havent-se procedit a la rectificació en la documentació tècnica de les deficiències observades, amb una 
nova de propietaris i titulars de béns i drets afectats per l’expropiació, i dictaminada la present proposta 
en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 19 de desembre de 
2016. 
 
Atès el que disposa l’article 38 i 40 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Al Ple de l’ajuntament de Tortosa es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar definitivament la relació de propietaris i titulars de béns i drets afectats per 
l’expropiació  i de necessària ocupació dels terrenys compresos dins del projecte de l’obra  ampliació, 
pavimentació i millora del camí d’accés als nuclis urbans de Font de Quinto, Raval del Pom i Mas de la 
Missa de Campredó”, i que és la següent: 
 
 
 
Finca núm. 1 
 
Finca propietat de Maria Cinta Laboria 
Casanova. Finca inscrita al Registre de la 
Propietat núm. 1 de Tortosa, finca 37930/A, 
tom 2768, llibre 548, foli 218, amb 
referència cadastral  
43157A086000360000KM. 
 
Rústica: Heredad de regadío del pozo 
existente en la finca de que se segrega, 
situada en el término de Tortosa, partida 
Campredó, de cabida un jornal y novecientas 
cinco milésimas de otra, equivalentes a 
cuarenta y una áreas y setenta y siete 
centiáreas, lindante: Norte, carretera de 
Barcelona a Valencia; Sur, Enrique Tejerizo 
Ayuso, mediante camino; Este, resto de finca 
de que se segrega; Oeste; también resto de  
finca  de que se segrega, vendido a Elisa 
Laboria. 
 
La finca es troba gravada per una 
servidumbre de camí i pou que resulten de la 
inscripció 3a de la finca matriu 22450. 
 
TOTAL VALORACIÓ: Dos cents vint-i-sis euros 
amb vuitanta cèntims. (226,80 €) 

 
Id e n tif ica c ió  p ro p ie ta ri

Id e n tif ica c ió  ca d a s tra l P o líg o n P a rce l·la
te rre n y 8 6 3 6

N ú m . F in ca L lib re

3 7 9 3 0 /A 5 4 8

To m F o li

2 7 6 8 2 1 8

S u p e rfíc ie V a lo r  u n ita ri V a lo r

3 0 ,5 3  m 2 6 ,5 0  € /m 2 1 9 8 ,4 5  €

P re m i d 'a fe cc ió 5 % 9 ,9 2  €

To ta l 2 0 8 ,3 7  €

S u p e rfíc ie V a lo r  u n ita ri V a lo r

9 ,0 0  m 2 1 ,9 5  € / m 2 1 7 ,5 5  €

P re m i d 'a fe cc ió 5 % 0 ,8 8  €

To ta l 1 8 ,4 3  €

S u p e rfíc ie V a lo r  u n ita ri V a lo r

0 ,0 0  m 2 1 ,3 0  € / m 2 0 ,0 0  €

T O T A L

2 2 6 ,8 0  €

O cu p a c ió  te m p o ra l

L A B O R IA  C A S A N O V A , C IN TA

Id e n tif ica c ió  re g is tra l

E xp ro p ia c ió

S e rv itu d
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Finca núm. 2  
 
Finca propietat de Joaquim Dauden Encontrado. 
Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 
de Tortosa, finca 21177, tom 3462, llibre 787, 
foli 118, amb referència cadastral  
43157A086000380000KK. 
 
Rústica: Consistente en una pieza de tierra 
regadío de pozo, plantada de mandarinas en una 
superficie aproximada de dos jornales y medio, y 
el resto sin arbolado, situada en el termino de 
Tortosa, y partida de Campredó, conocida por 
“Huerto San Ramón”; este resto tiene una cabida 
después de una segregación una hectárea; 
cincuenta y seis áreas, setenta y ocho centiáreas, 
catorce miliáreas, tiene forma irregular y sus 
linderos son: al Norte; en parte con las porciones 
segregadas y en parte, con el camino llamado 
Mas de la Misa; al Sur con camino de “Salva 
Aguas” y mediante , con terreno de Juan Despaz; 
al Este, con finca llamada “Huerto dels Clots” y al 
Oeste, con la finca  antes segregada: Esta finca 
tiene a su favor unas servidumbres de riego y 
otra de paso sobre la registral 43659. 
 
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
 
TOTAL VALORACIÓ: Sis cents setanta-cinc euros 
amb seixanta-sis cèntims. (675,66 €). 

 
Identificació propietari

Polígon Pârcel·la

86 38

Núm. Finca Llibre

21177 787

Tom Foli

3462 118

Superfície Valor unitari Valor

46,64 m2 6,50 €/m2 303,16 €

Premi d'afecció 5% 15,16 €

Total 318,32 €

Superfície Valor unitari Valor

84,73 m2 1,95 €/m2 165,22 €

Premi d'afecció 5% 8,26 €

Total 173,48 €

Superfície Valor unitari Valor

141,43 m2 1,30 €/m2 183,86 €

TOTAL

675,66 €

Servitud

Ocupació temporal

DAUDEN ENCONTRADO, JOAQUIM

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Expropiació

 
 
 
 
Finca núm. 3 
 
Finca propietat de Ramon Valldepérez Valldepérez. 
Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1  
de Tortosa, finca registral 37722/B, tomo 2760, 
llibre 547, foli 201. 
 
Rústica: Heredad regadío situada en termino de 
Tortosa, partida de Campredó, de extensión treinta y 
dos céntimos de jornal, medida del país, 
equivalentes a siete áreas cinco centiáreas, lindante: 
Norte, resto de finca, mediante camino; Sur Enrique 
Tejerizo, mediante camino; Este, tierras del 
comprador; y Oeste, resto de finca mediante camino 
de Font de Quinto. Esta parcela no tiene derecho al 
agua del pozo existente en la finca matriz.  
 
La finca es troba gravada per la servidumbre d’aigua 
i camí, segons resulten de la inscripció 3a de la finca 
matriu 22450. 
 
TOTAL VALORACIÓ: Mil tres cents trenta-dos euros 
amb noranta-quatre cèntims. (1332,94 €) 
 

Identificació propietari

Polígon Pârcel·la
86 43

Núm. Finca Llibre
37722/B 547

Tom Foli
2760 201

Superfície Valor unitari Valor
171,75 m2 6,50 €/m2 1.116,38 €
Premi d'afecció 5% 55,82 €

Total 1.172,20 €

Superfície Valor unitari Valor
11,24 m2 1,95 €/m2 21,92 €

Premi d'afecció 5% 1,10 €
Total 23,02 €

Superfície Valor unitari Valor
105,94 m2 1,30 €/m2 137,72 €

TOTAL
1.332,94 €

Servitud

Ocupació temporal

VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ, RAMON

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Expropiació
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Finca núm. 4 
 
Finca propietat de Ramon Valldepérez 
Valldepérez. Finca inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. 1  de Tortosa, finca registral 
37722/B,, tomo 2760, llibre 547, foli 201, amb 
referència cadastral 002501700BF91E0001GG 
 
Rústica: Heredad regadío situada en termino de 
Tortosa, partida de Campredó, de extensión 
treinta y dos céntimos de jornal, medida del 
país, equivalentes a siete áreas cinco 
centiáreas, lindante: Norte, resto de finca, 
mediante camino; Sur Enrique Tejerizo, 
mediante camino; Este, tierras del comprador; y 
Oeste, resto de finca mediante camino de Font 
de Quinto. Esta parcela no tiene derecho al agua 
del pozo existente en la finca matriz.  
 
La finca es troba gravada per la servidumbre 
d’aigua i camí, segons resulten de la inscripció 
3a de la finca matriu 22450. 
 
TOTAL VALORACIÓ:  Mil quatre cents noranta-
quatre euros amb setanta-quatre cèntims 
(1494,74 €). 

Identificació propietari

Polígon Pârcel·la
86 44

Núm. Finca Llibre
37722/B 547

Tom Foli
2760 201

Superfície Valor unitari Valor
199,09 m2 6,50 €/m2 1.294,09 €
Premi d'afecció 5% 64,70 €

Total 1.358,79 €

Superfície Valor unitari Valor
0,00 m2 1,95 €/m2 0,00 €

Premi d'afecció 5% 0,00 €
Total 0,00 €

Superfície Valor unitari Valor
104,58 m2 1,30 €/m2 135,95 €

TOTAL
1.494,74 €

Servitud

Ocupació temporal

VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ, RAMON

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Expropiació

 
 
 
Finca núm. 5 
 
Finca propietat d’Amadeo –Domingo Laboria 
Estorach i Martín Laboria Estorach. Finca inscrita 
en el Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, 
finca 37720, tomo 3027, llibre 607, foli 102, 
amb referència cadastral 
43157A086000450000KI 
 
Rústica: Heredad regadío del agua del pozo 
existente en la finca de que se segrego; sita en el 
término de Tortosa, partida de Campredó, de 
cabida dos jornales y cuarenta céntimos de otro, 
equivalentes a cincuenta y dos áreas y cincuenta 
centiáreas; lindante: Norte, carretera de 
Barcelona a Valencia; Sur, Ramón Valldepérez, 
mediante camino; Este, Rosa Espuny Ferreres y 
Oeste; resto de la finca  de que procede 
mediante camino de Font de Quinto. 
 
La finca es troba gravada per una servidumbre 
d’aigua i camí resultants de la inscripció 3a de la 
matriu. 
 
TOTAL VALORACIÓ: Dos mil cinc cents setanta 
euros amb seixanta-cinc cèntims. (2.570,65 €) 
 

Identificació propietari

Polígon Pârcel·la
86 45

Núm. Finca Llibre
37720 607

Tom Foli
3027 102

Superfície Valor unitari Valor
348,13 m2 6,50 €/m2 2.262,85 €
Premi d'afecció 5% 113,14 €

Total 2.375,99 €

Superfície Valor unitari Valor
0,00 m2 1,95 €/m2 0,00 €

Premi d'afecció 5% 0,00 €
Total 0,00 €

Superfície Valor unitari Valor
149,74 m2 1,30 €/m2 194,66 €

TOTAL
2.570,65 €

Servitud

Ocupació temporal

LABORIA ESTORACH, MARTIN
LABORIA ESTORACH, AMADEO

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Expropiació
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Finca núm. 6 
 
Finca propietat de Maria Isabel Dauden Encontrado. 
Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de 
Tortosa finca registral 43659, tom 3489, llibre 805, foli 
190, amb referència cadastral 
43157A086001400000KD 
 
Rústica: Pieza de tierra regadío de pozo y actualmente 
sin arbolado, situada en término de Tortosa, partida de 
Campredó, procedente de la finca conocida por “Huerto 
San Ramón” dentro de ella existen una casa de un piso 
y bajos que mide unos ciento sesenta y cinco metros 
cuadrados, señalada con el número 103 y un pozo con 
motor-bomba para sacar agua de riego. Tiene forma 
irregular y mide después de una segregación practicada 
una hectárea, veintidós áreas, doce centiáreas, siete 
miliáreas; lindante al Norte, con el camino llamado del 
Mas de la Misa y parte  con porción segregada; al Este, 
con resto de la finca matriz de que se segregó y en 
parte con la porción segregada;  al  Sur también resto 
de finca y además con el camino de “Salva Aguas” en 
una anchura de cinco metros, por constituir, en parte 
una franja de ciento sesenta y cuatro metros de largo 
por cinco ancho; y al Oeste, con la de Ramón Despax 
mediante el barranco de “Pont Trencat”. 
 
La finca es troba gravada per la servidumbre de reg i 

Identificació propietari

Polígon Pârcel·la
86 140

Núm. Finca Llibre
43659 805

Tom Foli
3489 190

Superfície Valor unitari Valor
0,00 m2 6,50 €/m2 0,00 €
Premi d'afecció 5% 0,00 €

Total 0,00 €

Superfície Valor unitari Valor
136,98 m2 1,95 €/m2 267,11 €

Premi d'afecció 5% 13,36 €
Total 280,47 €

Superfície Valor unitari Valor
229,27 m2 1,30 €/m2 298,05 €

TOTAL
578,52 €

Servitud

Ocupació temporal

DAUDEN ENCONTRADO, MA. ISABEL

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Expropiació

 
pas a favor de la finca 21.177, segons resulten de la inscripció 1a. 
 
TOTAL VALORACIÓ: Cinc cents setanta-vuit  euros amb cinquanta-dos cèntims. (578,52 €). 
 
 
Finca núm. 7 
 
Finca propietat d’Amadeo – Domingo Laboria 
Estorach i Martín Laboria Estorach. Finca inscrita en 
el Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, finca 
37720, tomo 3027, llibre 607, foli 102, amb 
referència cadastral 43157A086001440000KE 
 
Rústica: Heredad regadío del agua del pozo 
existente en la finca de que se segrego; sita en el 
término de Tortosa, partida de Campredó, de cabida 
dos jornales y cuarenta céntimos de otro, 
equivalentes a cincuenta y dos áreas y cincuenta 
centiáreas; lindante: Norte, carretera de Barcelona a 
Valencia; Sur, Ramón Valldepérez, mediante camino; 
Este, Rosa Espuny Ferreres y Oeste; resto de la finca  
de que procede mediante camino de Font de Quinto. 
 
La finca es troba gravada per la servidumbre de 
camí i aigua, segons resulten de la inscripció 3a de 
la finca matriu. 
 
TOTAL VALORACIÓ: Tres mil quatre-cents vuitanta-
quatre euros amb vuitanta-un cèntims. (3.484,81 €). 
 

Identificació propietari

Polígon Pârcel·la

86 144

Núm . Finca Llibre

37720 607

Tom Foli

3027 102

Superfície Valor unitari Valor

473,07 m2 6,50 €/m2 3.074,96 €

Prem i d'afecció 5% 153,75 €

Total 3.228,71 €

Superfície Valor unitari Valor

0,00 m 2 1,95 €/m 2 0,00 €

Prem i d'afecció 5% 0,00 €

Total 0,00 €

Superfície Valor unitari Valor

197,00 m2 1,30 €/m2 256,10 €

TOTAL

3.484,81 €

Expropiació

Servitud

Ocupació tem poral

LABORIA ESTORACH, AM ADEO

LABORIA ESTORACH, M ARTIN

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

 
 
 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 7 / 26 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
 
Finca núm. 8  
 
Finca propietat de Ramon Valldepérez 
Valldepérez. Finca inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. 1  de Tortosa, finca registral 
37722/B,, tomo 2760, llibre 547, foli 201, amb 
referència cadastral 002501700BF91E0001GG 
 
Rustica: Heredad regadío situada en termino de 
Tortosa, partida de Campredó, de extensión 
treinta y dos céntimos de jornal, medida del 
país, equivalentes a siete áreas cinco 
centiáreas, lindante: Norte, resto de finca, 
mediante camino; Sur Enrique Tejerizo, 
mediante camino; Este, tierras del comprador; y 
Oeste, resto de finca mediante camino de Font 
de Quinto. Esta parcela no tiene derecho al 
agua del pozo existente en la finca matriz.  
 
La finca es troba gravada per la servidumbre 
d’aigua i camí, segons resulten de la inscripció 
3a de la finca matriu 22450. 
 
TOTAL VALORACIÓ: Quatre cents  noranta-sis 
euros amb cinquanta-tres cèntims. (496,53 €). 

Identificació propietari

Polígon Pârcel·la

86

Núm. Finca Llibre

37722/B 547

Tom Foli

2760 201

Superfície Valor unitari Valor

67,78 m2 6,50 €/m2 440,57 €

Premi d'afecció 5% 22,03 €

Total 462,60 €

Superfície Valor unitari Valor

0,00 m2 1,95 €/m2 0,00 €

Premi d'afecció 5% 0,00 €

Total 0,00 €

Superfície Valor unitari Valor

26,10 m2 1,30 €/m2 33,93 €

TOTAL

496,53 €

Servitud

Ocupació temporal

VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ, RAMON

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Expropiació

 
 
Segon - Publicar al BOPT, DOGC i taulell d’anuncis de l’ajuntament un extracte del present acord. 
 
Tercer -  Notificar el present acord als interessats que hagin resultat afectats pel canvi en la relació de 
propietaris i titulars de béns i drets afectats objecte d’expropiació. 
 
Quart - Facultar a l’alcalde - president  o regidor/a en qui delegui per la signatura amb els titulars de 
béns i drets afectats de les actes d’avinença i mutu acord del preujust que siguin escaients. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Ho coneixen perfectament, ja es va aprovar. Hi ha 
hagut una petita al·legació que s’estima i, per tant, entenc que si no hi ha cap intervenció es pot 
aprovar. Moltíssimes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA CONVALIDACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LES 
CERTIFICACIONS  NÚM. 5 I 6 DE L’OBRA «URBANITZACIÓ PONT TIRANT LO BLANC, 1A FASE». 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Vistes les certificacions núms. 5 (11.452,14 €) i núm. 6 (5.990,95 €) signades pel contractista de 
l’obra, el tècnic facultatiu, i el tècnic director d’execució de l’obra “Urbanització Pont Tirant Lo Blanc, 1a. 
fase”. 
 
Vist l’informe del tècnic director de les obres emès amb data 22 de novembre del 2016. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès amb data 29 de novembre del 2016. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 914/2016 emès per l’interventor amb data 13 de desembre de 
2016. 
 
Considerant que, a tenor de l’informe de l’arquitecte municipal, les causes per les quals s’han introduït 
les noves partides estan motivades per les condicions establertes per ADIF en la urbanització de l’àmbit 
de l’obra en la zona de domini públic del ramal l’Aldea - Tortosa, línia de València a Tarragona, per tal de 
poder autoritzar al promotor la execució de les obres; les establertes pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en la modificació de la urbanització de l’accés principal a l’Institut 
Cristòfol Despuig, posat en funcionament el mes de setembre de 2014; i les derivades com a 
conseqüència de la millora de la seguretat vial en el tram de l’av. Canigó oberta al trànsit entre el c/ 
Rubí i el c/ Tremp, donat que la pavimentació i delimitació de la zona de calçada entre ambdós carrers 
va ser una millora oferta per la empresa en el procediment de licitació la qual es va realitzar sense cost 
per al promotor, essent el percentatge real d’increment de l’obra respecte el pressupost d’adjudicació  
del 9,9675 %. 
 
Considerant que, malgrat els incompliments de la normativa contractual produïts, es compleixen els 
requisits determinats per la jurisprudència per a l’aplicació de la doctrina de la interdicció de 
l’enriquiment injust de l’Administració, i que per tant escau la convalidació dels efectes econòmics 
derivats de les despeses efectivament realitzades, mitjançant el procediment de reconeixement 
extrajudicial de crèdits regulat en l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 19 de desembre de 2016. 
 
Es proposa el Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer - Convalidar els efectes econòmics de les certificacions núms. 5 (11.452,14 €) i núm. 6 
(5.990,95 €) signades pel contractista de l’obra, el tècnic facultatiu i el tècnic director d’execució de 
l’obra “Urbanització Pont Tirant Lo Blanc, 1a. fase”. 
 
Segon - Autoritzar i comprometre la despesa, així com reconèixer les obligacions derivades de les 
esmentades certificacions d’obra executada, degudament verificades i conformades, a favor del 
contractista de les obres, Urcotex Inmobiliària SL (CIF núm.  B08948267) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria IMA-15100-60900. 
 
Tercer - Notificar el presenta acord a l’empresa Urcotex Inmobiliària SL.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: En aquest punt el nostre grup s’abstindrà, senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar també la nostra abstenció. 
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*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (3), CUP-
AE-PA (1) i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
de MT-E (4) i PSC-CP (3). 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACOMPANYAT DEL CORRESPONENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT; 
LA LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS I L’EXECUCIÓ DE L’OBRA «CONSTRUCCIÓ COMPLEX ESPORTIU 
PISCINES». 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ I - Per acord adoptat pel Plenari municipal d’aquest ajuntament de Tortosa en sessió extraordinària de 
data 21 de juliol de 2016 es va aprovar l’expedient de contractació per tramitació ordinària i inici del 
procediment per la seva adjudicació mitjançant procediment obert del contracte per a la redacció del 
projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i salut; la legalització 
d’instal·lacions; i l’execució de l’obra “construcció complex esportiu piscines”, amb un pressupost de 
licitació de 4.341.645,40 euros, iva exclòs. 
 
En sessió de la Mesa de Contractació celebrada en data 23 de setembre de 2016, i prèvia subsanació 
per part de les empreses José Antonio Romero Polo SAU, Construcciones Pérez Villora, SA i la UTE 
integrada per les empreses TOP Proyectos y Contratas SL i Construccions Jaén Vallés SL, de la 
documentació requerida per la pròpia Mesa de Contractació en la sessió d’acte de l’obertura del sobre 
A de la documentació administrativa celebrada en data 19 de setembre de 2016, es van admetre en 
l’esmentada sessió de la Mesa de data 23 de setembre a licitació les següents empreses: 
 

NÚM. 
ORDRE 

LICITADOR  Data presentació 
pliques 

1 Benito Arnó e Hijos, SAU 15/09/2016 

2 Elecnor, SA 15/09/2016 

3 José Antonio Romero Polo S.A.U. 15/09/2016 

4 Becsa, SA 15/09/2016 

5 Acsa, Obras e Infraestructuras, SA 15/09/2016 

6 Construcciones Pérez Villora, SA 15/09/2016 

7 UTE Proyectos y Contratas, SL – Construccions Jaén Vallés, SL 15/09/2016 

 
 
En la mateixa sessió de data 23 de setembre de 2016, es va procedir per la Mesa de Contractació a 
l’obertura del sobre B corresponent a les proposicions relatives a criteris avaluables amb judici de valor, 
acordant al mateix temps, traslladar als serveis tècnics municipals la documentació tècnica aportada 
per les empreses admeses a licitació per procedir a l’emissió del corresponent informe tècnic de 
valoració. 
 
En data 27 d’octubre de 2016 es va reunir la Mesa de Contractació en la qual es va donar primerament 
compte a la pròpia Mesa de l’informe tècnic de data 17 d’octubre de 2016 de valoració de les 
proposicions relatives a criteris avaluables amb judici de valor presentades i admeses. 
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Posteriorment, i en acte públic en la mateixa sessió, es va procedir a l’obertura del sobre C que incloïa 
la documentació relativa a l’oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica presentada pels 
diferents licitadors, considerant-se anormal o desproporcionada l’oferta econòmica presentada per 
l’empresa Becsa, SA. 
 
La Mesa va acordar, per tant, donar audiència per tres dies a l’esmentada empresa perquè justifiqués 
la valoració i oferta presentada de conformitat amb l’article 152 del TRLCSP. 
 
Reunida la Mesa de Contractació en sessió de data 8 de novembre de 2016 i conforme a l’informe 
tècnic emès en data 3 de novembre de 2016 per l’arquitecte municipal envers la documentació 
justificativa de l’oferta econòmica presentada per l’empresa, la Mesa de Contractació va acordar 
excloure a l’empresa Becsa SA al considerar l’oferta econòmica presentada com a desproporcionada 
per no haver justificat un procediment d’execució del contracte amb solucions tècniques adoptades i 
condicions excepcionalment favorables que permetessin presentar la seva oferta com a més 
avantatjosa que la resta. 
 
Tanmateix, i analitzada la puntuació total de la resta de proposicions segons el propi informe tècnic de 
data 3 de novembre de 2016, la Mesa de Contractació va proposar considerar l’oferta més avantatjosa 
la presentada per la UTE Top Proyectos y Contratas SL i Construccions Jaén Vallés SL, a resultes de la 
següent classificació valorada de les ofertes per ordre decreixent: 
 

Oferta 

econòmica
Garantia Termini obra

Termini

projecte
Fotovoltàiques

Iva exclòs Iva inclòs 1 2 3 4 5

Puntuació màxima 50,00 punts 100,00 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 7,00 punts

UTE TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
CONSTRUCCIONES JAEN VALLÉS, SL

4.001.244,34 4.841.505,65 38,90 punts 100,00 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 7,00 punts

CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA 4.220.079,33 5.106.295,99 37,30 punts 94,81 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 7,00 punts

ELECNOR, SA 4.341.645,40 5.253.390,94 32,90 punts 92,16 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 7,00 punts

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU 4.120.220,00 4.985.466,20 37,20 punts 97,11 punts 10,00 punts 0,38 punts 8,00 punts 7,00 punts

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 4.341.645,40 5.253.390,94 27,10 punts 92,16 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 0,00 punts

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 4.341.645,40 5.253.390,94 11,10 punts 92,16 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 0,00 punts

Oferta econòmica
Sobre B

 

Grades
Paviment 

gespa

Urbanització

passeig

Urbanització 

vorera
Cobertors

Equip 

desinfecció

Potenciació 

desinfecció

6 7 8 9 10 11 12

Puntuació màxima 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 260,00

UTE TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL

CONSTRUCCIONES JAEN VALLÉS, SL
3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 248,90

CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 242,11

ELECNOR, SA 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 235,06

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 232,69

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 0,00 punts 0,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 194,26

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 133,26

Total

pu ntu ac ió

 
 
II - Per Decret núm. 2561/2016 de data 10 de novembre, per havent-se tingut coneixement, de manera 
sobrevinguda, que una de les societats que formen part de la UTE Top Proyectos y Contratas SL- 
Construccions Jaén Vallés SL, concretament aquesta darrera societat, havia estat declarada en concurs 
per part del Jutjat de lo Mercantil núm. 1 de Tarragona segons l’Auto de data 19 de setembre de 2016, i 
publicat al BOE núm. 239 de data 3 d’octubre de 2016, i que aquesta circumstància podria suposar 
que concorreguessin alguna de les circumstàncies de l’article 60 del TRLCSP de prohibicions per 
contractar amb l’Administració pública, es va donar trasllat d’aquestes circumstàncies a la Mesa de 
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Contractació a efectes que es valorés la capacitat o no de poder contractar de l’esmentada UTE, i una 
vegada resolta de forma motivada es fes una nova proposta de relació classificada d’ofertes. 
 
Conforme a l’anterior, i previ informe del secretari accidental de la corporació emès en data 11 de 
novembre, en la mateixa data de 11 de novembre de 2016 es va reunir la Mesa de Contractació, en 
compliment del Decret 2561/2016, de 10 de novembre, per valorar els nous fets produïts, acordant-se 
en la mateixa sessió, declarar exclosa de la licitació a l’empresa UTE Top Proyectos y Contratas SL i 
Construccions Jaén Vallés SL per trobar-se declarada l’empresa Construccions Jaén Vallés SL en 
concurs per part del Jutjat de lo Mercantil núm. 1 de Tarragona segons l’Auto de data 19 de setembre 
de 2016, i publicat al BOE núm. 239 de data 3 d’octubre de 2016, circumstància concurrent que 
comporta la prohibició per contractar amb l’Administració pública de conformitat amb l’apartat c) de 
l’article 60.1 del TRLCSP.  
 
Resultant exclosa de la licitació l’esmentada empresa conforme l’anterior, en la mateixa sessió i en 
base a una nova valoració de les ofertes, la Mesa de Contractació va acordar una nova proposta de 
relació classificada d’ofertes per ordre decreixent conforme al següent: 
 

Oferta 
econòmica

Garantia Termini obra
Termini
projecte

Fotovoltàiques

Iva exclòs Iva inclòs 1 2 3 4 5

Puntuació màxima 50,00 punts 100,00 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 7,00 punts

CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA 4.220.079,33 5.106.295,99 37,30 punts 94,81 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 7,00 punts

ELECNOR, SA 4.341.645,40 5.253.390,94 32,90 punts 92,16 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 7,00 punts

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU 4.120.220,00 4.985.466,20 37,20 punts 97,11 punts 10,00 punts 0,38 punts 8,00 punts 7,00 punts

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 4.341.645,40 5.253.390,94 27,10 punts 92,16 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 0,00 punts

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 4.341.645,40 5.253.390,94 11,10 punts 92,16 punts 10,00 punts 12,00 punts 8,00 punts 0,00 punts

Oferta econòmica
Sobre B

 

Grades
Paviment 

gespa

Urbanització

passeig

Urbanització 

vorera
Cobertors

Equip 

desinfecció

Potenciació 

desinfecció

6 7 8 9 10 11 12

Puntuació màxima 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 260,00

CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 242,11
ELECNOR, SA 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 235,06

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU 3,00 punts 6,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 6,00 punts 9,00 punts 4,00 punts 232,69
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 0,00 punts 0,00 punts 34,00 punts 11,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 194,26

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 0,00 punts 133,26

Total
pu n tu ac ió

 
 
Conseqüentment i per Decret de l’Alcaldia núm. 2594/2016 de 14 de novembre de 2016, es va 
aprovar una primera relació d’ofertes i la declaració conforme a la mateixa de la oferta més avantatjosa 
de les presentades per a l’adjudicació del contracte de la redacció del projecte bàsic i executiu 
acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i salut; la legalització d’instal·lacions; i 
l’execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”, la formulada per l’empresa Construcciones 
Pérez Villora SA, amb domicili a Sant Joan Despí, Av. Barcelona, 109, 2a planta, per un import de 
4.220.079,33 euros (quatre milions, dos cents vint mil, setanta nou euros amb trenta tres cèntims), IVA 
NO INCLÒS, i amb l’oferta que inclou les 8 millores previstes en el Plec de clàusules administratives, un 
termini d’execució per la redacció del projecte de 13 setmanes; un termini de 82 setmanes per 
l’execució de l’obra; i un termini total de garantia de l’obra de 6 anys.  
 
L’esmentat Decret fou notificat a Construcciones Pérez Villora SA en data 17 de novembre de 2016. 
 
III - Amb posterioritat al Decret núm. 2594/2016 de 14 de novembre, s’han presentat diversos escrits 
per diferents licitadors, concretament els següents: 
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- Escrit de data 14 de novembre de 2016 de l’Administrador concursal de la mercantil Construccions 
Jaén Vallés SL, sol·licitant li siguin notificats els actes posteriors a la data de declaració del concurs, així 
com vista de l’expedient i tràmit d’al·legacions. 
 
- Escrit de data 16 de novembre de 2016 de la mercantil Benito Arnó e Hijos SAU, sol·licitant de li 
adjudiqui l’obra atesa la seva oferta que autopuntua. 
 
- Escrit de data 17 de novembre de 2016 de la mercantil Construccions Jaén Vallés SL, desistint 
voluntàriament per trobar-se en situació de prohibició de contractar, de l’oferta presentada per la UTE 
amb Top Proyectos y Contratas SL. 
 
- Escrit de data 18 de novembre de 2016 de la mercantil Top proyectos y Contratas SL, sol·licitant li sigui 
adjudicat el contracte per mantenir en solitari l’oferta presentada en UTE amb Construccions Jaén 
Vallés SL, en ser la més avantatjosa. 
 
- Escrit de data 21 de novembre de 2016 de l’administrador concursal de la mercantil Construccions 
Jaén Vallés SL, sol·licitant li siguin comunicades les resolucions que s’adoptin i acreditat el manteniment 
de la seva solvència i capacitat. 
 
- Escrit de data 21 de novembre de 2016 de la mercantil Construcciones Pérez Villora SA, renunciant a 
ser adjudicatària del contracte. 
 
- Escrit de data 28 de novembre de 2016 de la mercantil Benito Arnó e Hijos SAU, sol·licitant la 
puntuació corresponent a la reducció del termini d’execució, i per tant, ser proposada com a 
adjudicatària del contracte. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2867/2016 de 7 de desembre de 2016, i vistos els escrits presentats, es 
va resoldre que previ els informes tècnics i jurídics procedents, es convoqués una nova sessió de la 
Mesa de Contractació per formular, si resultés escaient, una nova proposta de relació classificada per 
ordre decreixent de les ofertes presentades i admeses dins del procediment de licitació. 
 
En data 9 de desembre de 2016, l’arquitecte municipal va emetre un informe en el que manifesta en 
primer lloc, que la primera relació classificada d’ofertes duta a terme per la Mesa de Contractació en 
sessió de 11 de novembre de 2016 i aprovada per Decret de l’Alcaldia 2596/2016 de 14 de novembre, 
contenia una errada que si bé no va modificar l’ordre de classificació, va comportar la modificació total 
de les puntuacions inicialment assignades a les empreses licitadores, resultant el següent: 
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En segon lloc, indica el mateix informe que, analitzada conjuntament tota la documentació presentada 
per l’empresa Benito Arnó e Hijos SA, en els tres sobres, <A>, <B> i <C>, s’ha constatat que al sobre 
<B>, concretament a l’apartat 1 sobre el programa de construcció, s’inclou un diagrama de planificació 
de l’obra, que si bé presenta una errada en el seu títol, sí es constata i es justifica que la planificació de 
l’obra s’estableix en dos fases de 15 mesos la primera i 4 la segona, el que fa un total de termini 
d’execució de 19 mesos, equivalent a 83 setmanes, termini que representa una reducció de 2 mesos, 
és a dir, 8 setmanes respecte el previst en el Plec. Aquesta reducció suposa un canvi en la puntuació 
total obtinguda, ja que s’assignarien els 12 punts establerts en el Plec relatiu a l’apartat sobre reducció 
del termini d’execució de l’obra, quedant el resultat de la puntuació total obtinguda per l’empresa 
Benito Arnó e Hijos, SAU dels 232,69 punts inicialment atorgats, a un total de 247,20 punts. 
 
En data 12 de desembre de 2016 es va emetre informe jurídic per part del secretari accidental de 
l’Ajuntament, en el que es conclou el següent: 
 
En primer lloc, l’empresa Construccions Jaén Vallés SL es troba incursa en prohibició de contractar 
d’acord amb l’apartat c) de l’article 60.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en haver sol·licitat i obtingut la 
declaració de concurs voluntari, restant intervingudes les seves facultats, comportant, aquesta 
circumstància, l’impediment d’adjudicar el contracte a la UTE de la que és part integrant. 
 
Així mateix l’esmentada empresa no pot desistir voluntàriament de la proposició formulada en UTE 
conjuntament amb la mercantil Top Proyectos y Contratas SL, per tractar-se d’una facultat que es troba 
fora de l’àmbit de la seva actuació, atès que es trobava incursa en causa de prohibició de contractar al 
temps de presentar-la. 
 
En segon lloc, es considera que tampoc es pot adjudicar el contracte a la mercantil Top Proyectos y 
Contratas SL, l’altra empresa integrant de la UTE juntament amb Construccions Jaén Vallés SL, atès que 
al no admetre el desistiment voluntari de l’altra empresa integrant de la UTE, Construccions Jaén Vallés 
SL, no es pot alterar l’aspecte subjectiu de la proposta formulada per la UTE de la qual és membre la 
mercantil Top Proyectos y Contratas SL, la qual resta afectada “ab initio” d’exclusió per la situació de 
prohibició de contractar existent de la empresa Jaén Vallés SL, remetent-se com a major fonamentació 
a l’informe ja emès en data 11 de novembre de 2016 envers aquesta qüestió, essent per tant 
procedent desestimar les pretensions formulades per l’empresa Top Proyectos y Contratas SL. 
 
En tercer lloc, s’accepta el tenir per interessada en l’expedient a l’administració concursal de la 
mercantil Construccions Jaén Vallés SL.  
 
En quart lloc, es considera que la renuncia a l’adjudicació del contracte feta per la mercantil 
Construcciones Pérez Villora SA, no l’eximeix de respondre, si s’escau, per l’incompliment de la seva 
obligació de mantenir la seva proposició. Això no obstant, atès que la proposició formulada per aquest 
licitador no resulta ser la més avantatjosa segons la relació classificada d’ofertes aprovada per Decret 
2966/2016, de 19 de desembre, la renúncia a l’adjudicació del contracte no ha d’afectar la garantia 
provisional corresponent. 
 
Per últim, i conforme al Decret de l’Alcaldia núm. 2867/2016, de 7 de desembre, i vist el contingut de 
l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 9 de desembre del 2016, la Mesa de Contractació ha 
resoldre les al·legacions, i si s’escau, procedir a la reconsideració de la puntuació inicialment assignada 
a l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU com a conseqüència d’un més ben format criteri avaluador derivat 
de la consideració conjunta de la documentació de l’oferta, inclosa en els sobres <B> i <C> per tal de 
dilucidar la veritable oferta de reducció del termini d’execució de l’obra, més enllà de la disjuntiva 
expressada en el document inclòs al sobre <C>, tot atribuint a les al·legacions presentades per 
l’empresa el caràcter d’aclariment. 
 
IV - En compliment de l’ordenat al Decret núm. 2867/2016 de 7 de desembre de 2016, en data 19 de 
desembre de 2016, es va reunir la Mesa de Contractació per analitzar els esmentats informes emesos 
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tan pel secretari accidental com per l’arquitecte municipal, considerant que el contingut de l’apartat 
“reducció del termini d’execució” inclòs en la proposta del sobre <C> presentada per l’empresa Benito 
Arno e Hijos SAU que va motivar la puntuació inicialment assignada, i analitzada la documentació 
relativa al desenvolupament temporal de la previsió d’execució de l’obra, concretada en el cronograma 
de l’obra inclòs en l’apartat del programa de construcció del sobre <B>, segons l’informe de l’arquitecte 
municipal, justifica l’adopció del període de 83 setmanes com a vàlida per resoldre la disjuntiva de 
l’expressió literal continguda en la proposta inclosa al sobre <C> pel que fa a la reducció del termini 
d’execució de l’obra, i en conseqüència, l’atribució de 12 punts a aquesta enlloc dels 0,38 punts 
assignats inicialment, estimant, així, les al·legacions formulades per l’empresa Benito Arno e Hijos SAU. 
 
Així, la Mesa de Contractació en la sessió celebrada en data 19 de desembre de 2016, va formular una 
nova proposta de relació classificada en ordre decreixent d’ofertes conforme a l’informe de l’arquitecte 
municipal de data 9 de desembre de 2016. 
 

 

 
 
 
De conformitat amb l’anterior, per Decret 2966/2016 de 19 de desembre de 2016, es va resoldre 
confirmar l’estimació de les al·legacions formulades per l’empresa Benito Arno e Hijos SAU, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació emesa en sessió de data 19 de desembre de 
2016, aprovant una nova relació classificada d’ofertes en el procediment de licitació que té per objecte 
el contracte de la redacció del projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de 
seguretat i salut; la legalització d’instal·lacions; i l’execució de l’obra “Construcció complex esportiu 
piscines”, i atesa l’avaluació d’aquestes duta a terme per la Mesa de Contractació en sessió de data 19 
de desembre del 2016 en base als criteris determinants de l’adjudicació i d’acord amb la puntuació 
total assolida per cadascuna de les empreses licitadores segons l’informe emès per l’arquitecte 
municipal en el següent ordre: 
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Així mateix, es va declarar la oferta més avantatjosa de les presentades per a l’adjudicació del contracte 
de la redacció del projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i 
salut; la legalització d’instal·lacions; i l’execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”, i a 
l’haver estat la primera en l’ordre de classificació de les ofertes, la formulada per l’empresa Benito Arnó 
e Hijos, SAU, amb CIF A25006834 i domicili a Lleida, Pl. de l’Ensenyança, núm. 1 per un import de 
4.120.220,00 euros (quatre milions, cent vint mil dos-cents vint euros), IVA NO INCLÒS, i amb l’oferta 
que inclou les 8 millores previstes en el Plec de clàusules administratives, un termini d’execució per la 
redacció del projecte de 12 setmanes; un termini de 83 setmanes per l’execució de l’obra; i un termini 
total de garantia de l’obra de 6 anys, i es va requerir, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte i 
d’acord amb allò que preveu l’article 151.2 del TRLCSP i el Plec de clàusules administratives particulars 
del contracte, al licitador Benito Arnó e Hijos, SAU que va formular l’oferta més avantatjosa perquè 
acredités en el termini màxim de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació del present 
acord la documentació consistent en: l’acreditació mitjançant la presentació dels certificats 
corresponents, de que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social; la constitució a la Tresoreria municipal de la garantia definitiva per un import de 206,011,00 
euros, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte; la justificació de tenir contractada una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tal de fer front a les responsabilitats que es deriven 
del contracte; i resguard acreditatiu del pagament obligatori dels anuncis de licitació satisfets 
prèviament per l’ajuntament i corresponents als diaris o butlletins oficials en què s’ha efectuat la 
publicitat de la licitació per a dur a terme aquesta, i que ascendeix en un total de 779,05 € 
 
V - L’esmentada empresa ha donat compliment satisfactori a l’esmentat requeriment aportant la 
documentació que a tal efecte li havia estat requerida. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal de fiscalització de l’expedient, de data 23 de desembre 
de 2016. 
 
Dictaminada la present proposta per la Comissió Informativa de Serveis al Territori en data 27 de 
desembre de 2016. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Ratificar l’exclusió de la licitació de l’empresa Becsa, SA per haver-se considerat l’oferta 
econòmica presentada com a desproporcionada, de conformitat amb allò acordat per la Mesa de 
Contractació segons acta de la sessió d’aquesta celebrada en data 8 de novembre de 2016, i conforme 
a l’informe tècnic emès en data 3 de novembre de 2016. 
 
Segon - De conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació segons acta de la mateixa relativa a 
la sessió celebrada en data 11 de novembre de 2016, ratificar l’exclusió de la licitació de la UTE Top 
Proyectos y Contratas SL - Construccions Jaén Vallés SL, per trobar-se aquesta declarada en concurs 
voluntari i amb les seves facultats intervingudes pel Jutjat de lo Mercantil núm. 1 de Tarragona, segons 
l’Auto de data 19 de setembre de 2016 publicat al BOE núm. 239 de data 3 d’octubre de 2016, 
circumstància concurrent que comporta la prohibició per contractar amb l’Administració pública 
contemplada a l’apartat c) de l’article 60.1 del TRLCSP.  
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Tercer - Desestimar la sol·licitud presentada en data 17 de novembre de 2016 per Construccions Jaén 
Vallés, SL, de desistiment voluntari de la seva proposició formulada en UTE conjuntament amb Top 
Proyectos y Contratas, SL, per considerar aquesta facultat fora de l’àmbit de les seves facultats 
d’actuació, atès la proposta per ella formulada. 
 
Quart - Desestimar l’escrit presentat en data 18 de novembre de 2016 per l’empresa Top Proyectos y 
Contratas SL, sol·licitant li sigui adjudicat el contracte per mantenir en solitari l’oferta presentada en UTE 
amb Construccions Jaén Vallés SL, atès que no es pot alterar l’aspecte subjectiu de la proposta 
formulada per la UTE referida, la qual resta afectada “ab initio” d’exclusió per la situació de prohibició 
de contractar d’una de les mercantils esmentades. 
 
Cinquè - Estimar la renúncia a ser adjudicatària del contracte presentat en data 21 de novembre de 
2016 per l’empresa Construcciones Pérez Villora SA. 
 
Sisè - Tenir per interessat en el procediment a l’administració concursal de Construccions Jaén Vallés 
SL, de conformitat amb el Decret de l’alcalde núm. 2993/2016 de data 21 de desembre. 
 
Setè - Estimar les al·legacions formulades per l’empresa Benito Arnó e Hijos SAU, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació emesa en sessió de data 19 de desembre de 2016 i el Decret 
núm. 2966/2016 de 19 de desembre, pel qual s’aprova una nova relació de classificació d’ofertes i 
requeriment al licitador que ha efectuat l’oferta més avantatjosa en el procediment. 
 
Vuitè - Adjudicar a l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU, amb CIF A25006834 i domicili a Lleida, Pl. de 
l’Ensenyança, núm. 1, el contracte de la redacció del projecte bàsic i executiu acompanyat del 
corresponent estudi bàsic de seguretat i salut; la legalització d’instal·lacions; i l’execució de l’obra 
“Construcció complex esportiu piscines”, amb el següent desglossament: 
 
Import base del contracte: 4.120.220,00 euros. 
Import de l’IVA (21%): 865.246,20 euros.  
Import, IVA inclòs: 4.985.466,20 euros. 
 
L’oferta inclou les 8 millores previstes en el Plec de clàusules administratives, un termini d’execució per 
la redacció del projecte de 12 setmanes; un termini de 83 setmanes per l’execució de l’obra; i un 
termini total de garantia de l’obra de 6 anys.  
 
Novè - Requerir a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el contacte en el termini màxim de quinze 
dies posteriors a aquell en que s’hagi rebut la notificació d’aquest acord. 
 
Desè - Facultar a l’alcalde - president, o regidor/a en qui delegui, per a la signatura del contracte. 
 
Onzè - Fer pública l’adjudicació del contracte al BOPT i al perfil del contractant de la pàgina web de 
l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Dotzè - Retornat a les restants empreses licitadores la quantitat corresponent a la garantia provisional 
dipositada en el seu dia. 
 
Tretzè - Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a les restants empreses licitadores amb 
expressió dels recursos que corresponguin.  “
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal del PDeCAT, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies alcalde. Regidors, regidores, bon dia.  
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Avui fem un pas més, evidentment un pas important, que és l’adjudicació, en la consecució d’aquest 
projecte esportiu, de piscina, que suposarà que en els propers mesos la nostra ciutat tingui les 
instal·lacions que mereix. 
 
Com ja coneixen, aquest ha estat un procés amb diferents esdeveniments –que ara explicaré– que han 
determinat que la mesa hagi fet diferents propostes d’adjudicació a aquest plenari. 
 
També cal avançar, perquè sembla que en alguns moments hi ha hagut alguna confusió per part d’algú, 
que mai s’havia produït una adjudicació, sinó que avui és el primer cop que fem l’adjudicació d’aquesta 
instal·lació. 
 
Com saben, i s’ha informat en comissió, es va produir una primera proposta d’adjudicació per part de la 
mesa després d’excloure una de les empreses que s’havien presentat per baixa temerària, tenint 
present que la baixa temerària en aquest cas estava més limitada del que marca la legislació, quedant 
en aquest cas una empresa, una UTE formada per dos empreses com a proposta més avantatjosa. 
 
Posteriorment, i abans de procedir a l’adjudicació, es va conèixer que una de les empreses que 
formaven la UTE havia declarat concurs prèviament a la licitació i, per tant, no podia estar facultada per 
licitar, ja que incorria en la prohibició de contractar amb l’Administració, fet que va suposar una nova 
reunió de la mesa i la seva exclusió de la licitació d’acord amb els informes jurídics pertinents, que va 
determinar la seva incapacitat per licitar, a la vegada que es va acordar una nova proposta de relació 
classificada d’ofertes.  
 
En posterioritat es van presentar diferents escrits per l’empresa exclosa de la licitació sol·licitant, la UTE, 
sol·licitant que se li adjudiqués l’obra; de l’administrador concursal també demanant ser part 
interessada; també de l’empresa que estava en concurs, desistint de formar part de la licitació; i una 
altra de les empreses renunciant a ser adjudicatària del contracte; i en darrer lloc, l’empresa Benito 
Arnó sol·licitant la puntuació corresponent a la reducció de termini i, per tant, sol·licitant ser proposada 
com adjudicatària del contracte. 
 
Es va reunir la mesa i, d’acord amb els informes jurídics i també amb l’informe de l’arquitecte 
municipal, es va acordar tenir per interessat a l’administrador concursal de l’empresa. Es va determinar 
que l’empresa que es trobava en concurs i, per tant, en prohibició de contractar no podia desistir de la 
participació d’aquest contracte i, per tant, no podia ser adjudicatària l’altra empresa. I no podia, per 
tant, alterar l’aspecte subjectiu de la proposta feta en el seu moment. 
 
I en darrer lloc, d’acord amb l’informe, com he dit, de l’arquitecte municipal, es considerava que, 
analitzada la documentació presentada per l’empresa Benito Arnó, es justificava la reducció de termina, 
s’incloïa un cronograma on es marcava exactament el termini que s’havia previst i, per tant, s’assolia la 
puntuació requerida per la reducció de termini que marcava el plec de condicions. 
 
En aquest sentit, la mesa va fer una nova proposta de relació classificada, que és la que avui es porta 
en aquest plenari i que suposa que l’oferta més avantatjosa i la que proposem al Ple per a la seva 
adjudicació és l’oferta feta per l’empresa Benito Arnó e Hijos per un import de 4.985.466,20€ per un 
termini d’execució per a la redacció del projecte de 12 setmanes, un termini d’execució de l’obra de 83 
setmanes i un termini total de garantia de 6 anys. 
 
Aquesta oferta inclou també les vuit millores que s’havien previst al plec de clàusules administratives, 
que són millores relatives a les plaques fotovoltaiques, a les grades, al paviment de gespa, a la 
urbanització del passeig, a la urbanització de la vorera, als cobertors, als equips de desinfecció i a la 
potenciació de la desinfecció, totes les millores que s’havien determinat. 
 
Per tant, avui amb aquesta adjudicació concloem la licitació d’un procés. Un procés, un projecte que 
compta amb finançament i que ens permetrà disposar d’aquest complex pioner, que entenem que 
necessitava la nostra ciutat des de feia temps. Una instal·lació que permetrà tenir una piscina per poder 
efectuar diferents competicions. També amb un gimnàs per a activitats dirigides. També una altra 
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piscina per tal de poder fer activitats dirigides o activitats d’aquagym, per exemple, sala d’activitats 
dirigides, pistes de pàdel, a banda d’un entorn acabat i urbanitzat que també permetrà poder utilitzar la 
piscina a l’estiu, disposant d’un solàrium al seu costat. 
 
A més, la planificació del projecte també ha tingut en compte la situació actual de que hi ha molts 
usuaris que utilitzen la piscina –i també el Club de Natació Tortosa– i, per tant, permetrà no tenir cap 
paralització de l’activitat a la piscina, poder continuar disposant de la piscina actual fins que no estigui 
en funcionament la nova piscina. 
 
Per tant, avui, com he dit, es proposa a aquest Ple aquesta adjudicació. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament  pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres ens alegrem de que per fi Tortosa comenci a 
construir la piscina, la famosa piscina, però en tot cas votarem en contra per una sèrie de qüestions. 
 
La primera, creiem que no estaria de més que des de l’equip de Govern es demanin disculpes a la 
població de Tortosa que des del 2011 té aquesta obra aturada, tot i que es va anunciar amb bombo i 
plateret que es començava la seva construcció al 2011. 
 
En segon lloc, lamentem molt que, tot i que també en el seu moment es va anunciar que s’havia de 
construir una caldera de biomassa que serviria tant per a la instal·lació com fins i tot per a altres que 
estan adjacents a la instal·lació, que finalment no s’apostés per aquest model. I aquí volem lamentar 
també l’actitud d’Esquerra Republicana, que no ha pogut o no ha sabut condicionar al seu soci de 
Govern pressionant-lo més per a que realment s’apliqui una política d’energies alternatives, perquè 
després és molt fàcil adherir-se a mocions i a discursos contra el canvi climàtic, però resulta que a 
l’hora de la veritat, quan hem de fer apostes en recursos i en inversions –que és l’hora de la veritat, no 
quan es porta al programa electoral– doncs, a l’hora de la veritat no hi ha aquesta aposta per les 
energies alternatives. I ho lamentem perquè, a més, és que cada vegada és més palpable que el canvi 
climàtic és un fet i que hem de fer algo. Que, evidentment, des d’una Administració local el que es pot 
fer no és molt. Doncs sí, no és molt, però quan hi ha el cas –com era aquest– de poder incidir en el 
canvi climàtic, doncs, nosaltres seguim apostant per un model obsolet que és el de les energies no 
renovables, el de les energies fòssils i que, a més, ens crea, ens genera una dependència en altres llocs 
del món amb una inestabilitat política que tampoc és molt adequat el invertir en aquestes energies. 
 
Ens hagués agradat també que en aquest projecte haguera hagut una piscina com cal, d’estiu, i que la 
solució no sigui com la que va portar l’altre un regidor en una tertúlia –un regidor del seu equip de 
Govern– que deia que la gent se’n pot anar a la resta de pobles de Tortosa, que allí sí que hi ha 
piscines. Creiem que aquesta no és la solució. Però en tot cas, ens alegrem de que finalment Tortosa 
d’aquí a 2 anys tingui acabada aquesta instal·lació. 
 
Ens hagués agradat que el projecte s’hagués consensuat més i que, fins i tot, s’hagueren escoltat altres 
propostes que s’han fet, però bé, això ja entenem que és demanar massa. 
 
I ja fora del que és l’àmbit local, no entenem com una empresa –l’antiga Teyco– supera l’àmbit local –i 
és una demanda que fem des de la CUP a nivell nacional– no entenem com una empresa com Top 
Proyectos y Construcciones –l’antiga Teyco– podia haver guanyat dins una UTE. És a dir, es pot 
presentar una empresa que pertany a la família Sumarroca i que està pendent de nombrosos casos de 
presumpta corrupció, com l’aparcament de Torredembarra i altres casos que han provocat escorcolls en 
diferents ajuntaments. I no entenem com aquestes empreses poden continuar-se presentant concursos 
públics quan, presumptament, la Fiscalia ha denunciat que pagaven comissions a la Fundació Catdem 
a canvi de les contraccions que rebien moltes vegades sense negociació. 
 
Per tot això, nosaltres votarem en contra. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Rodríguez. Primer, me n’alegro de la 
seva alegria.  
 
Segon, començaré per aquest últim. Home, com que no és un tema d’àmbit local el tema de que una 
empresa successora de l’empresa Teyco es pugui presentar o no, doncs això ho tenen molt fàcil, això 
depèn de vostè, depèn de la CUP. La CUP és la que marca les majories al Parlament de Catalunya, per 
tant, tinguin alguna iniciativa als respectes. Vostès tenen els pressupostos a les seves mans, van 
alardejant cada dia de que tenen al Govern de la Generalitat i el Parlament depenent de la seva força 
política, doncs, per tant, menys discursets i més actuar. 
 
En tot cas, aquesta empresa li vull recordar que està treballant en molts ajuntaments. Aquí no, 
concretament. I, pràcticament, no ha fet mai cap obra. En canvi, sí que ho ha fet ajuntaments com 
Barcelona, per exemple, que no són, no seran sospitosos en aquests moments d’absolutament res. 
 
Però, en tot cas, en aquesta qüestió la CUP el que ha de fer, en lloc de fer tants de discursos, és utilitzar 
la força que se li va donar a nivell de Parlament de Catalunya. I si vostès són determinants per al 
pressupost de la Generalitat, doncs, condicioni’l a que aquesta situació no sigui possible. 
 
Però clar, venir aquí a intentar donar lliçons a l’Ajuntament de Tortosa i després no actuar, això, com 
sabem, és molt propi de la CUP. 
 
Segona qüestió. Diu ‘és que es renuncien a les energies alternatives i s’aposta pels combustibles 
fòssils’. Clar, vostè diu això aquí gratuïtament, sense cap base, menteix i això pot quedar així i, per tant, 
jo no ho puc permetre.  
 
Primera, tot el que no sigui escalfar l’aigua va amb energia solar. Més neta que aquesta no en trobarà 
cap. Segona, més del 60% del consum d’energia destinat a escalfar i climatitzar la piscina i l’aigua de la 
piscina es fa mitjançant energia solar. Això no són combustibles fòssils, per tant, més del 65 o el 70% 
del consum en la banda pitjor del consum d’energia, en aquesta instal·lació serà energia solar, que és 
una energia alternativa, i dins les energies alternatives és la més neta. La biomassa molt i molt neta no 
ho és i es va descartar, entre altres coses, per una qüestió tècnica, no era una qüestió política. La 
nostra voluntat política la vam mostrar, i és l’entorn on està no teníem garanties que no generés 
molèsties en la combustió, en el que generava la combustió als veïns i, per tant, era molt més còmode, 
era molt més barat i era molt més net en quant a generar problemes al veïnat. I en una instal·lació que 
és 100% urbana aquesta variable s’ha de tenir en compte, perquè és molt còmode fer apostes 
d’aquestes i que després les pateixin uns altres.  
 
Per tant, pensant essencialment en el barri de Ferreries, es va fer aquesta alternativa que, 
majoritàriament, molt majoritàriament –inclús en els pitjors dels moments– és utilitzant una energia 
alternativa que avui per avui és de les més netes que es coneix, que és l’energia solar. 
 
I en relació a la piscina descoberta, tenim clar quins eren els graus d’utilització de la piscina descoberta 
i el que fem és que aquesta piscina és absolutament utilitzable a l’estiu. Hi ha una part d’un dels 
laterals que, mitjançant unes portes abatibles, quedarà oberta, tindrà un solàrium i, per tant, també es 
podrà utilitzar com a piscina d’estiu, amb el que això s’entén. 
 
En tot cas, més enllà del seu vot o més enllà dels seus comentaris, em quedo en què vostè està molt 
content de que això es tiri endavant, no en dos anys sinó que em penso que estem parlant de 18 mesos 
–el termini està per setmanes, són 83 setmanes, per tant, dos anys són 104 setmanes–. I també, això 
no és una qüestió que hagi dit vostè però sí que l’incorporo jo, tenint en compte que hi haurà una 
primera fase on la piscina ja estarà disponible, que si no recordo malament, estem parlant sobre els 15 
mesos. 
 
Però en tot cas, això esperem que es vagi desenvolupant amb la normalitat màxima. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyors regidores, senyores 
regidores, avui el Govern ens porta a aprovació per part del plenari el dictamen de proposta d’acord 
d’adjudicació del contracte per a la redacció del projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent 
estudi de seguretat i salut, la legalització d'instal·lacions i l’execució de l’obra anomenada “Construcció 
Complex Esportiu Piscines”. Benvingut sigui i a veure si al final els tortosins i tortosines un dia o altre 
tindrem unes piscines. 
 
És ben sabuda la posició del nostre grup respecte a aquest projecte de piscines, tal i com ja vam 
exposar en les sessions plenàries del passat 7 de març, en la que es van presentar a aprovació la 
plurianualitat de la construcció de les piscines per a l’any 2016, 2017 i 2018, així com l’aprovació d’una 
modificació pressupostària de 607.780€ per al complex de les piscines per a l’any 2016. I també del 
passat 21 de juliol en què se’ns va presentar l’aprovació de l’expedient de licitació que avui porten a 
adjudicació del contracte. 
 
És ben sabuda i manifesta la nostra posició des de l’inici de la tramitació de l’expedient del present 
projecte de Complex Esportiu de les Piscines i per això en aquesta ocasió el Govern municipal comptarà 
amb el nostre suport, amb el suport del grup socialista. 
 
Ja hem manifestat en diverses ocasions que creiem que el projecte de les piscines no és el projecte de 
piscines que necessita Tortosa, que necessitem els tortosins i tortosines. Tot i això, un projecte que no 
és el model de piscines que Tortosa necessita, bàsicament perquè no té piscina descoberta recreativa 
d’estiu, i no entraré avui en altres consideracions que crec que llargament ja han estat debatudes en 
aquest plenari en diverses ocasions. 
 
Tot i això, després d’un munt d’anys de falses promeses dient que això es feia ja, que això ja es feia ja, 
però el cert és que portem més de 7 estius sense piscines. Tot i això, denota un llarg camí de 
despropòsits en el que, recordem, el nostre grup ja va manifestar el seu desacord en la resolució del 
contracte de les piscines, del primer projecte de piscines, amb l’empresa adjudicatària, la mateixa 
empresa que també va deixar sense fer l’aparcament del Rastre però sí que se’n va endur el benefici de 
2 anys de la gestió de l’ampliació de la zona blava. El Govern en aquell moment no va aplicar la 
corresponent penalització a l’empresa, a la qual nosaltres creiem que l’Ajuntament el dret i el deure 
d’exigir, per l’evident incompliment del contracte. 
 
Tot aquest procés ha estat immers en una gran escenificació mediàtica i gestual, entre molts gestos, en 
els que vull destacar-ne quatre, uns quants, no? L’enderroc de les piscines poques setmanes abans 
d’unes eleccions; presentacions en campanya electoral d’un nou projecte del Govern municipal a les 
eleccions següents, després de 4 anys; anuncis al PAM de que les piscines es faran entre 2016 i 2017; 
a l’octubre de 2014 el Govern deia que a final de 2015 es licitaria la redacció del projecte. Després hem 
vist que no és així, que s’ha fet un avantprojecte i que el projecte s’encarrega ara amb l’obra. 
 
El passat 7 de març ens porten a aprovació –com he dit abans– la plurianualitat per a 2016, 2017 i 
2018. El 21 de juliol s’aprova el present expedient, dintre del qual, al 2016, ja hi havien 2 mesos de 
treball –del novembre i desembre– per construir les piscines. 
 
Ara podem comprovar que les obres no s’han començat dins els terminis de dates previstes, per tant, 
així ho vull deixar palès. 
 
I dic el de l’escenificació mediàtica perquè en les darreres setmanes hem assistit a tot un seguit 
d’anuncis a la premsa, al nostre entendre precipitats, sobre quina empresa seria l’adjudicatària i, per 
tant, la responsable de dur a terme el projecte de l’obra de les piscines, amb comunicats de premsa 
avui anunciant l’adjudicació a una empresa, l’endemà a una altra, de manera que l’empresa de la 
proposta inicial de la mesa estava, crec, la quarta o la cinquena –perquè ja m’he perdut– en quant a 
puntuació, ara és la que es proposa com a empresa adjudicatària. 
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Tant de bo, finalment tot vagi endavant perquè el nostre grup desitja que els tortosins i tortosines tornin 
a tenir les piscines en funcionament el més prompte possible. Però permeti’m que torni a preguntar el 
que vaig preguntar en els plens del 7 de març i del 21 de juliol: Ara sí que va en serio? I ho dic, però jo 
no só lletrat, però llegint el plec de clàusules administratives, la clàusula divuitena diu que l’adjudicació 
del contracte s’ha de dictar en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’obertura de les 
proposicions. Jo no sé quines repercussions pot tenir això. Si no recordo malament, l’obertura del darrer 
sobre va ser el 27 d’octubre i, per tant, no sé si l’acte administratiu que avui estem fent aquí 
d’adjudicació estem dins o fora de termini. Potser el senyor secretari ens ho podria aclarir. 
 
Però en qualsevol cas, les obres, malauradament i contràriament al que va dir la regidora en comissió fa 
uns mesos, ja no començaran a finals del 2016. I les preguntes són: les obres s’acabaran al 2018?, 
repeteixo, ara van en serio? 
 
Per això, tal i com he avançat al principi, el nostre grup no donarà suport a la proposta d’adjudicació i, 
per tant, ens abstindre’m per les consideracions exposades. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidors i regidores, sembla mentida però no 
ho és. Estem a finals del 2016, a les portes del 2017 i encara estem parlant del projecte de les piscines 
després de molts anys que s’està debatent sobre aquesta instal·lació tan necessària a la nostra ciutat. 
 
Des de Movem Tortosa ja ho vam fer en el seu dia, però com ara estem també amb aquest dictamen de 
proposta d’adjudicació, volem recordar que, més enllà del que avui debatem, hi ha tot un llarg 
recorregut sobre aquesta instal·lació a la nostra ciutat que pensem que cal fer crítica. I hem de recordar 
que fa uns anys el Govern municipal presentava un projecte faraònic al barri de Ferreries, amb un 
aparcament soterrani inclòs, amb pressupostos que van anar variant entre 10, 11, 12 milions d’euros.  
 
En aquell moment, quan es va fer tot aquest debat en aquest Ple, des del nostre grup municipal en 
aquell moment es van fer tota una sèrie d’advertiments, que era un projecte que no era viable. I tots 
aquells advertiments, totes aquelles propostes mai van ser escoltades. I, finalment, el  Govern del 
senyor Ferran Bel va continuar endavant, sense escoltar absolutament res, fins i tot arribant a destruir, 
enderrocar setmanes abans de les eleccions municipals les piscines. I des de llavors fins a l’actualitat 
tothom sap com es troba l’estadi municipal, com si hagués caigut una bomba atòmica, amb una imatge 
molt negativa per a la nostra ciutat. 
 
En aquest sentit, va passar allò que sempre vam denunciar des del nostre grup municipal en aquell 
moment, i era que el primer projecte era un projecte inviable, faraònic i que el temps, malauradament, 
ens va donar la raó. 
 
Després va arribar la segona fase, desprès de molts anys de tenir aquella situació on es va resoldre 
finalment l’anterior contracte. I també vam discutir en aquest Ple la forma en què es va resoldre, i des 
del nostre grup municipal vam haver de portar aquesta qüestió a l’Oficina Antifrau de Catalunya per a 
que estudiés si realment s’havia fet bé. I ens consta que en aquests moments l’Oficina Antifrau de 
Catalunya precisament està investigant sobre aquesta qüestió. 
 
I finalment, després de molts anys, va arribar el nou projecte que s’adjudicarà avui, finalment. Un 
projecte on tampoc es va buscar cap tipus de consens amb els grups de l’oposició –com s’ha dit aquí– 
una vegada passades les eleccions, i que el nostre grup municipal va acabar abstenint-se, entenent que 
algunes de les nostres peticions en el passat s’havien incorporat, però que tampoc va voler haver cap 
tipus de consens.  
 
En aquest sentit, també vam remarcar –també avui s’ha dit aquí– que un dels problemes principals és 
el tema energètic que, des del nostre punt de vista, naix obsolet, l’edifici, sense tenir en compte 
l’energia de biomassa, que a altres poblacions no molt llunyanes com la Sénia funciona, que tenen 
premis sobre la piscina i sobre el model energètic d’àmbit internacional, que està en una zona urbana i 
que, per tant, no entenem com a poblacions d’aquí al costat funciona i no hi ha cap tipus de problema i 



-  Pàg. 22 / 26 -           JACE / sbh 
 

aquí a Tortosa sembla que no es pot fer. 
 
Finalment, hi ha hagut durant tot aquest temps últim el procés d’adjudicació que, pel que sembla, hi ha 
hagut errors propis a nivell tècnic, com s’exposa a l’hora de la puntuació. I sobretot, més enllà d’això, el 
que és evident que hi ha hagut ha sigut tota una sèrie de comunicats de premsa que el que han fet ha 
sigut confondre a la població. No entrarem ara sobre això. 
 
També segurament que el Govern no assumirà, amb tot el que he dit ara i abans, absolutament res. 
Tota la responsabilitat sempre és de fora. Inclús segurament se’n recordarà els 4 anys amb l’anterior 
Govern on Iniciativa en aquell moment va tenir la regidoria d’Esports, és a dir, tirarem 10 anys o 12 anys 
enrera. 
 
Però nosaltres l’únic que els hi demanem són dos coses: la primera és que avancin ja definitivament en 
aquest projecte i que, per tant, tirin endavant perquè és una necessitat que comparteixen molts 
tortosins i tortosines i Movem Tortosa, evidentment també. I la segona és que acabem ja amb el malson 
que ha representat i representa tot el projecte de piscines a la nostra ciutat. 
 
En quant la votació, la nostra serà la mateixa que vam fer en el seu dia en relació al seu projecte actual, 
que és l’abstenció i, per tant, aquest és el nostre posicionament.  
 
Insistim en què intentin avançar el màxim possible perquè portem més de 10 anys esperant unes 
piscines i pensem que és una necessitat urgent que la ciutat tingui definitivament aquestes 
instal·lacions. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, molt breument, si em permeten, abans de 
passar també la paraula al senyor Marià Martínez. 
 
En tot cas, senyor Jordan, tot el que es fa en aquest Ajuntament de Tortosa es fa –tant els contractes, 
com la resolució dels contractes, com les modificacions de contractes–, tot es fa en base als 
corresponents informes tècnics. 
 
Tanmateix, tota la responsabilitat l’assumeixo jo mateix com alcalde i com els regidors de l’equip de 
Govern.  
 
Per tant, jo l’únic que puc dir en aquest procés, com en altres, és el meu agraïment i el meu 
reconeixement a la feina que fan els tècnics. Mai jo intentaré com alcalde –i penso que no ho han de fer 
cap regidor– intentar imputar a tècnics errors o situacions concretes. Si es produeixen, com tots, perquè 
totes les persones segurament, fins a vostè i tot, tenen la capacitat d’equivocar-se, en tot cas, nosaltres, 
jo com a responsable de l’equip de Govern assumeixo totes aquestes responsabilitats. 
 
Tanmateix, jo he de reconèixer que els tècnics, tots els tècnics d’aquesta casa, fan en aquest expedient i 
en altres una gran tasca, amb una gran dedicació, dedicant-li moltíssimes hores, hores de treball, hores 
d’estudi, hores de buscar solucions a situacions complexes, i el meu reconeixement.  
 
I, en tot cas, deixar constància de que no fem res que no estigui en base als informes tècnics 
corresponents, com ha de ser. A altres llocs no sé el què passa, però sé el què passa aquí. 
 
Segona. Diu que aquest projecte té un llarg recorregut, i ho ha anomenat després vostè, per tant, com 
que ho ha anomenat vostè, no seré jo que em dirà qui ho ha anomenat. Un llarg recorregut que vostè no 
obvia, que la seva formació política –vostè en aquell moment era càrrec de confiança d’aquell Govern 
municipal– va tenir la responsabilitat de la regidoria d’Esports i no va saber plantejar absolutament res. 
 
Nosaltres, li he dit en més d’una ocasió, segurament, no sé si ens vam equivocar o no ens vam 
equivocar, però no va sortir bé. I per tant, com no va sortir bé, ho he dit altres vegades i no em res 
demanar disculpes com a màxim responsable de la institució. Segurament la conjuntura, segurament 
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que 3 de els 5 empreses que formaven la UTE entressin en concurs això va ser determinant. Però ho 
vam intentar. La diferència és que uns estan al Govern i el temes complicats, els temes difícils els 
obvien, no els volen afrontar i els altres els afrontem.  
 
Ens han sortit moltíssimes coses bé al llarg dels últims, pràcticament, 10 anys. Moltíssimes. I 
moltíssimes coses que governs anteriors de tots els colors, però del seu i del que vostè era càrrec de 
confiança, no van tenir el coratge d’emprendre. I alguna, doncs, no ens ha sortit tan bé. 
 
Tanmateix, jo tinc les ganes, la satisfacció, espero poder-ho fer de que quan deixi de ser alcalde pugui 
presentar un full de serveis amb encerts i amb errors, però haver solventat, pràcticament, els grans 
temes que Tortosa tenia i que no havia resolt. Per tant, aquesta és la realitat.  
 
En tot cas, jo també m’he de felicitar que, més enllà dels discursos, aquest projecte només s’aprovarà 
amb un vot en contra i la resta de vots a favor. 
 
Respecte al tema del consens, jo ja no.... Ho hem discutit altres vegades, està a les actes. Uns que 
reclamen consens van estar 30 segons asseguts a la taula. Altres que reclamen consens, malgrat 
reconèixer que s’han incorporat algunes de les seves propostes, doncs, també es van aixecar de la taula 
uns mesos abans d’una cita electoral, per les raons que sigui però, en tot cas, no devem estar tant lluny 
del consens quan avui aquest projecte s’aprovarà amb un únic vot en contra, cosa de la qual, 
òbviament, jo em congratulo. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, alcalde, Esquerra Republicana de 
Tortosa ens vàrem presentar a la campanya electoral del 2015 establint uns compromisos amb la 
ciutadania. Alguns ja estan assolits i els volem anomenar: màxima transparència i participació 
ciutadana en els propers pressupostos participatius; programa d’aliments frescos; rebaixa del preu del 
bus urbà, noves parades i arribar a altres barris com el Rastre; nou paquet turístic en la recuperació del 
llaüt; il·luminació del Palau Episcopal, catedral i muralles del castell de la Suda; reforma integral del 
pont de l’Estat, que actualment està en execució. I avui donarem suport a l’adjudicació de les obres de 
la nova piscina municipal, un altre compromís d’Esquerra Republicana amb al ciutadania. 
 
Ja vàrem dir a la campanya electoral –i després va formar part d’un dels punts dels acords de 
governança amb Convergència i Unió– que construir unes noves piscines era una prioritat que 
afrontaríem des del primer dia. 
 
Avui aprovem encomanar la construcció del nou complex d’aigua, integrat per tres vasos d’aigua, 
vestidors, sales de tonificació muscular i d’activitat de millorar cardiovascular, pistes de pàdel i una 
zona descoberta per a l’estiu, en definitiva, d’aquell model de piscines que la ciutat es pot pagar. 
 
Per a això s’ha tingut en compte el següent: els costos de construcció, les despeses anuals de 
manteniment, sobretot el concepte d’energia, tot integrant els elements arquitectònics i constructius 
més adequats per abaratir les despeses energètiques en mantenir en unes condicions òptimes l’aigua 
dels vasos. També s’ha tingut en compte afegir a les piscines unes sales adequades per practicar 
activitats dirigides de tonificació muscular i de caràcter cardiovascular. Aquests espais generen molts 
ingressos en unes instal·lacions que consumeixen molta energia. 
 
També s’ha tingut en compte la gestió de les instal·lacions, que la gestió de les instal·lacions serà 
municipal. Tenim estructura i ofici per a que continuïn els treballadors que han ensenyat a nadar a 
tantes tortosines i tortosins. 
 
També s’ha tingut en compte la forta tradició de la ciutat en natació de competició a través del Club 
Natació Tortosa. Implica que s’han de fer compatibles els requeriments esportius i els d’esbarjo. La 
piscina tindrà tres vasos: un de 25 x 20 metres, multiús que permeti tant la competició oficial com 
l’entrenament i els cursets, un segon vas d’iniciació i un altre amb xorro d’aigua i bombolles per a la 
relaxació. 



-  Pàg. 24 / 26 -           JACE / sbh 
 

 
Donarem suport a aquesta adjudicació. En 83 setmanes tindrem unes noves piscines, pista de pàdel i 
una edificació complementària per a activitats de tonificació muscular i cardiovascular. Així, donarem 
compliment a una necessitat del municipi i a un altre dels compromisos que Esquerra Republicana de 
Tortosa va assolir amb la ciutadania. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Martínez. Sí, efectivament, jo també vull 
agrair el recolzament del grup municipal d’Esquerra Republicana en aquest projecte, com vam tenir en 
l’anterior projecte que no va sortir però que ho vam intentar, vam intentar afrontar una situació que no 
s’havia afrontat fins llavors. 
 
Efectivament, Esquerra Republicana, igual com Convergència i Unió, portàvem un programa molt 
detallat, molt complert. No ens va ser gens difícil fer un acord de governança i redactar, posteriorment, 
un Pla d’actuació municipal que incloïa algunes d’aquestes accions que hem estat esmentant abans 
que, a més, jo crec que és just reconèixer que algunes d’elles s’estan aconseguint amb la complicitat 
d’altres institucions, com pot ser la mateixa Diputació de Tarragona, com pot ser la mateixa Generalitat 
de Catalunya en els seus departaments, i ja veuran que si hi han pressupostos però també tindrem 
bones notícies per a la ciutat de Tortosa al llarg dels propers dies, i en altres institucions locals. Ahir 
mateix teníem l’ocasió de presentar una iniciativa marcada dins del Pla de garantia juvenil, finançada 
pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i en la qual fem una acció conjuntament amb 
el Consell Comarcal, amb el COPATE, amb institucions privades com pot ser algun sindicat i alguna altra 
entitat que treballa amb els joves per intentar formar –és una anècdota– 20 persones, 20 joves en 
l’àmbit de la pagesia. Per tant, són moltes les coincidències, estem treballant.  
 
I en quant als arguments que ha dit el portaveu, en aquest cas d’Esquerra Republicana, en la qüestió 
de la piscina i en l’àmbit energètic coincideixo plenament. Efectivament, a la vegada el manteniment, el 
cost de l’energia any rera any aquest és el més barat que cap dels altres que s’havia plantejat, una 
variable que també hem de tenir en compte i que també es va tenir en compte per part dels tècnics que 
ens estaven assessorant en aquest projecte. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Abans de respondre, un parell de qüestions que abans 
no havíem comentat. Una és que reconeixem, a nosaltres no ens importa reconèixer coses que ens 
agrada, i reconeixem i ens alegrem també molt de que s’hagi optat per la gestió directa –que creiem 
que és el model de gestió que ha de tenir una instal·lació pública– i, per tant, també és una cosa amb la 
que estem d’acord amb l’equip de Govern i de la que ens alegrem. 
 
Una altra qüestió que no és específicament de la piscina, perquè nosaltres no entenem com pot ser que 
dos poblacions tan properes com Roquetes i Tortosa hagin de disposar cadascuna d’una instal·lació tan 
cara com és una piscina coberta. Això ja no té solució, però crec que en futur estaria bé que ens 
comencéssim a plantejar, per a certs projectes de ciutat, el que es pugin compartir amb Roquetes per la 
proximitat i perquè la distància que hi hauria amb la instal·lació la faria factible. 
 
Responent ja més al que ha comentat vostè abans, nosaltres ens alegrem, però ens alegrem sobretot 
pels usuaris i les usuàries de la piscina que han estat patint el deteriorament que aquesta instal·lació ha 
patit, sobretot per això ens alegràvem abans quan li comentàvem que ens alegràvem molt per la 
instal·lació. 
 
Hem aprofitat el tema de parlar de Teyco i de l’empresa que s’havia presentat simplement per fer 
pedagogia i és una petició que des de la CUP fem. Si la CUP tingués força al Parlament, com vostè ha 
volgut fer veure aquí, això ja estaria canviat, però aquestes empreses es dediquen a finançar altres 
partits polítics i creiem que moure aquestes voluntats seria molt difícil. En tot cas, donada la força que 
tenim nosaltres al Parlament, com a molt podem intentar condicionar una miqueta, que és el que 
intentem fer ara amb els pressupostos i que siguin una miqueta més socials. Quan ho siguin, doncs, ho 
aprovarem. 
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Sobre el tema d’energia solar i biomassa, nosaltres entenem que és una pena que Tortosa, que té 
tantes hectàrees de boscos, doncs, que no aprofitéssim un recurs que tenim i que, a més, podria 
generar riquesa i ocupació per a la ciutat. I que pensem que Tortosa s’hauria d’haver posat, com ja s’ha 
comentat abans, en la primera posició a les Terres de l’Ebre per defensar aquest model d’energia 
alternativa que aprofita recursos que ja tenim i que, com hem dit, podríem generar riquesa. 
 
I per últim, ha comentat també que l’ús de la piscina no era molt alt per les dades que..., al menys és el 
que m’ha semblat, no?, que tenien estudis. De totes maneres, nosaltres entenem que, com altres 
serveis que presta l’Ajuntament, és una qüestió que podríem definir de caire social el fet d’oferir una 
alternativa d’oci, sobretot en un estiu tan calorós com és el de Tortosa. I que, independentment de que 
hi hagi més o menys utilització –igual que el transport públic o altres coses–, encara que siguin 
deficitàries, un Ajuntament les ha d’assumir perquè és un servei públic. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Hi tornaré a insistir: és que aquesta piscina 
té utilització com a piscina d’estiu. 
 
Ja els hi he dit que un dels laterals és un lateral abatible, que s’obri, que hi ha un solàrium a l’aire lliure 
com qualsevol altra piscina i, per tant, pot ser utilitzada i serà utilitzada, hi ha voluntat de que sigui 
utilitzada com a piscina d’estiu. Per tant, jo crec que aquí no hi ha més debat. 
 
En relació a la capacitat de decisió de la CUP és tota. Si realment per a vostès el tema de la 
contractació pública i evitar situacions com la que vostè planteja, des de la seva òptica jo crec que un 
tant peculiar en relació a l’empresa en qüestió, entrin una petita esmena. Això s’arregla amb una petita 
esmena a la Llei d’acompanyament. Si realment això és una prioritat per a la CUP, ho tenen molt fàcil. 
 
I després ha apuntat dos coses bastant interessants. Un és el tema de la gestió directa. Aquesta va ser 
una prioritat que vam establir fa 10 anys. Nosaltres enteníem que com havia funcionat la piscina 
municipal durant molts anys –primer en la fórmula del Patronat d’Esports, després en l’àmbit de 
Tortosasport–, una de les coses que més valorava la gent era la gestió directa per part del propi 
Ajuntament. Això afegit en què nosaltres tenim un club de natació que és molt més fàcil la 
compaginació per part de la utilització d’una instal·lació com aquestes i del Club Natació Tortosa que fer 
o deixar intentar fer un protocol d’enteniment entre una empresa privada i el Club Natació Tortosa per 
utilitzar aquesta instal·lació. 
 
I jo he tingut que aguantar molts retrets –no de vostè ni de la seva formació política– dient que volíem 
que això a l’Ajuntament li costés, i que hi hauria la possibilitat de que no li costés diners si això ho 
donàvem en explotació a una altra empresa. En un àmbit en el qual jo no sóc gens dubtós de poder 
fomentar la col·laboració público-privada, en l’àmbit concret de l’explotació de piscines i instal·lacions 
esportives només cal –jo no anomenaré cap població, però només cal que facin un ràpid repàs a les 
poblacions del voltant i veuran que la gestió indirecta d’instal·lacions com les piscines no ha funcionat o, 
en el cas que ha funcionat, té un elevat cost per a l’Administració a la qual li són reclamats cànons 
posteriors. I tampoc no aniré a buscar altres exemples, però en trobem molt prop i en trobem molt lluny, 
eh, és a dir, això no és una.... Algú l’altre dia en deia ‘és que les instal·lacions de les piscines en l’àmbit 
municipal gestionades privadament aquí a les Terres de l’Ebre no han funcionat’, i jo li deia ‘no, no han 
funcionat a les Terres de l’Ebre, en termes generals –desprès hi ha excepcions–, ni han funcionat a la 
resta del país perquè, segurament, no és el servei més adient per implementar aquesta col·laboració 
público-privada’. Per tant, aquí nosaltres no hem tingut cap dubte i en això ho compartim. 
 
I un altre element de reflexió que ha fet, interessant, força interessant i, a més, aquí segurament hi 
estarem en concepte –jo estic preparant alguna documentació en el meu àmbit privat, en l’àmbit de la 
meva formació política– per a que determinades instal·lacions públiques, per a comptar algun tipus de 
cofinançament o ajuda, hagin d’assolir una determinada massa crítica. I, per exemple, doncs, per 
construir –per anar-nos-en de l’àmbit– un teatre municipal o una sala de l’àmbit cultural, doncs, tu has 
d’assumir un determinat nivell de població. I si no ho pots assumir t’has de mancomunar amb altres 
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municipis per assumir-ho, per poder comptar amb alguna ajuda o subvenció d’administracions 
superiors, per fomentar aquesta mancumunació de serveis. Per tant, aquí també podem estar d’acord. 
 
En aquest cas concret, jo si li digués que no es van fer intents l’enganyaria. I també li he de dir que 
segurament aquests intents van ser més decidits per part del municipi veí que el nostre municipi. En 
aquell moment, les mateixes formacions polítiques encapçalaven els dos governs municipals, era la 
mateixa formació política que l’encapçalava. I ho dic jo que ho vaig viure, en aquell moment jo era 
president del Consell Comarcal. I em consta que des de Roquetes es va ficar tota la voluntat per 
intentar arribar, en el cas concret de la piscina, a una solució d’aquests característiques. No va ser 
possible –jo ara no ho he d’explicar– i, evidentment, segurament això acabarà generant en un futur una 
distorsió. Però ara la solució quina seria? Que Tortosa no construís la piscina? No, tampoc. Perquè 
segurament la piscina del poble veí no està preparada per assumir tot el volum d’usuaris que es 
concentrarien allí. Per tant, nosaltres el que hem de fer és tirar endavant el nostre projecte, amb la 
confiança de que en futur, doncs, es podrà comptabilitzar un i l’altre. Però en el cas concret aquest de 
la piscina de Tortosa i de Roquetes a mi em consta que en aquell moment va haver-hi alguns intents. Li 
estic parlant de, segurament, fa, per no enganyar-lo, doncs, uns 12 anys d’això. 
 
En tot cas, repeteixo, per acabar, si em permeten, agrair-los que, malgrat el discurs de cadascú, això 
s’hagi aprovat avui amb un únic vot en contra, amb 7 abstencions i la resta de vots favorables. 
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la seva assistència. 
 
Aprofitar de desitjar molt bon final d’any i, sobretot, un any 2017 bo per a vostès, per a tota la gent del 
municipi de Tortosa, per als companys de la premsa que ens acompanyen avui i que ens tornaran a 
acompanyar d’aquí a poques hores en l’inici d’any, en el primer Ple ordinari que tindrem la setmana 
vinent. 
 
Per part meva res més, moltes gràcies, s’aixeca la sessió. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb onze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM (3); un 
vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AE-PA; i vuit 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de  MT-E (4), PSC-CP (3) 
i PP (1). 
 
 

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


