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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
16 / 2016 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
QUERALT MORESO, DOLORS 
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 
 
Ha excusat la seva presència: 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
 
 

 
 
Tortosa, essent les divuit hores del dia dotze de 
setembre 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 
ordinària sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
SECRETARIA 

 
01 – Aprovació, si s'escau, de les següents actes:  
 
− Ordinària 7/2016, de 02 de maig. 
− Extraordinària i urgent 8/2016, d’11 de maig. 
− Extraordinària 9/2016, de 26 de maig. 
− Extraordinària 10/2016, de 30 de maig. 
− Extraordinària 11/2016, de 30 de maig. 



− Ordinària 12/2016, de 06 de juny. 
− Extraordinària i urgent 13/2016, de 06 de juny. 
− Ordinària 14/2016, de 04 de juliol. 
− Extraordinària 15/2016, de 21 de juliol. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de la modificació del Pla parcial Temple Sud. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
03 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació del Conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació 
amb entitats locals en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones físiques i unitats 
familiars en situació de pobresa energètica. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
04 – Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de 2016. 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Compte general de l’Ajuntament de Tortosa 
corresponent a l’exercici 2015. 
 
06 – Dictamen d’aprovació i de denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal relativa 
a diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord de ratificació de l’acord de dissolució del Consorci d’Inversions 
Públiques, adoptat pel Consell General d’aquest ens en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2016. 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament 
de Tortosa. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
09 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per establir un reglament d’ajuts a les famílies del 
municipi amb l’objectiu de facilitar el compliment de les seues obligacions tributàries vers l’Ajuntament. 
 
10 – Proposta del grup municipal Partit Popular per incentivar la rehabilitació de l’habitatge antic a 
Tortosa. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit Popular envers els traspassos de negocis. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per la paralització dels 
requeriments de dissolució d’empreses públiques municipals pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per revisar la taxa d’escombraries 
pel que fa a comerços, indústries, oficines, magatzems i similars i locals en els que no es desenvolupa 
cap activitat. 
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14 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per incentivar el reciclatge 
aplicant descomptes i bonificacions en la taxa d’escombraries. 
 
15 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de desaprovació dels fets 
esdevinguts al Parlament de Catalunya en la votació de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent del 28/07/2016. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
16 – Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 29/2016, de 27 de juny. 
- 30/2016, de 04 de juliol. 
- 31/2016, d’11 de juliol. 
- 32/2016, de 15 de juliol (extraordinària i urgent). 
- 33/2016, de 18 de juliol. 
- 34/2016, de 25 de juliol. 

- 35/2016, de 02 d’agost (extraordinària). 
- 36/2016, de 08 d’agost. 
- 37/2016, de 16 d’agost. 
- 38/2016, de 23 d’agost  (extraordinària). 
- 39/2016, de 25 d’agost  (extraordinària i urgent). 
- 40/2016, de 29 d’agost. 

 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 1024/2016 a la 1526/2016 
 
 
17 – Informes de l’Alcaldia.  
 
 
18 – Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 7/2016, de 02 de maig. 
− Extraordinària i urgent 8/2016, d’11 de maig. 
− Extraordinària 9/2016, de 26 de maig. 
− Extraordinària 10/2016, de 30 de maig. 
− Extraordinària 11/2016, de 30 de maig. 
− Ordinària 12/2016, de 06 de juny. 
− Extraordinària i urgent 13/2016, de 06 de juny. 
− Ordinària 14/2016, de 04 de juliol. 
− Extraordinària 15/2016, de 21 de juliol. 



 
*-*-* 

 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor alcalde és per manifestar l’abstenció del nostre grup en l’ordinària 7/2016, ordinària 
12/2016 i 14/2016 pels mateixos motius que en el Ple passat: les actes on nosaltres incorporem 
fotografies o documentació gràfica s’esmenta dins l’acta però no hi són incorporades. Només això, 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar les actes núm. 7/2016, 
12/2016 i 14/2016 i ordenar la transcripció al llibre d’actes, amb disset vots a favor corresponents als 
membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E (4) i PP (1); i 3 
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC-CP. 
 
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar les actes núm. 
8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 13/2016 i 15/2016 i ordenar la transcripció al llibre d’actes.  
 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL 
TEMPLE SUD 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ En data 18 de novembre de 2013, el Sr. Ferran Bel i Accensi, com alcalde - president de l’Ajuntament 
de Tortosa i el Sr. Emilio Descarrega Hierro en nom i representació de Subirats Berenguer Immobiliària 
SA, mercantil que ostenta el càrrec de president del Consell Rector de la Junta de Compensació del Pla 
parcial Temple Sud, van signar un conveni de col·laboració urbanística amb l’objectiu de facilitar el 
desenvolupament del sector Pla parcial Temple Sud, mitjançant el qual l’Ajuntament hauria de tramitar 
una modificació del POUM establint uns nous paràmetres urbanístics del sector, modificació ja aprovada 
definitivament i plenament executiva amb la publicació de l’acord al DOGC núm. 6588 de 24 de març 
de 2014, així com procedir a la modificació del propi Pla Parcial Temple Sud. Dita primera modificació es 
va efectiva amb la seva publicació al BOPT núm. 275 de data 29 de novembre del 2014.  
 
En data 4 de març de 2016, el Sr. Luis Lauroba Gámiz, actuant en nom  representació de la Junta de 
Compensació del Pla parcial Temple Sud, presenta documentació tècnica per procedir a una nova 
modificació de l’esmentat Pla parcial als efectes de la seva tramitació per l’administració municipal.  
 
La modificació que es proposa consisteix en: l’ajustament i definició del gàlib d’edificació  de les 
parcel·les E5 i E11 amb clau 3.5 d’ordenació oberta d’ús no residencial; modificació d’alçades mínimes 
lliures interiors de les esmentades parcel·les; modificació de les característiques de les tanques 
modificant l’article 7 de la normativa urbanística del propi el Pla parcial; i la modificació del pla d’etapes 
del Pla parcial per ajustar-se a la realitat actual. 
 
En data 10 de març de 2016, i per Decret núm. 549/2016, s’ha incoat expedient per procedir a la 
tramitació de l’esmentada modificació del Pla parcial Temple Sud. 
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Per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió celebrada en data 14 de març de 
2016, es va procedir a adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial, 
modificació que ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes amb publicació del 
corresponent edicte al BOPT núm. 69 de data 12 d’abril de 2016 i diari de premsa periòdica l’Ebre de 
data 8 d’abril de 2016. 
 
En el tràmit d’informació pública, s’ha presentat un escrit de data 13 de maig de 2016 signat 
conjuntament per Núria González Barberà, actuant en nom  i representació de l’empresa Tableros Cado 
SL i Juan Antonio García Rodríguez actuant en nom i representació de l’empresa García Rodríguez 
Ferreteria SL, actuant en la seva direcció lletrada l’empresa Urban Planning Consultants SL,  en el que 
formulen les següents al·legacions: 
 
- Que no es pot procedir a l’obertura d’establiments comercials subjectes a llicència comercial fins que 
les obres d’urbanització es trobin executades, segons l’article 8.3 de la LOEC. 
 
- En referència al pla d’etapes que es defineix en la documentació tècnica de la modificació del Pla 
parcial aprovada inicialment per executar les obres d’urbanització, de les 4 etapes previstes en el 
document, es contempla una etapa d’execució de dites obres d’urbanització (concretament la quarta 
referent a la zona definida en el plànol del pla d’etapes de la modificació del Pla parcial 0/23) que 
finalitzarà quan es compleixin les condicions tècniques necessàries per garantir el seu subministrament 
elèctric, de conformitat amb el contingut del contracte acordat entre l’empresa subministradora 
d’energia elèctrica Endesa i la Junta de Compensació del Pla parcial. Aquesta circumstància es 
considera per part dels al·legants, com un incompliment en l’obligació d’urbanitzar tot  l’àmbit del Pla 
parcial, considerant també que s’ha causat indefensió a la pròpia part al·legant per manca d’informació 
i desconeixement del contingut de l’esmentat contracte. 
 
Per últim, la part al·legant considera que ha de constar, en la tramitació de l’expedient, un informe a 
emetre per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya que analitzi  la modificació del Pla parcial que es proposa. 
 
De l’escrit d’al·legacions referit anteriorment s’ha donat trasllat pel seu coneixement com a part 
interessada de l’expedient a la Junta de Compensació del Pla parcial Temple Sud, havent-se presentat 
dos escrits per la Junta en data 20 de juny de 2016, adjuntant, per una banda, el contracte signat per la 
Junta de Compensació i l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU en data 9 de maig de 2016 on es 
defineixen les condicions per atendre el subministrament elèctric en el desenvolupament del Pla 
parcial, i per altra banda un escrit on es manifesta la disconformitat amb les al·legacions presentades i 
la petició de la seva desestimació per part de l’Administració. 
 
El “contracte” signat per la Junta de Compensació i l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, al 
considerar-se de naturalesa i amb un contingut que defineix una gestió merament urbanística, s’ha 
definit per aquesta administració municipal com un veritable conveni urbanístic, i per tant ha estat 
objecte del tràmit d’informació pública pel termini d’un mes amb publicació del corresponent edicte al 
BOPT núm. 119 de 22 de juny de 2016, de conformitat amb l’article 26 del Decret 305/2006 de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Dins d’aquest tràmit d’informació pública del conveni urbanístic, en data 22 de juliol de 2016, s’ha 
presentat un nou escrit conjunt d’al·legacions per Núria González Barberà, actuant en nom i 
representació de l’empresa Tableros Cado SL, i Juan Antonio García Rodríguez actuant en nom i 
representació de l’empresa García Rodríguez Ferreteria SL, assumint la seva direcció lletrada l’empresa 
Urban Planning Consultants SL., constatant que el conveni subscrit comporta que no es garanteix el 
subministrament elèctric per motius d’impossibilitat tècnica de la zona definida en el plànol del pla 
d’etapes de la modificació del Pla parcial 0/23, i per tant de l’etapa definida com a fase quarta en el 
propi pla d’etapes establert en la documentació presentada de la modificació del Pla parcial. 
 
Esta circumstància, segons els al·legants, comporta una indefinició temporal del termini d’execució de 



les obres d’urbanització del sector, la qual cosa suposaria atorgar una reserva de dispensació a la Junta 
de Compensació. 
 
De l’escrit d’al·legacions referit anteriorment s’ha donat trasllat pel seu coneixement com a part 
interessada de l’expedient a la Junta de Compensació del Pla parcial Temple Sud, havent-se presentat 
escrit per la Junta en data 26 d’agost  de 2016, manifestant la disconformitat amb les al·legacions 
presentades i la petició de la seva desestimació per part de l’administració. 
 
Per part de la CUTE, s’ha emès informe favorable referent a la modificació puntual del Pla parcial que es 
tramita segons acord adoptat per la pròpia Comissió en sessió de data 10 de juny de 2016, i per una 
altra banda, també s’ha emès informe favorable referent al conveni urbanístic subscrit en data 9 de 
maig de 2016 entre la Junta de Compensació del Pla parcial i la companyia elèctrica Endesa, restant 
incorporats tots dos informes a l’expedient. 
 
En data 26 de juliol de 2016, i prèvia petició per part de l’Administració, s’ha emès informe favorable 
per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya del contingut de la modificació del Pla parcial proposada, si bé condicionat a que el document 
de la modificació per la seva aprovació definitiva reculli les dues prescripcions de imperiós acompliment 
al tenir l’informe emès un caràcter preceptiu i vinculant. L’informe també ha estat incorporat a 
l’expedient. 
 
En data 29 d’agost de 2016 la Junta de Compensació del Pla parcial Temple Sud ha presentat nou 
document de la modificació puntual del Pla parcial per la seva aprovació definitiva en el que es recullen 
les dues prescripcions establertes en l’informe emès en data 26 de juliol de 2016 per la Direcció 
General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i es 
modifiquen els apartats 1.3 apartat quart i 1.7 referent al pla d’etapes per a l’execució de les obres 
d’urbanització. 
 
En resposta a les al·legacions presentades s’ha emès informe per part del TAG adscrit al departament 
d’Urbanisme i per part de l’arquitecte municipal en data 31 d’agost desestimant les al·legacions 
presentades i constatant que s’han recollit en la documentació de la modificació del Pla parcial les dues 
prescripcions assenyalades en l’informe emès per la Direcció General de Comerç del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  Els dos informes emesos pels tècnics 
municipals han estat incorporats a l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 31 d’agost de 2016 
envers la present proposta, i atès el que disposen els articles 81, 85.1, 87 i 89 del Decret legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar íntegrament les al·legacions presentades en els escrits de data 13 de maig i 22 de 
juliol de 2016 per Núria González Barberà, actuant en nom i representació de l’empresa Tableros Cado 
SL i Juan Antonio García Rodríguez actuant en nom i representació de l’empresa García Rodríguez 
Ferreteria SL, actuant en la seva direcció lletrada l’empresa Urban Planning Consultants SL. 
 
Segon - Incorporar al document de la modificació del Pla parcial el conveni urbanístic signat per la Junta 
de Compensació i l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU en data 9 de maig de 2016, formant part 
integrant del mateix. 
 
Tercer - Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial Temple Sud  promoguda per la Junta de 
Compensació del Pla parcial Temple Sud, consistent en l’ajustament i definició del gàlib d’edificació  de 
les parcel·les E5 i E11 amb clau 3.5 d’ordenació oberta d’ús no residencial; modificació d’alçades 
mínimes lliures interiors de les esmentades parcel·les; modificació de les característiques de les 
tanques modificant l’article 7 de la normativa urbanística del propi el Pla parcial; i la modificació del Pla 
d’Etapes del Pla Parcial per ajustar-se a la realitat actual. 
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Quart - Notificar el present acord a la Junta de Compensació del Pla parcial Temple Sud i propietaris de 
terrenys compresos dins de l'àmbit del propi Pla parcial, així com a Urban Planning Consultants SL, amb 
el trasllat dels informes emesos pels serveis tècnics municipals, i atorgant els recursos pertinents. 
 
Cinquè - Lliurar en el termini d’un mes a la CUTE la documentació tècnica i administrativa complerta de 
la present modificació als efectes d’informació, coordinació i del seu arxiu posterior, lliurament que és 
condició necessària per a la publicació al BOPT del present acord d’aprovació definitiva. ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, gràcies. És per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, havia demanat la paraula abans el senyor Dalmau. 
Perdoni. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí. Bé, manifestar l’abstenció també. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar la nostra 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 (8) i ERC-AM (4); i vuit 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PSC-CP (3) 
i PP (1); 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL CONVENI MARC D’ADHESIÓ, COL·LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS SEUS SERVEIS BÀSICS 
D’ATENCIÓ SOCIAL DESTINADES A LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
D’AIGUA, LLUM I GAS DE LES PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE POBRESA 
ENERGÈTICA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 “ Vist l’expedient 2016-BSO-B0104-000009 incoat per la Resolució d’Alcaldia núm. 1983/2016, que 
promou la Regidoria de Serveis Socials i Drets Civils referent al Conveni marc d’adhesió, col·laboració i 
cooperació amb entitats locals en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social 
destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones 
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica. 
 
Atès que l’objecte de la convocatòria és establir el marc de relació que possibiliti canalitzar recursos 
econòmics des de l’Agència Catalana de Consum cap als ens locals adherits al conveni els quals 
gestionen, a través dels seus serveis bàsics d’atenció social, l’atenció a persones i/o unitats familiars 



en situació de pobresa energètica.  
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa, durant l’any 2015, va destinar recursos econòmics a persones i 
unitats familiars del municipi en risc d’exclusió residencial per al pagament dels deutes de 
subministraments bàsics  i alhora, el Conveni esdevé una oportunitat per cancel·lar els pagaments 
pendents a 31 de desembre de 2015, fent-los efectius abans del 10.10.2016, la qual cosa facilita el 
destí dels ajuts de l’Agència Catalana del Consum cap a l’atenció de les persones i unitats familiars del 
municipi que es troben en situació de pobresa energètica.  
 
Vist el dictamen favorable de la comissió de l’Àrea de Serveis a les Persones, emès en la sessió de 6 de 
setembre de 2016, al Ple de l’Ajuntament de Tortosa proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa al Conveni marc de col·laboració amb entitats 
locals relacionades amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social, destinades a la 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones físiques i unitats 
familiars en situació de pobresa energètica, subscrit el 18 de juliol entre l’Agència Catalana de Consum, 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.  
 
Segon -  Facultar l’alcalde per a la seva signatura. 
 
Tercer - Traslladar aquest acord al servei gestor i a la Intervenció municipal per tal continuar amb la 
tramitació tècnica de l’expedient. ”. 
 

 
 

Conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis 
bàsics d'atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de 
persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica 
  
Barcelona, 18 de juliol de 2016 
  
  
Reunits: 
  
D'una part 
 
L'Agència Catalana del Consum, representada per l'Honorable Senyor Jordi Baiget i Cantons, en la seva condició de 
president de l'entitat pública, en tant que conseller del Departament d'Empresa i Coneixement, que és el competent en 
matèria de consum, d'acord amb el previst a l'article 5 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'entitat 
pública, i 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, representat per la seva consellera, l'Honorable Senyora Dolors Bassa i 
Coll. 
 
Els nomenaments d'ambdós consellers es va produir mitjançant el Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen 
el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari 
del Govern (DOGC núm. 7037, de 14.1.2016). 
  
I de l'altra, 
 
L'Associació Catalana de Municipis i Comarques, representada pel Senyor Miquel Buch i Moya en la seva condició de 
president de l'entitat segons nomenament de la XVII Assemblea de l'ACM, celebrada a Lleida el dia 15 d'octubre de 2015, 
i amb poders per a la signatura del Conveni, segons els Estatuts i, 
 
La Federació de Municipis de Catalunya, representada pel Senyor Josep Félix Ballesteros Casanova, en la seva condició 
de vicepresident de l'entitat, i amb poders suficients per a la signatura del conveni, d'acord amb la Resolució del 
president, de 15 de juliol de 2016. 
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Les parts, mitjançant els seus respectius representants, es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la 
formalització d'aquest conveni marc i declaren haver portat a terme els tràmits oportuns per a la seva subscripció. I, 
  
  
Exposen: 
  
I. El Parlament de Catalunya afronta l'emergència social existent a l'àmbit de la pobresa energètica entesa, a efectes 
d'aquest conveni, com la dificultat de les persones físiques i les unitats familiars per fer front al pagament de les factures 
o els rebuts dels subministraments bàsics d'electricitat, de gas i d'aigua potable i, a l'efecte, ha adoptat diferents 
iniciatives legals i ha instat a les diferents administracions públiques de Catalunya perquè adoptin mesures reals 
tendents a pal·liar-la. Entre aquestes iniciatives destaquen la millora del Codi de consum de Catalunya, mitjançant la Llei 
20/2014, de 29 de desembre, per tal de protegir les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

Les relacions entre les administracions públiques catalanes es regeixen pel previst al Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment. D'acord amb l'article 107 de la llei esmentada, la col·laboració i la cooperació 
són dos dels principis bàsics de les relacions entre les administracions públiques, les entitats i els organismes vinculats o 
dependents. 

 

II. L'Agència Catalana del Consum és l'entitat pública de la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb l'article 2.2 de la 
Llei 9/2004, de 24 de desembre, té assignades totes les competències que en matèria de consum corresponen a la 
Generalitat, en virtut de la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, i que exerceix les funcions assignades amb 
subjecció a l'ordenament jurídic, especialment, al previst a la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació, al Codi de 
consum de Catalunya aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, i a les normes aprovades en el seu 
desenvolupament. 

Entre les funcions de l'Agència Catalana del Consum hi ha la de relacionar-se i cooperar amb les administracions 
públiques amb la finalitat d'avançar en la millora dels drets i la protecció dels consumidors i usuaris. 

  

III. L'Agència Catalana del Consum disposa en el seu pressupost d'una partida econòmica destinada a l'atenció solidària 
de persones i unitats familiars residents a Catalunya en situació de pobresa energètica i risc d'exclusió residencial per 
impagaments de rebuts i factures per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, i considera que la forma més eficient i 
eficaç de fer arribar els imports econòmics a les persones i unitats familiars necessitades, és en col·laboració i 
cooperació amb els consells comarcals i els municipis de Catalunya que disposen d'estructures administratives 
apropiades de serveis bàsics d'atenció social i que prestin aquesta atenció especialitzada. 

  

IV. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, fa referència, entre altres extrems, 
al sistema i la finalitat dels serveis socials, als objectius de les polítiques de serveis socials, als principis rectors del 
sistema públic dels serveis socials o a les situacions amb necessitat d'atenció especial. La mateixa llei defineix els 
Serveis bàsics d'Atenció Social com el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat 
als usuaris i als àmbits familiar i social. 

  

V. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té una línia de suport als ens locals en concepte d'ajuts d'urgència 
destinats als ens locals per via del Contracte programa que el Departament signa amb tots els ajuntaments i consells 
comarcals, titulars de les àrees bàsiques de serveis socials en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat. Així mateix, també estableix convocatòries especials d'ajuts a les entitats socials 
per atendre situacions de vulnerabilitat de les famílies, amb cobertura, entre d'altres necessitats bàsiques, a les pròpies 
de la pobresa energètica de les llars. 

  

VI. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, atribueix a les entitats 
locals competències pròpies, entre altres, en l'ordenació i prestació de serveis bàsics a la comunitat i en la regulació i la 
prestació de serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i de foment de les 
polítiques d'acolliment (article 84.1) i assenyala que el municipi és l'ens local bàsic de l'organització territorial de 
Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics (article 86.1). 

Les entitats locals que s'adhereixin en aquest conveni, mitjançant la presentació de sol·licituds, han d'haver assumit 
aquestes competències i, a l'efecte, han de disposar d'un sistema propi i públic de serveis socials per a la prestació dels 
bàsics previstos a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, abans esmentada, i han de destinar recursos econòmics propis per a 



l'atenció específica de persones físiques i unitats familiars residents al seu respectiu territori que es troben en la situació 
de pobresa energètica i exclusió residencial prevista en aquest conveni. 

  

En aquest context, i amb l'exclusiva finalitat de l'atenció solidària que s'hi recull, les parts, en la representació amb la 
qual actuen, subscriuen un conveni d'adhesió, col·laboració i cooperació que es regeix per les següents: 

  

Clàusules 

 Primera. Objecte del conveni 

1. L'objecte del conveni és establir un marc de relacions entre l'Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que ha d'orientar els 
vincles i les obligacions que estableix aquest conveni marc per a l'ACC i les entitats que s'hi adhereixin, per tal d'afavorir 
el destí de recursos econòmics a pal·liar la pobresa energètica i de gestionar pels ens locals adherits una aportació, 
finalista, procedent de l'Agència Catalana del Consum. 

2. Aquesta aportació va destinada al reemborsament de la despesa efectuada pels ens locals durant l'any 2015 i, al 
pagament del deute pendent de l'any 2015 de les persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial, per a la 
cancel·lació del deute de subministraments de serveis bàsics, que abonin els ens locals abans del 10 d'octubre del 2016. 

3. La finalitat de l'aportació de l'Agència Catalana del Consum és la cancel·lació del deute generat i no prescrit de les 
persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial degudament acreditada pels serveis socials bàsics, a 
què es refereix l'apartat anterior. 

4. L'objecte d'aquest conveni inclou les competències locals pròpies dels Ajuntaments i Consells Comarcals que s'hi 
adhereixin. 

  

Segona. Destinataris de l'aportació 

1. L'Agència Catalana del Consum ha de distribuir la seva aportació a les entitats locals adherides en aquest conveni, que 
disposin d'unitats gestores de Serveis bàsics d'Atenció Social, donant compliment a la clàusula 1.2, per a la cancel·lació 
del deute del subministrament de serveis bàsics de les persones físiques i unitats familiars, residents en el seu territori 
municipal, en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb l'article 5.10 i 6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol. 

2. La gestió de l'aportació procedent de l'Agència Catalana del Consum correspon a l'òrgan administratiu local 
responsable de dur a terme les funcions pròpies dels Serveis bàsics d'Atenció Social, que haurà d'acreditar que 
l'aportació s'ha destinat a fer el pagament i el reemborsament de la despesa realitzada en els termes esmentats en 
l'apartat anterior. 

  

Tercera. Sol·licitud d'adhesió 

1. Els ens locals de Catalunya, que conforme les clàusules anteriors disposin de Serveis bàsics d'Atenció Social, poden 
demanar adherir-se en aquest conveni, mitjançant la signatura i presentació de la sol·licitud d'adhesió, que s'adjunten 
com Annexos 1 o 2. 

2. El Consell Comarcal efectuarà la sol·licitud per a tots els municipis inclosos en les seves àrees bàsiques de serveis 
socials. El Consell Comarcal adjuntarà la relació de municipis que han efectuat la sol·licitud, en document adjunt. 

3. L'esmentada sol·licitud d'adhesió s'ha de formalitzar i presentar per l'alcalde o president de la corporació local 
interessada, juntament amb el certificat del secretari-interventor a què es refereix la clàusula 4.2, a l'Agencia Catalana 
del Consum, degudament registrada en qualsevol registre públic. El termini per a la presentació de la sol·licitud 
començarà a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest conveni al DOGC i finalitzarà el 15 d'octubre del 
2016. 

4. L'import màxim a atorgar per l'Agencia Catalana del Consum es fixa en 300.000,00 euros per cada ens local, llevat 
que la suma total de sol·licituds no superi la dotació pressupostària inicial fixada en la clàusula 4.1. En cas de superar 
aquest import, caldrà l'autorització pertinent del Govern. 

  

Quarta. Finançament 
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1. L'import que l'Agència Catalana del Consum destinarà per a la finalitat prevista en aquest conveni és de 3.853.335,80 
euros i anirà a càrrec de la partida pressupostària D/460.0019.00/4610/NF15, relativa al Fons d'ajuts per a afectats 
per la pobresa energètica: corporacions locals, del pressupost de l'Agència Catalana del Consum. 

2. L'Agencia Catalana del Consum distribuirà l'aportació consignada a la partida esmentada a l'apartat anterior, als 
ajuntaments i consells comarcals adherits, per a reemborsar la despesa següent: 

- Les aportacions efectuades per les entitats locals, durant l'any 2015, pel pagament de les factures de subministrament 
de serveis bàsics de les persones i unitats familiars, en situació de risc d'exclusió residencial, degudament acreditats 
pels Serveis bàsics d'Atenció Social. 

- Pel deute pendent i no satisfet de l'any 2015 i abonat per l'ens local abans del 10 d'octubre del 2016, referides al 
pagament de les factures de subministrament de serveis bàsics de les persones i unitats familiars en situació de risc 
d'exclusió residencial, degudament acreditat pels Serveis bàsics d'Atenció Social. 

En la determinació de la quantitat subvencionable, només es tindran en compte els fons propis aportats pels 
ajuntaments i/o consells comarcals. Les quanties atorgades als ens locals per altres administracions públiques o entitats 
privades, per tal de sufragar les despeses de subministraments bàsics, no es computaran a efectes del càlcul de l'import 
a atorgar per l'Agència Catalana del Consum. 

En la sol·licitud d'adhesió dels ens locals s'hauran d'especificar els ajuts que ha rebut el municipi per part d'altres 
administracions públiques i/o entitats privades per fer front a la pobresa energètica, així com el nombre de persones del 
municipi o comarca en situació de risc d'exclusió residencial que han sigut beneficiaris durant l'any 2015. 

La despesa realitzada per les entitats locals esmentada en l'apartat anterior, s'acreditarà mitjançant certificat del 
secretari-interventor local en el moment de la presentació de la sol·licitud d'adhesió (s'adjunta model de certificat annex 
com model proposta). 

En el cas que l'import total de la despesa efectuada i sol·licitada pels ens locals excedeixi de l'import disponible per l'ACC, 
aquesta, mitjançant el seu Servei d'Administració, efectuarà una distribució dels fons disponibles de manera proporcional 
al total de recursos respecte a la despesa efectuada per cadascun dels ens locals adherits, d'acord amb la fórmula 
següent:  

A= B*C/D 

 A= Quantitat a percebre. 

B= Quantitat sol·licitada per l'ens local. 

C= Import total disponible. 

D= Import total sol·licitat pels ens locals. 

  

L'Agència Catalana del Consum dictarà la resolució d'adjudicació en el termini d'un mes a partir de la data de finalització 
de presentació de sol·licituds i del certificat del secretari-interventor local, i tramitarà els documents comptables de 
pagament en un màxim de 15 dies, per tal de fer el pagament efectiu dins del present exercici pressupostari. 

La despesa realitzada pel pagament del deute pendent i no satisfet l'any 2015 per part dels ens locals s'ha d'abonar 
abans del 10 d'octubre del 2016. 

3. L'import de l'aportació de l'Agència Catalana del Consum s'ha de transferir al compte corrent que s'indiqui per l'entitat 
local en la sol·licitud d'adhesió. 

4. L'Agència Catalana del Consum, d'acord amb les certificacions esmentades en el punt 2, ha de regularitzar els imports 
econòmics derivats de l'aplicació d'aquest conveni. 

5. Els òrgans de control econòmic de la Generalitat de Catalunya poden recavar la informació oportuna a fi i efecte de 
verificar el correcte ús i destí dels fons lliurats a favor dels ens locals i, si escau, sol·licitar la devolució de les quanties 
atorgades per part de l'Agència Catalana del Consum. 

  

Cinquena. Obligacions comunes 

1. Les parts i les entitats locals adherides es comprometen a actuar de manera coordinada, eficaç, eficient, transparent i 
documentada en el desenvolupament de les actuacions i el compliment d'obligacions derivades d'aquest conveni. 

2. Les parts i les entitats locals adherides han de facilitar el bon fi d'aquest conveni, col·laborant i cooperant amb tot allò 
que sigui útil i necessari per a la seva correcta execució. 



  

Sisena. Compromisos de les entitats locals 

Les entitats locals adherides, en tant que gestores de l'aportació de l'ACC, assumeixen els compromisos específics 
previstos en aquest conveni i, a més a més, han de: 

1. Documentar les actuacions d'assignació incorporant els informes que resultin exigibles i posant aquesta informació i 
documentació a disposició de l'òrgan atorgant quan en sigui requerida per la Intervenció General, la Sindicatura de 
Comptes i els altres òrgans de control competents. 

2. Informar les unitats administratives afectades sobre l'abast i les obligacions derivades d'aquest conveni. 

3. Requerir i traslladar a l'ACC, d'acord amb el previst a la clàusula quarta, punt segon, d'aquest conveni, els certificats de 
les intervencions de les entitats locals acreditatius del destí de les aportacions, de l'import i del nombre de beneficiaris. 

  

Setena. Compromisos de l'Agència Catalana del Consum 

L'Agència Catalana del Consum assumeix els objectius específics previstos en aquest conveni i, a més a més, ha de: 

1. Fer el seguiment i controlar el destí de l'aportació a la finalitat pròpia. 

2. Comprovar i verificar la informació i la documentació rebuda. 

3. Tramitar la publicació al DOGC d'aquest conveni marc. 

4. Fer el seguiment estadístic de les actuacions i facilitar la publicitat d'aquella informació que resulti procedent i 
pertinent. 

5. Coordinar les actuacions de comprovació i verificació del destí final de les aportacions que ha concedit. 

  

Vuitena. Control i seguiment 

1. Les parts i les entitats locals adherides han de constituir una Comissió de Seguiment i Control específica per a la 
interpretació, valoració i seguiment del conveni, així com per solucionar els conflictes o les incidències que se'n derivin i 
per decidir la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas de resolució anticipada del conveni. 

2. Aquesta comissió es regeix per les normes internes que pugui acordar i, en allò que resulti compatible, pel règim 
previst per als òrgans col·legiats al capítol II, del Títol I, de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

3. En la composició d'aquesta comissió el nombre de representants de l'Agència Catalana del Consum, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de Municipis de 
Catalunya, ha de ser paritari i no superior a un total de vuit membres. 

  

Novena. Vigència 

El conveni no admet pròrroga i és vigent, llevat de resolució anticipada, fins al 31 de desembre de 2016. No obstant això, 
la pèrdua de vigència no afectarà les actuacions no finalitzades de justificació d'actuacions. 

  

Desena. Extinció 

El conveni es pot extingir per finalització del termini de vigència en els termes indicats a la clàusula novena i, a més a 
més, per les causes següents: 

1. El compliment de l'objectiu. 

2. L'incompliment, per qualsevol de les parts, dels compromisos assumits. 

3. L'acord mutu de les parts formalitzat per escrit. 

4. Qualsevulla altra causa prevista legalment. 

En cas de resolució anticipada del conveni per part dels ens locals, una vegada s'hagi atorgat i rebut la corresponent 
aportació per part de l'ACC, aquests hauran de reintegrar l'import íntegre percebut a la tresoreria de l'Agència. 
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Onzena. Protecció de dades 

Les parts es comprometen al compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, actualment 
configurada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i pel 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament en relació amb les 
dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del conveni. 

  

Dotzena. Règim jurídic i jurisdicció 

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, 
regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, pel previst a 
l'ordenament jurídic administratiu. 

2. Aquest conveni no comporta ni deriva cap dret econòmic per a les entitats municipalistes signants d'aquest conveni. 

3. Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni han de ser resoltes per les parts i, en el seu cas, 
en el si de la Comissió de control i seguiment prevista en aquest conveni. 

Les incidències que s'hagin de resoldre en via judicial restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa i, 
específicament, als jutjats i tribunals amb seu a Barcelona. 

4. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament 
d'aquests acords, correspon a l'ens executor material de les actuacions. 

5. En aquest conveni d'adhesió, es poden acollir tots els ens locals, Ajuntaments i Consells Comarcals que disposin 
d'òrgans gestors de Serveis bàsics d'Atenció Social en el territori de Catalunya. 

  

Tretzena. Publicitat i difusió 

El conveni s'ha d'inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, i s'ha de publicar al 
DOGC en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la signatura. 

S'ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

  

Agència Catalana del Consum 

 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 Associació Catalana de Municipis i Comarques 

Federació de Municipis de Catalunya 

   

Annex 1 

Sol·licitud d'adhesió 

  

L'Ajuntament de (...) representat per (...) en la seva condició de (...) d'acord amb (...). 

  

Declaro: 

Que l'Ajuntament de (...) ha acordat, en sessió de data (...) sol·licitar l'adhesió al Conveni marc de col·laboració amb 
entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social, subscrit el 18 de juliol de 2016 
entre l'Agència Catalana del Consum; el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; l'Associació Catalana de 
Municipis, i la Federació de Municipis de Catalunya, destinades al reemborsament de la despesa realitzada durant l'any 
2015 i per obligacions contretes durant aquell any i pagades abans del 10 d'octubre del 2016, referides a la cancel·lació 
del deute de subministraments de serveis bàsics, de les companyies subministradores, de les persones en situació de 



risc d'exclusió residencial prevista a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, degudament acreditats pels Serveis bàsics d'Atenció Social. 

 

Manifesto: 

La voluntat de l'Ajuntament de (...), del qual sóc representant, d'adherir-se expressament a totes i cadascuna de les 
clàusules del conveni marc, i assumir-ne les obligacions derivades amb subjecció a totes les clàusules. 

  

D'acord amb la clàusula 4.2 del conveni esmentat, la despesa total realitzada amb fons propis per l'Ajuntament, abans 
del 10 d'octubre del 2016, corresponent al pagament de factures de subministrament de serveis bàsics de l'any 2015 és 
de (...) euros 

  

S'adjunta certificat del/de la secretari/ària–interventor/a. 

 

D'acord amb la clàusula 4.4 del conveni, s'adjunta certificat de dades bancàries de (l'entitat local), al qual s'han 
d'efectuar les corresponents aportacions per part de l'Agència Catalana del Consum. 

  

Que el municipi ha efectuat també durant l'any 2015, el pagament de factures de subministraments de serveis bàsics de 
les persones en situació en risc d'exclusió residencial degudament acreditades pels Serveis bàsics d'Atenció Social, amb 
càrrec amb els fons i imports següents: 

  

- Fons d'altres administracions, la quantitat de (...) euros. 

- Fons d'entitats privades, la quantitat de (...) euros. 

  

El nombre total de persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial, degudament acreditades pels Serveis 
bàsics d'Atenció Social, beneficiades per la despesa efectuada pel municipi corresponent a l'any 2015, ha sigut 
de........................ 

  

Sol·licito: 

Que accepteu l'adhesió de l'entitat local que represento al Conveni marc d'adhesió d'entitats locals per al reemborsament 
de la despesa realitzada i pagada durant l'any 2015 i, el deute pendent i no satisfet de l'any 2015, abonat abans del 10 
d'octubre del 2016 amb fons propis de l'entitat, corresponent a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis 
bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica i risc d'exclusió 
residencial, degudament acreditades pels Serveis bàsics d'Atenció Social. 

  

(...), (...) de (...) de 2016 

  

L'/la alcalde/essa 

La directora de l'Agència Catalana del Consum 

   

Annex 2 

Sol·licitud d'adhesió 

  

El Consell Comarcal de (...) representat per (...) en la seva condició de (...) d'acord amb (...). 
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Declaro: 

 Que el Consell Comarcal de (...) ha acordat, en sessió de data (...) sol·licitar l'adhesió al Conveni marc de col·laboració 
amb entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social, subscrit el 18 de juliol de 
2016 entre l'Agència Catalana del Consum; el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; l'Associació Catalana de 
Municipis, i la Federació de Municipis de Catalunya, destinades al reemborsament de la despesa realitzada durant l'any 
2015 i per obligacions contretes durant aquell any i pagades abans del 10 d'octubre del 2016, amb fons propis de 
l'entitat, referides a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis basics, de les companyies subministradores, 
de les persones en situació de risc d'exclusió residencial prevista a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, degudament acreditats pels Serveis bàsics 
d'Atenció Social. 

  

Manifesto: 

La voluntat del Consell Comarcal de (...), del qual sóc representant, d'adherir-se expressament a totes i cadascuna de les 
clàusules del conveni marc, assumir-ne les obligacions derivades amb subjecció a totes les clàusules. 

  

D'acord amb la clàusula 4.2 del conveni esmentat, la despesa total realitzada amb fons propis pel Consell Comarcal i 
pels municipis que l'integren abans del 10 d'octubre del 2016, corresponent al pagament de factures de 
subministrament de serveis basics de l'any 2015 és de (...) euros. 

  

S'adjunta certificat del secretari-interventor. 

  

D'acord amb la clàusula 3.2 del conveni, s'especifica la relació de municipis inclosos en les àrees bàsiques de serveis 
socials de la nostra comarca, amb detall de la despesa realitzada durant l'any 2015 i pel deute pendent i no satisfet de 
l'any 2015, abonat abans del 10 d'octubre del 2016, referides a la finalitat objecte del conveni. 

  

D'acord amb la clàusula 4.4 del conveni, s'adjunta certificat de dades bancàries de (l'entitat local ), al qual s'han 
d'efectuar les corresponents aportacions per part de l'Agència Catalana del Consum. 

  

Que el municipi ha efectuat també durant l'any 2015, el pagament de factures de subministraments de serveis bàsics de 
les persones en situació en risc d'exclusió residencial degudament acreditades pels Serveis bàsics d'Atenció Social, amb 
càrrec amb els fons i imports següents: 

  

- Fons d'altres administracions, la quantitat de (...) euros. 

- Fons d'entitats privades, la quantitat de (...) euros. 

  

El nombre total de persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial, degudament acreditades pels Serveis 
bàsics d'Atenció Social, beneficiades per la despesa efectuada pel municipi corresponent a l'any 2015, ha sigut de (...). 

  

Sol·licito: 

Que accepteu l'adhesió de l'entitat local que represento al Conveni marc d'adhesió d'entitats locals per al reemborsament 
de la despesa realitzada i pagada durant l'any 2015 i, pel deute pendent i no satisfet de l'any 2015, abonat abans del 10 
d'octubre del 2016 amb fons propis de l'entitat, destinades a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis 
bàsics d'aigua, llum i gas, de les persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica i risc d'exclusió 
residencial, degudament acreditades pels Serveis bàsics d'Atenció Social. 

  

(...), (...) de (...) de 2016 



   

El president/a 

  

La directora de l'Agència Catalana del Consum 

  

Model Proposta 

   

Certificat 

En/na (...), secretari/ària-interventor/a de l'Ajuntament/Consell Comarcal de (...). 

Certifico: 

Primer. Que el municipi/Consell Comarcal de (...) ha aprovat a càrrec a les corresponents partides del Pressupost General 
de l'exercici 2015 un total d'obligacions reconegudes netes, finançades amb recursos propis, per un import total de (...) 
euros, amb la finalitat de ser destinades al pagament de les factures de subministrament de serveis bàsics de les 
persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, degudament acreditats pels Serveis bàsics d'Atenció 
Social durant l'exercici 2015. El pagament de les quals, als efectes de l'acreditació de les condicions requerides en el 
conveni marc amb l'Agència Catalana del Consum, s'ha efectuat de la forma següent: 

   Imports en 
euros 

Pagaments efectius realitzats durant l'exercici 2015   

Pagaments pendents al 31.12.2015, fets efectius abans del 10.10.2016   

Total despesa del municipi satisfeta amb recursos propis objecte del conveni amb l'Agència Catalana del 
Consum 

  

   

Segon. Que el municipi també ha reconegut obligacions durant l'any 2015, corresponents a factures de 
subministraments de serveis bàsics de les persones en situació en risc d'exclusió residencial degudament acreditades 
pels Serveis bàsics d'Atenció Social i finançades amb fons d'altres administracions i entitats pels imports que tot seguit 
es detallen: 

   Imports en euros 

Fons d'altres administracions   

Fons d'entitats privades   

Total despesa del municipi finançada amb fons aliens   

  

  

Tercer. Que el nombre total de persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial, acreditades pel certificat 
emès pels Serveis bàsics d'Atenció Social, beneficiades per la despesa efectuada pel municipi corresponent a l'any 2015, 
ha sigut de (...). 

  

Municipi, (...) de (...) de 2016 

  

El/la secretari/ària-interventor/a 

 
*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest és un tema també de tràmit, d’aprovació 
d’un conveni marc. 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
04 – DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2016. 
 
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny 
de 2016. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar l’assumpte pren la paraula el Sr. Alcalde:  També, simplement, dació de comptes d’acord 
amb el que estableix les bases d’execució de pressupost, es porta aquí al Ple. Aquest punt número 4 no 
se sotmet a votació. 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
05. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'expedient relatiu al Compte General de l'Ajuntament de Tortosa relatiu a l'exercici 2015, informat 
per la Intervenció amb data 26 de maig de 2016. 
 
L'expedient, que conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos que determina la 
legislació d'hisendes locals, ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 31 
de maig de 2016, i ha estat exposat al públic amb la publicació del corresponent edicte al BOPT i al 
tauler d'anuncis de la corporació durant el període reglamentari, sense que durant el mateix s'hagi 
formulat cap reclamació, al·legació ni observació. 

 
Atès allò que preveuen els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 



 
Primer - Aprovar definitivament el Compte General de l'Ajuntament de Tortosa corresponent a l'exercici 
2015, integrat pels comptes del propi Ajuntament i els comptes anuals de l'Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa i de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM), Tortosa Salut SL, Gestió 
Urbanística Municipal de Tortosa, SA (GUMTSA), Tortosasport SL, Tortosa Media SL i Tortosa Innova SL 
en Liquidació, al qual s’uneixen, com a documentació complementària, els comptes anuals de les 
societats d’economia mixta Empresa Municipal de Serveis Públics SL i Empresa Mixta Escorxador 
Tortosa SL. 
 
Segon - Lliurar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la documentació pertinent relativa al Compte 
General esmentat. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Ja vam presentar la liquidació, per tant no ens 
estendrem. I simplement és el tràmit d’aprovació del Compte General, una vegada aprovat i exposat al 
públic sense que hi hagués cap tipus d’al·legació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Tal i com vam manifestar en la comissió oportuna, el nostre 
vot serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar la nostra abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP 
(1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i  
PSC-CP (3). 
 

*-*-* 
 
 
[ EN AQUEST MOMENT S’ABSENTA DE LA SESSIÓ EL SENYOR EMILI LEHMANN (CiU) ]. 
 

*-*-* 
 
 
06. DICTAMEN D’APROVACIÓ I DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 
MUNICIPAL RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN 
LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 “ Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres, formulades pels contribuents que més endavant es relacionen en els annexos I i II 
del present acord. 
 
Vistos els corresponents informes, favorables i desfavorables -aquests darrers motivats per no trobar-se 
entre els supòsits de bonificació que determina l’article 7è de la corresponent Ordenança fiscal-, 
emesos pels serveis tècnics municipals, la referència dels quals s’inclou en els annexos I i II del present 
acord. 
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Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres. 
 
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex I del 
present acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, de 30 d’agost de 2016. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal.lacions o obres que es 
relacionen en l’annex I del present acord. 
 
Segon - Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres, als contribuents que es relacionen en l’annex I del present acord. 
 
Tercer - Denegar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal.lacions o 
obres, així com les corresponents bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres als contribuents que es relacionen en l’annex II del present acord, per no trobar-se 
en cap dels supòsits previstos en l’article 7è. de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal.lacions i obres. 
 
Quart - Notificar el present acord als contribuents relacionats, indicant els recursos pertinents. 
 
 
ANNEX I 

NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra % Bonificació 
40013097C Lehmann Pérez, Emilio Rambla Catalunya, cruïlla c/. Castelló 90 I 

 

 
ANNEX II 

NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra 
40907487D López Manzanares, Teresa C/. Sitges, 1 

 ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema de tràmit, conegut i 
dictaminat. 
 

*-*-* 
 
 
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 DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
D’INVERSIONS PÚBLIQUES, ADOPTAT PEL CONSELL GENERAL D’AQUEST ENS EN SESSIÓ CELEBRADA EL 
DIA 7 DE JULIOL DE 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 “L'Ajuntament de Reus, per acord del ple de data 10 d'octubre de 2008, va aprovar inicialment 
l'expedient relatiu a la creació del Consorci d'Inversions Públiques (CIP), així com els seus estatuts. Els 
anuncis pertinents van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número. 251, de data 
29 d'octubre de 2008, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5250, de data 4 de 
novembre de 2008, i al tauler d'anuncis de la corporació. Aquest acord, relatiu a la constitució del 
consorci i d'aprovació dels seus estatuts, va esdevenir definitiu atès que durant el termini d'exposició al 
públic no es van presentar al·legacions, esmenes ni reclamacions en contra, de conformitat amb el que 
es va preveure a l'acord plenari esmentat. Per la qual cosa, es van publicar els seus estatuts al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona número 27, de data 3 de febrer de 2009. 
  
El 12 de març de 2009 es va constituir aquest Consorci, com una entitat pública de caràcter associatiu, 
voluntària, de caire local, dotada de personalitat jurídica plena i independent dels seus membres per a 
la seva consecució de la seva finalitat, essent les entitats fundacionals: l'Ajuntament de Reus, 
l'Ajuntament de Tortosa i l'Ajuntament d'Amposta; a les quals es va adherir, amb posterioritat, 
l'Ajuntament de Deltebre, en concret, el 29 de juliol de 2009. 
 
Segons els seus estatuts, aquest Consorci té per objecte, entre altres finalitats: l'execució d'obres en 
general i obres d'urbanització, d'infraestructura, de construcció d'immobles, i d'equipaments tant 
públics com privats; així com la promoció, la construcció, la participació i la gestió de centres i 
equipaments educatius, culturals, esportius, socials, firals i congressuals. 
 
El Consell Plenari del Consorci d'Inversions Públiques, en sessió de data 7 de juliol de 2016, ha aprovat 
la dissolució d'aquest Consorci. 
 
En concret, els acords adoptats per part del Consorci han estat els següents: 
 
«PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci d'Inversions Públiques, que compta amb un 
balanç amb tots els comptes d'actiu i passiu igual a zero.  
 
SEGON. Sotmetre els acords d'aprovació inicial de la dissolució del Consorci d'Inversions Públiques, un 
cop hagin estat adoptats per tots els ens consorciats, a informació pública, per un termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Transcorregut el termini d'informació pública, sense la presentació d'al·legacions, esmenes 
ni reclamacions, l'acord de dissolució d'aquest Consorci esdevindrà definitivament aprovat. 
 
TERCER. Un cop aprovada definitivament la dissolució del Consorci d'Inversions Públiques, publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Encarregar a l’Ajuntament de Reus que porti a terme els tràmits d’informació pública respecte 
al procediment referit i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran 
caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els que haurien de publicar 
separadament cadascuna d’elles; així com la resta de tràmits legals i reglamentaris establerts.  
 
CINQUÈ. Facultar a la Presidència, per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la 
deguda efectivitat dels acords presos durant aquesta sessió, i també per sol·licitar la cancel·lació de la 
inscripció del Consorci d'Inversions Públiques en els registres públics corresponents.» 
 
Al respecte, cal tenir en compte que l'article 7 dels Estatuts preveu que és necessari que cadascun dels 
ens consorciats ratifiqui expressament l'acord relatiu a la dissolució. 
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En l’informe jurídic conjunt emès el dia 10 de març de 2015 per la Secretaria i la Intervenció generals 
de l'Ajuntament de Reus, es recomana la dissolució del Consorci i es determina que aquest Consorci 
presenta un balanç amb tots els comptes d'actiu i passiu igual a zero. 
 
D'acord amb l'article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), i l’article 20 dels Estatuts del Consorci 
d'Inversions Públiques, que regulen les causes de dissolució, liquidació dels consorcis i el procediment a 
seguir, així com els articles 12 i següents de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès el que disposa l'article 47.2 apartat g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, que estableix el quòrum necessari de majoria absoluta per a la creació, modificació o 
dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com l’adhesió i l’aprovació i 
modificació dels estatuts, i els mateixos termes l’article 114.3.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vist el que 
determina l’article 312 del ROAS. 
 
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 30 
d’agost de 2016, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar els acords anteriorment transcrits i, en especial, el relatiu a la dissolució del Consorci 
d'Inversions Públiques, adoptat pel Consell Plenari d'aquest ens, en sessió celebrada el 7 de juliol de 
2016. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Reus durà a terme els tràmits d'informació pública relatius al procediment de 
dissolució del Consorci d’Inversions Públiques, de manera que els anuncis corresponents tindran 
caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna d'elles, així com la 
resta de tràmits legals i reglamentàriament establerts. 
 
Tercer.- Notificar els anteriors acords als ajuntaments de Reus, Amposta i Deltebre.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Ja els hi he informat també que és un tema de 
tràmit, de dissolució d’un consorci que es va crear en el seu moment però que després no va tenir 
activitat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar la nostra abstenció. 
 

*-*-* 
 
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-AM (4), 
PSC-CP (3) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de MT-E. 
 

*-*-* 
 
 
[ EN AQUEST MOMENT ES REINCORPORA A LA SESSIÓ EL SENYOR EMILI LEHMANN (CIU) ]. 
 

*-*-* 
 



[ EN AQUEST MOMENT ABANDONEN LA SESSIÓ ELS MEMBRES DELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM 
TORTOSA - SR. JORDI JORDAN, SR. FRANCESC VALLESPÍ, SRA. CRISTINA BEL I SRA. CINTA GALIANA- I 
DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -SR. ENRIC ROIG, SRA. DOLORS BEL I SR. MANEL DE LA 
VEGA- ]. 
 
 
 

 
08. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’un nou Reglament orgànic municipal d’aquest Ajuntament, 
atès el temps transcorregut -més de trenta anys- des de l’aprovació de l’actual, per la qual cosa es 
considera convenient aprovar-ne un de nou que incorpori les modificacions legislatives hagudes i, 
alhora, s’adapti a les presents necessitats organitzatives i de funcionament dels òrgans municipals de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 6 de 
setembre de 2016. 
 
Atès allò que al respecte es disposa per les disposicions normatives següents: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- 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. 
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Tortosa, quin text íntegre 
s’inclou a l’annex del present acord. 
 
Segon - Sotmetre el present acord i el Reglament que n’és objecte al tràmit d’informació pública durant 
el període de trenta dies, comptador des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del 
corresponent anunci al BOP de Tarragona i al DOGC, el qual també s’inserirà al tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament i a un dels mitjans de comunicació escrita diària, durant el qual es podran 
formular els suggeriments o les al·legacions o reclamacions que s’estimi convenient. Transcorregut 
l’esmentat període sense que se’n hagi formulat cap, el present acord esdevindrà aprovat 
definitivament de forma tàcita. 
 
Tercer - Publicar al BOP de Tarragona el text íntegre del Reglament aprovat definitivament i al DOGC el 
corresponent anunci de referència, i donar-ne trasllat a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de 
l’Estat.  

 
 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR. 
DISPOSICIONS GENERALS. 
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Article 1. Objecte del Reglament. 
 
El present Reglament té per objecte la regulació del règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans 
municipals, segons el marc normatiu establert per la Llei Estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, Llei municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i resta de normativa aplicable, tot abastant l'àmbit material del Reglament les 
següents matèries: 
a) Règim organitzatiu de l'Ajuntament. 
b) Funcionament dels òrgans bàsics i complementaris municipals. 
c) Estatut dels membres electius.  
 
Article 2. Posició ordinamental del ROM. 
 
L'ordre de prelació de fons en les matèries legalment atribuïdes a regulació municipal a través del 
Reglament Orgànic resta establert en els següents termes: 
a) Preceptes bàsic de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
b) Reglament orgànic municipal. 
c) Llei municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i normes reglamentàries autonòmiques en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti 
incompatible amb els preceptes del ROM. 
d) Legislació general de l'Estat en els mateixos termes. 
 
Article 3. Ús de la llengua catalana. 
 
1. El català és la llengua pròpia d'aquest Ajuntament i en conseqüència tota la documentació municipal 
de projecció interna i externa serà redactada almenys en llengua catalana, en els termes i amb l'abast 
que disposa la Llei Autonòmica 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística i l'article 5 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. 
2. En tot cas serà respectat el dret de tots els ciutadans/es a relacionar-se amb l'Ajuntament en llengua 
castellana i el dret a obtenir les certificacions i qualsevol altra documentació a que puguin tenir dret en 
aquesta llengua, si així ho demanen. 
 
TÍTOL PRIMER. 
SOBRE L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT. 
 
CAPÍTOL I. 
DELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL. 
 
Article 4. Òrgans de Govern. 
 
El Govern i l'Administració municipal seran dirigits pels següents òrgans: 
a) L’alcalde/alcaldessa. 
b) Els/les tinents/tinentes d'alcalde. 
c) El Ple. 
d) La Junta de Govern Local. 
 
SECCIÓ PRIMERA 
L'ALCALDE/ESSA. 
 
Article 5. Accés i atribucions del càrrec. 
 
1. L'elecció, durada del mandat, renúncia i destitució de l'alcalde/essa mitjançant moció de censura es 
regirà per la Legislació orgànica reguladora del règim electoral general i normes específiques del 
present Reglament. 



 
2. L'alcalde/essa, com a president/a de l'Ajuntament i cap de l'administració municipal tindrà les 
atribucions establertes a l'article 53 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i dins d'aquest 
marc general les que li pugui atribuir la corresponent legislació sectorial comunitària europea, estatal i 
autonòmica. 
 
3. Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l’alcalde/essa han d’adoptar la 
forma de decrets de l’alcaldia. L’alcalde/essa trametrà a la secretaria general de l’Ajuntament una còpia 
de tots els decrets de l’alcaldia. El secretari general foliarà els decrets de l’alcaldia i els conservarà en 
un registre que tindrà caràcter públic, expedint les certificacions que siguin demanades. 
 
4. L’alcalde/essa podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant 
bans, dels que se’n farà publicitat als espais habilitats per a la informació pública i als espais 
municipals de transparència. 
 
Article 6. Dels/les tinents d'alcalde. 
 
1. L'alcalde/essa designarà els/les tinents/tinentes  d'alcalde d'acord amb el següent: 
a) El nomenament es farà mitjançant decret, del qual se'n donarà compte al Ple municipal en la primera 
sessió que celebri, així com es notificarà personalment al regidor/a designat/da. 
b) El decret de nomenament haurà d'establir, en el seu cas, l'ordre de prelació per a la substitució de 
l'alcalde/essa, en els supòsits de vacant, absència o malaltia, i a la delegació genèrica de funcions 
corresponents, quan calgui. 
c) En la pròpia resolució de nomenament s'establirà si s'atorga o no la mera delegació de signatura en 
determinats casos. 
 
2. Els/les tinents/tinentes  d'alcalde/essa tindran les següents funcions: 
a) Substituir transitòriament a l'alcalde/essa en els casos de vacant, absència i malaltia, segons l'ordre 
de prelació establert en el seu nomenament. 
b) Exercir en els termes de la corresponent delegació, les tasques de direcció, coordinació i gestió 
política de les àrees municipals atribuïdes, així com les funcions concretes conferides de manera 
específica per a supòsits determinats i puntuals. 
 
Article 7. Dels/les regidors/es-delegats/des. 
 
1. Per part de l'Alcaldia es podran efectuar delegacions especials per a tasques concretes i específiques 
en favor de regidors/es no pertanyents a la Junta de Govern Local i així mateix la desconcentració de la 
potestat sancionadora en matèria d'infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes i de 
l'Ordenança de Convivència Ciutadana en el supòsit que en l'estructuració del cartipàs municipal es 
contempli la creació d'una regidoria delegada per a l'exercici de les corresponents competències en 
matèria de trànsit i seguretat ciutadana i de convivència ciutadana.  
El nomenament de regidor/a-delegat/da es farà mitjançant decret, del qual se'n donarà compte al Ple 
municipal en la primera sessió que celebri, així com es notificarà personalment al regidor/a 
designat/da.  
 
2. Els/les regidors/es amb delegació especial, llevat del supòsit que en el decret delegatori s'estableixi 
una altra cosa, hauran de desenvolupar la seva tasca i exercir aquest encàrrec, en coordinació funcional 
amb el/la tinent d'alcalde de l'àrea que tingui la delegació funcional genèrica referida al corresponent 
àmbit competencial. 
 
3. L'òrgan delegant podrà revocar en qualsevol moment la delegació, recuperant l'exercici de les 
atribucions delegades sense més formalitats que les exigides per al ser atorgament. 
 
 
Article 8. Dels/les regidors/es sense delegació funcional. 
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Els/les regidors/es que no tinguin la condició de tinent d'alcalde ni tinguin delegació especial ni tampoc 
es trobin adscrits a cap àrea política funcional, tindran, així mateix, accés general, en els termes i amb 
l'abast que assenyalen les lleis, altres disposicions i aquest reglament, als expedients, arxius i 
documentació municipal. 
 
Article 9. De la moció de censura a l'alcalde/essa. 
 
1. L'Ajuntament en Ple podrà exigir la responsabilitat política de l'alcalde/essa, mitjançant l'adopció 
d'una moció de censura que, en el cas de ser aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de 
regidors/es, comportarà la destitució del càrrec. 
 
2. La presentació com a tramitació i votació de la moció de censura es regirà per les següents normes: 
a) La moció de censura haurà d’ésser proposada per la majoria absoluta del nombre legal de 
regidors/es i haurà d'incloure un candidat/a a l'Alcaldia que podrà ésser qualsevol regidor/a, 
l'acceptació expressa del qual haurà de constar en l’escrit de proposició de la moció. 
b) L'escrit en el qual es proposi la moció de censura haurà d'incloure les firmes degudament 
autenticades per notari/a o pel secretari/a general de l'Ajuntament i haurà de presentar-se davant del 
propi secretari/a per qualsevol dels seus firmants. El/la secretari/a general comprovarà que la moció de 
censura compleix el requisits exigits en aquest article i estendrà en el mateix acte la corresponent 
diligència acreditativa. 
c) El document així diligenciat es presentarà en el Registre General Municipal per qualsevol dels/les 
signants de la moció, quedant el Ple automàticament convocat a les 12 hores del desè dia hàbil 
següent al de registre de la moció. El/la secretari/a general remetrà notificació indicativa de tal 
circumstància a tots els membres de la corporació en el termini màxim d'un dia, computable des de 
l'entrada de la moció en el Registre, especificant-se en la notificació la data i hora de la sessió plenària 
a celebrar. 
d) El Ple serà presidit per una mesa d'edat integrada pels regidors/es de major i menor edat dels 
presents, exclosos l'alcalde/essa i el/la candidat/a a l'Alcaldia, actuant com a secretari/a el/la propi/a 
de l'Ajuntament. 
e) La mesa es limitarà a donar lectura a la moció de censura, a concedir la paraula durant un temps 
breu, si estiguessin presents, el/la candidat/a a l'Alcaldia, l'alcalde/essa, e els/les portaveus dels grups 
municipals, i a sotmetre a votació la moció de censura. 
f) El/la candidat/a inclòs en la moció de censura quedarà proclamat alcalde/essa si aquesta prosperés 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de regidors/es que legalment integrin la 
corporació municipal. 
 
3. Dita sessió plenària, de caràcter extraordinari i especial, quin únic punt de l'Ordre del dia serà el 
coneixement, debat i votació de la moció de censura, serà pública sens perjudici que el debat i votació 
puguin tenir lloc a porta tancada, en el supòsit i amb els requisits establerts a l'art. 70.1) de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d'abril. 
 
4. Cap regidor podrà firmar durant el seu mandat més d'una moció de censura. A aquest efectes no es 
prendran en consideració aquelles mocions presentades però que no s'haguessin tramitat per no reunir 
els requisits legals. 
 
5. La dimissió sobrevinguda de l'alcalde/essa no suspendrà la tramitació i votació de la moció de 
censura. 
 
6. L'alcalde/essa, en exercici de les seves competències, està obligat a impedir qualsevol acte que 
pertorbi, obstaculitzi o impedeixi el dret dels membres de la corporació a assistir a la sessió plenària en 
que es voti la moció de censura i d'exercir el seu dret a votar la mateixa. No seran d'aplicació en la 
moció de censura les causes d'abstenció i recusació previstes en la legislació del procediment 
administratiu. 
 
7. L'aprovació d'una moció de censura pel Ple, comportarà que el candidat a l'Alcaldia inclosa en 
aquella, esdevingui alcalde/essa electe amb cessament automàtic i coetani de l'anterior. 



 
8. El nou alcalde/essa electe haurà de prestar en la mateixa sessió el jurament o promesa exigit 
legalment per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
Article 10. De la qüestió de confiança. 
 
1. L'alcalde o alcaldessa podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a l'aprovació o 
modificació de qualsevol dels assumptes següents: 
a) Els pressupostos anuals. 
b) El Reglament orgànic. 
c) Les Ordenances fiscals.  
d) L'aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament general d'àmbit municipal. 
 
2. La presentació d'una qüestió de confiança vinculada a l'acord sobre algun dels assumptes 
assenyalats abans, figurarà expressament en el corresponent punt de l'ordre del dia del Ple, requerint-
se per a l'aprovació d'aquests acords el quòrum de votació exigit en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, per a cadascun d'ells. La votació s'efectuarà, en tot cas, 
mitjançant els sistema nominal. 
 
3. Per a la presentació de la qüestió de confiança serà requisit previ que l'acord corresponent hagi estat 
debatut en el Ple i que aquest no hagués obtingut la majoria necessària per a la seva aprovació. 
 
4. En cas de que la qüestió de confiança no obtingués el nombre necessari de vots favorables per a 
l'aprovació de l'acord, l'alcalde o alcaldessa cessarà automàticament, quedant en funcions fins la presa 
de possessió de qui l'hagués de succeir en el càrrec. L'elecció del nou alcalde o alcaldessa es realitzarà 
en sessió plenària convocada automàticament per les dotze hores del desè dia hàbil següent al de la 
votació de l'acord al que es vinculés la qüestió de confiança, regint-se per les regles establertes en els 
articles 12 i següents d'aquest Reglament, quedant exclòs l'alcalde o alcaldessa cessant de ser 
candidat o candidata. 
 
5. La previsió continguda en el paràgraf anterior, no serà aplicable quan la qüestió de confiança es 
vinculi a l'aprovació o modificació dels pressupostos anuals. En aquest cas s'entendrà atorgada la 
confiança i aprovat el projecte, si en el termini d'un mes des de que es votés el rebuig de la qüestió de 
confiança, no es presenta una moció de censura amb candidat o candidata alternatiu/va a l'alcalde o 
alcaldessa, o si aquesta no prospera. 
 
6. Cada alcalde o alcaldessa no podrà plantejar més d'una qüestió de confiança a l'any, comptant des 
de l'inici del mandat, ni més de dos durant la duració total d'aquest. No es podrà plantejar una qüestió 
de confiança en l'últim any del mandat de cada corporació. Tampoc es podrà plantejar una qüestió de 
confiança, quan s'hagi presentat una moció de censura, fins que es voti aquesta última. 
 
7. Els regidors o regidores que votessin a favor de l'aprovació d'un assumpte al que s'hagués vinculat 
una qüestió de confiança, no podran firmar una moció de censura contra l'alcalde o alcaldessa que 
l'hagués plantejat, fins que no transcorri un termini de sis mesos comptats a partir de la data de votació 
d'aquest. 
 
8. Així mateix, durant l'esmentat termini, tampoc aquest regidors o regidores podran emetre un vot 
contrari a l'assumpte al que s'hagués vinculat la qüestió de confiança, sempre que sigui sotmès a 
votació en els mateixos termes que en tal ocasió. Cas d'emetre vot contrari, aquest serà considerat nul.  
 
SECCIÓ SEGONA. 
DEL PLE MUNICIPAL.  
 
Article 11. Composició i competències. 
 
1. El Ple, integrat per tots els regidors/es sota la Presidència de l'alcalde/essa, tindrà les competències 
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assenyalades en l'article 22 de la Llei 7/85 i arts. 52.2) i 52.3) de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
2. El president o presidenta de les entitats municipals descentralitzades de Jesús, Bítem i Campredó o 
vocal respectiu en qui deleguin, quan sigui convidat per l’alcalde, podrà assistir amb veu però sense vot 
a les sessions de l'Ajuntament i intervenir en aquells termes que afectin al seu àmbit territorial o 
competencial concret a quin efecte per part de la Secretaria general serà tramesa a la susdita 
Presidència còpia de l'ordre del dia de les sessions plenàries tant de caràcter ordinari com extraordinari.  
 
3. El funcionament del Ple municipal així com de la resta d'òrgans col·legiats bàsics i complementaris 
s'ajustarà a la regulació establerta en el títol segon, capítol I, del present Reglament. 
 
Article 12. Els grups municipals. 
 
1. Per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal, i només el regidor/a o els/les 
regidors/es d'una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal. 
 
2. Els/les regidors/es que no s'integrin en el grup polític que constitueix la formació electoral per la que 
foren elegits/des o que abandonin el seu grup de procedència, tindran la consideració de membres no 
adscrits. 
 
3. Abans del primer Ple ordinari després de la constitució de l'Ajuntament cada grup municipal ha de 
presentar a l'Alcaldia una declaració signada per tots els membres que desitgin romandre integrats en 
el seu grup havent en el propi escrit col·lectiu de designar-se portaveu en el cas de que aquesta funció 
no sigui retinguda pel cap del grup. 
 
4. El Ple municipal amb càrrec al pressupost anual, podrà assignar als grups polítics una dotació 
econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de 
variable, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells, dins dels límits que en el seu cas 
s'estableixin amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l'Estat i sense que puguin 
destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a 
l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
5. Els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ésser superiors als que els hi 
haurien correspost de romandre en el grup de procedència. Aquesta previsió no serà aplicable en el cas 
de candidatures presentades com a coalició electoral, quan algun dels partits polítics que l'integren 
decideixi abandonar-la. 
 
6. Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació econòmica que tinguin 
assignada com a tal, havent de posar a disposició del Ple municipal, sempre que aquest ho sol·liciti, la 
susdita comptabilitat. 
 
7. Quan la majoria de regidors d'un grup polític municipal abandonin la formació política que hagués 
presentat la candidatura amb la que varen concórrer a les eleccions o siguin expulsats de la mateixa, 
seran els/les regidors/es que romanguin en l'esmentada formació política els legítims integrants de dit 
grup polític a tots els efectes. En qualsevol cas el/la secretari/a general de l'Ajuntament podrà dirigir-se 
al representant legal de la formació política que hagués presentat la corresponent candidatura per tal 
que notifiqui de manera fefaent l'acreditació de les circumstàncies assenyalades. 
 
8. Els/les regidors/es que quedin en la condició de membres no adscrits, tenen els deures i els drets 
individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic que segons les lleis formen part de l'estatut 
dels membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de l'Ajuntament de 
manera anàloga a la de la resta de regidors/es. 
 
9. L'Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats haurà de posar a disposició dels grups 
municipals dels mitjans necessaris per a poder exercir les seves funcions, entre els que s'inclouran un 



despatx per a cada Grup. 
 
 
 
Article 13. Institució de portaveus. 
 
1. Cada grup municipal designarà representant que serà el seu portaveu i dita condició serà en principi 
assumida pel cap de llista de cada candidatura mentre que el corresponent grup no disposi altrament, 
llevat del grup al que pertanyi l'Alcaldia que haurà de designar de forma expressa el seu portaveu. 
 
2. Els portaveus podran delegar en casos específics l'ús de la paraula en altres regidors o regidores del 
seu grup, havent en aquests supòsits de comunicar el portaveu del grup a la Presidència que, en un cas 
o tema determinat, actuarà de manera substitutiva en el debat un altre regidor/a per a fixar el 
posicionament del grup. 
 
3. Els/les regidors/es no integrats/des en cap grup polític tindran la consideració individual de 
membres no adscrits/es. 
 
4. El portaveu exercita en nom de tots els membres del seu grup i sense perjudici que cadascun pugui 
fer-ho a títol individual, les atribucions i drets que s'assenyalen com a pròpies dels regidors/es en 
aquest Reglament orgànic.  
 
5. Els escrits de tot ordre que presenti el portaveu del grup municipal s'entén com a subscrit per tots els 
membres. 
 
SECCIÓ TERCERA 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Article 14. Composició i atribucions. 
 
1. La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al 
terç del nombre legal de membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia que en 
donarà compte al Ple. 
 
2. Correspondrà a la Junta de Govern Local l'exercici de les funcions següents: 
a) L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions. 
b) L'exercici de les competències que li pugui delegar l'alcalde/essa o el Ple municipal o li atribueixi 
directament la legislació sectorial. 
 
CAPÍTOL II. 
DELS ÒRGANS D'ESTUDI, INFORME I CONSULTA. 
 
SECCIÓ PRIMERA 
DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Article 15. La Junta de Portaveus: composició, naturalesa i funcions. 
 
1. Està formada per l'Alcaldia i els portaveus de tots els grups municipals representats al si del 
consistori, i té la naturalesa d'òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal amb caràcter 
deliberant. 
 
2. La Junta de Portaveus tindrà les següents funcions: 
a) Tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del dia de les sessions plenàries i emetre pronunciament 
consultiu sobre la procedència d'incloure nous punts o d'ajornar el tractament dels inicialment 
proposats. 
b) L'estudi, informe, consulta i posicionament per part de la pròpia Junta de Portaveus sobre els 
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assumptes d'especial transcendència per al municipi que l'Alcaldia decideixi per pròpia iniciativa o a 
petició de qualsevol grup municipal. 
c) Emetre declaracions de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància 
política o social. 
d) Debatre les mocions que pel seu contingut no corresponguin a l'àmbit de cap de les comissions 
informatives o bé que per haver estat presentades sense antelació suficient no permetin la formal 
convocatòria de la Comissió Informativa. 
e) L'anàlisi i debat de les mocions, així com les eventuals esmenes en ordre a la possibilitat d'acordar el 
text o de convertir-les en mocions institucionals. 
f) Altres assumptes l’alcalde sotmeti a la seva consideració.  
 
Article 16. Règim de funcionament. 
 
1. La Junta de Portaveus celebrarà com a mínim una sessió ordinària mensual amb anterioritat a la 
celebració dels Plens municipals ordinaris.  
 
2. També podrà celebrar sessions extraordinàries al marge de les prèvies a sessions del ple municipal, 
en funció de l'existència d'assumptes de rellevància institucional quan així ho disposi l'Alcaldia per 
pròpia iniciativa o a petició de portaveus que representin com a mínim a una quarta part dels membres 
de la corporació. 
 
3. La convocatòria de la Junta de Portaveus podrà fer-se per escrit, telefònicament o per mitjans 
telemàtics. 
 
4. En aquells casos que la Presidència consideri necessària la constància formal del posicionament 
institucional de la Junta en algun assumpte, haurà de sotmetre's a votació pel sistema ponderat tenint 
cada Grup atribuïts tants vots com nombre de regidors/es i formalitzant-se pels propis serveis 
administratius de Presidència document diligenciat acreditatiu de la celebració, assumptes tractats i del 
resultat de les votacions. 
 
SECCIÓ SEGONA 
DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
Article 17. Composició. 
 
1. Estarà integrada pels membres que designin els diferents grups polítics que hi hagi a la corporació 
municipal i en el seu cas pels regidors/es no adscrits/es, d'acord amb els mateixos criteris de vot 
ponderat establerts en aquest Reglament quant a les comissions informatives. 
 
2. Les designacions hauran de ser comunicades a l'alcalde/essa-president/a que les formalitzarà en el 
corresponent decret del qual en serà donat compte al Ple municipal. 
 
3. La Presidència correspondrà a l'alcalde/essa i aquest/a podrà designar un/a vicepresident/a entre 
els/les tinents/tinentes d'alcalde, per tal que el/la substitueixin.  
 
Article 18. Competències. 
 
1. Es de la competència de la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes 
anuals següents: 
a) Compte general del pressupost. 
b) Compte d'administració del patrimoni. 
c) Compte de valors independents i auxiliars del pressupost. 
d) Comptes d'ens o organismes municipals de gestió. 
 
2. Retuts per part de l'Alcaldia els comptes generals del pressupost i d'administració del patrimoni i, per 
part dels corresponents serveis econòmics de l'Ajuntament, els altres comptes, seran sotmesos abans 



de primer de juny de cada exercici a la Comissió Especial de Comptes, per tal que els pugui examinar 
juntament amb els seus justificants i antecedents. 
 
3. La Comissió podrà amb caràcter previ a la sessió per a emetre l'informe preceptiu dels comptes 
anyals, celebrar sessions preparatòries si ho acorda la Presidència o ho sol·licita la quarta part del 
nombre legal dels seus membres. 
 
4. Els comptes i la documentació complementària que correspongui estaran a disposició dels membres 
de la Comissió, com a mínim 15 dies abans de la primera reunió que es celebri. 
 
5. Examinats els comptes i la documentació annexa, per part de la Comissió seran sotmesos a 
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis de forma reglamentària, a fi que s'hi 
puguin formular possibles reparaments o observacions. 
 
6. La Comissió farà un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i emès 
el corresponent dictamen, elevarà el Compte general al Ple municipal per a la seva aprovació, si s'escau. 
 
SECCIÓ TERCERA. 
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 
 
Article 19. Naturalesa, nombre, composició i atribucions. 
 
1. Sota la denominació de comissions informatives, es constituiran uns òrgans complementaris, sense 
competències resolutòries, que tindran la funció d'estudi i dictaminació obligatòria dels assumptes 
sotmesos a coneixement del Ple municipal i de la Junta de Govern quan actuï per delegació del Ple. 
També podran intervenir pel que fa als temes sotmesos a la Junta de Govern quan aquest òrgan demani 
un dictamen de la comissió informativa corresponent. Aquestes Comissions Informatives seran de 
caràcter permanent durant cada mandat. 
 
2. Les Comissions Informatives a més de la competència legal prevista en l'apartat anterior referida a 
dictaminació d'assumptes incorporats a l'ordre del dia dels òrgans col·legiats, tindran també la funció de 
seguiment de la gestió de l'equip de Govern, els membres del qual hauran de retre periòdicament 
informe sobre els temes d'interès municipal de l'àmbit sectorial corresponent i ensems dels assumptes 
de rellevància tractats per la Junta de Govern.  
 
3. Correspondrà al Ple municipal la determinació del nombre i la denominació de les comissions 
informatives permanents que s'hagin de constituir, així com la seva modificació. 
 
4. Tots els grups polítics municipals o regidors/es no adscrits/es representats a l'Ajuntament tindran 
dret a un lloc o membre a cadascuna de les comissions informatives, sense comptar la Presidència, la 
qual és atribuïda per Llei a l'alcalde/essa, el/la qual podrà delegar-la en cada cas o amb caràcter 
general, sens perjudici de reassumir-la automàticament quan hi assisteixi. 
 
5. L'adscripció a cada Comissió dels/les regidors/es que corresponguin a cada grup polític i les 
variacions durant el període de mandat, seran decidides per majoria dels/les integrants del mateix grup, 
ja sigui manifestant-ho en sessió plenària, o mitjançant un escrit tramès a l'Alcaldia o a la Secretaria 
general i del qual se'n haurà de donar compte al Ple. 
 
6. Podran també constituir-se comissions informatives especials per un assumpte concret, la creació de 
les quals haurà d'ésser aprovada també pel Ple municipal, extingint-se automàticament aquestes 
comissions una vegada que hagin dictaminat o informat sobre l'assumpte que constitueixi el seu 
objecte, llevat que l'acord plenari de creació disposés altrament. El règim de sessions d'aquestes 
comissions informatives especials serà determinat per la pròpia Comissió en la sessió constitutiva. Pel 
que fa a la Presidència i adscripció de membres integrants es seguiran els mateixos criteris que en el 
cas de les comissions informatives permanents. 
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SECCIÓ QUARTA. DEL/DE LA DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA. 
 
Article 20. El/La defensor/a de la ciutadania. 
 
Un reglament municipal regularà el règim de provisió i cessament i les funcions del/de la Defensor/a de 
la Ciutadania. 
 
 
 
SECCIÓ CINQUENA. DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ. 
 
Article 21. De la Junta de coordinació de l’acció de Govern amb els pobles del municipi i de la Junta de 
Coordinació de l’Acció de Govern als Barris. 
 
Mitjançant reglament municipal es regularà la composició i el règim d’organització i funcionament de la 
Junta de Coordinació de l’Acció de Govern amb els Pobles del Municipi i també de la Junta de 
Coordinació de l’Acció de Govern als Barris. 
 
SECCIÓ SISENA. DELS REPRESENTANTS DE L’ALCALDIA ALS NUCLIS SEPARATS. 
 
Article 22. Representant de l’alcalde en cada nucli separat del municipi no constituït en EMD.  
 
En cada nucli de població separat que no estigui constituït en EMD, hi haurà un representant de 
l’Alcaldia. 
 
TÍTOL SEGON. 
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS MUNICIPALS. 
 
CAPÍTOL I. 
DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
SECCIÓ PRIMERA. 
DEL PLE MUNICIPAL. 
 
Article 23. Lloc de celebració de les sessions. 
 
1. Les sessions plenàries es celebraran normalment a l’edifici consistorial llevat dels supòsits de força 
major, en els quals, a través d'un decret de l'Alcaldia dictat prèviament, pugui ser habilitat un altre local 
idoni amb l'acord de la majoria de la Junta de Portaveus i dins del terme municipal. 
 
2. Entre els esmentats casos de força major, en els temes que la legislació vigent ho permeti, s'hi 
entendrà compresa la circumstància de manca d'aforament necessària per permetre l'assistència 
multitudinària de públic raonablement previsible, quan s'hagin de tractar temes de marcat interès social 
o ciutadà. 
 
Article 24. Classes de sessions i convocatòria. 
 
1. El Ple fixarà el règim de sessions ordinàries, d’acord amb la legislació aplicable, i celebrarà sessió 
extraordinària quan així ho disposi l'alcalde/essa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal 
de regidors/es. 
 
2. En aquest últim supòsit, la celebració del Ple no es podrà ajornar per un temps superior a vuit dies, a 
partir que fou sol·licitada la sessió extraordinària. 
 
3. Les convocatòries de les sessions, junt amb l'ordre del dia i els esborranys de l'acta o actes a aprovar, 
es trametran als/les regidors/es amb una antelació mínima de 2 dies hàbils, mitjançant el seu dipòsit a 



les bústies dels/les regidors/es. La convocatòria podrà ésser notificada alternativament a través de 
correu electrònic respecte a aquells/es regidors/es que així ho demanin.  
 
4. En l'Ordre del dia de les sessions ordinàries s'hi inclourà sempre un apartat diferenciat sobre control 
dels òrgans de Govern com a punt específic sota la rúbrica de precs, preguntes i interpel·lacions. 
 
5. En tot cas, la relació d'assumptes inclosos en l'Ordre del dia dels plens, amb expressió de la data 
d'horari de celebració, serà tramesa als mitjans de comunicació de la localitat i a les entitats 
ciutadanes, a través dels serveis de comunicació per tal d'assolir la màxima difusió. 
 
6. Els expedients relatius als assumptes inclosos a l'Ordre del dia hauran de trobar-se a disposició 
dels/les regidors/es per a la seva consulta en les dependències del propi àmbit de gestió o en altra 
dependència similar habilitada a l'efecte en el propi edifici de l'Ajuntament a partir de la convocatòria de 
la corresponent sessió. 
 
7. Qualsevol regidor/a que consideri parcial o insuficientment documentat un expedient podrà dirigir-se 
directament al cap de la corresponent dependència per tal que li siguin lliurats per a consulta els 
corresponents antecedents complementaris o fets els aclariments que estimi necessaris per tal de 
conèixer l'exacte projecció i abast de les propostes sotmeses al Ple. 
 
8. En cas de considerar-se que la mancança o insuficiència de documentació exigeix el seu ajornament, 
qualsevol regidor/a podrà demanar a l'Alcaldia sigui retirat de l'ordre del dia i quina petició si es troba 
justificada haurà d'ésser atesa obligatòriament. 
 
Article 25. Ordre del dia. 
 
1. L'estructura i contingut de l'Ordre del dia de les sessions ordinàries haurà de diferenciar en apartats 
específics la part resolutiva de la part de control i fiscalització dels òrgans de Govern, tot restant 
configurat en conseqüència en les dues parts següents: 
 
I.- Part resolutiva: 
a) Aprovació de l’acta o actes de les sessions anteriors. 
b) Mocions de Presidència. 
c) Mocions institucionals. 
d) Assumptes dictaminats per les comissions informatives. 
e) Mocions dels grups municipals.  
 
II.- Part no resolutiva: 
a) Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
b) Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia. 
c) Informes de l’Alcaldia. 
d) Control dels òrgans de la corporació: mocions, precs i preguntes. 
 
2. La preparació i elaboració de l'Ordre del dia s'ajustarà al següent procediment: 
 
2.1. Els secretaris/àries -delegats/des de les diferents comissions informatives trametran a Secretaria 
general la relació d'assumptes acompanyada dels corresponents expedients degudament documentats. 
 
2.2. L'Alcaldia - Presidència determinarà la relació definitiva d'assumptes als efectes de que per part de 
Secretaria general sigui confeccionada la corresponent convocatòria a ésser sotmesa a la signatura de 
la Presidència. En la part resolutiva de l'Ordre del dia, s'hi podran incorporar per motius d'urgència amb 
la deguda justificació assumptes no dictaminats per comissió informativa, ja sigui a iniciativa pròpia de 
l'Alcaldia o a petició de qualsevol portaveu dels grups polítics municipals. 
 
Article 26. Terminologia dels documents i intervencions. 
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1. Moció de Presidència: proposta formulada per l'Alcaldia relativa a assumptes a sotmetre a la 
consideració del Ple per a la seva aprovació, si s’escau. 
 
2. Mocions institucionals: són aquelles mocions formulades per tots el grups polítics municipals 
integrants de la corporació municipal. 
 
3. Mocions de grups municipals o regidors/es no adscrits/es: són les propostes presentades pels grups 
municipals o els/les regidors/es no adscrits/es, presentades al Registre General d’Entrada abans de les 
14:00 hores del dia hàbil anterior a la data de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple. Es tracta 
d'una proposta motivada amb una part expositiva i una resolutiva amb acords a adoptar. 
 
4. Dictamen de comissió informativa: proposta d'una comissió informativa, que conté una part 
expositiva i una part resolutòria integrada per un o varis acords a adoptar. 
 
5. Prec: És la formulació d'una proposta d'actuació feta en el punt corresponent de les sessions 
ordinàries del Ple, feta per un/a regidor/a, o pel portaveu d'un grup polític municipal, i que podrà dirigir-
se a l'Alcaldia, a la Junta de Govern o a qualsevol membre de l'equip de Govern que tingui competències 
delegades per l'Alcaldia. 
 
6. Pregunta: Sol·licitud d'informació relativa a l'activitat municipal, formulada en qualsevol punt de 
l'Ordre del dia, i/o en el torn de precs i preguntes. Les preguntes plantejades oralment en el transcurs 
d'una sessió podran ser contestades en la sessió següent sens perjudici que l'Alcaldia o regidor/a 
corresponent vulguin donar resposta immediata.. 
 
Article 27. Quòrum de constitució i d'adopció d'acords: 
 
1. Per a la vàlida constitució del Ple serà necessària l'assistència mínima d'un terç del nombre legal de 
regidors/es i aquest quòrum s'haurà de mantenir durant tota la sessió i en l'eventual moment de no 
assolir-se degut a absentar-se algun membre, la Presidència declararà la suspensió de la sessió. 
 
2. Els acords s'adoptaran per regla general per majoria simple entenent-se per tal quan es produeixin 
més vots a favor que en contra per part dels/les assistents a la sessió, llevat que es tracti de supòsits 
legals de quòrum reforçat en assumptes que exigeixin la majoria absoluta o dels dos terços, en quin cas 
la Presidència haurà d'anunciar-ho en encetar-se el tractament del corresponent punt de l'ordre del dia.  
 
3. No es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència del president i del/la secretari/a General o de les 
persones que legalment els substitueixin. 
 
Article 28. Caràcter públic de les sessions. 
 
1. Les sessions de l'Ajuntament Ple seran públiques, si bé la Presidència, per pròpia iniciativa o a petició 
de qualsevol membre de la corporació, podrà sotmetre al Ple, i aquest acordar-ho per majoria absoluta, 
la suspensió del caràcter públic d'una determinada sessió, quan es tracti d'un assumpte que es 
consideri que pot afectar el dret fonamental dels/les ciutadans/es o de qualsevol regidor/a pel que fa a 
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L'acord de suspensió del caràcter públic de 
la sessió podrà establir que aquesta es desenvolupi o continuï total o parcialment i que es faci el debat i 
votació sense assistència de públic, a porta tancada.  
 
2. També podrà decretar el/la president/a en l'anterior supòsit la suspensió momentània de la sessió i 
continuació a porta tancada sempre que les circumstàncies ho permetin i en d'altre cas l'aixecament de 
la sessió i convocatòria de la Junta de Portaveus per tal de tractar de la situació produïda i adopció de 
les mesures que s'escaiguin. 
 
3. La convocatòria, amb l'Ordre del dia, i les actes de les sessions quan hagin estat aprovades, figuraran 
puntualment a la web municipal, tenint-se en compte en els casos que esdevingui necessari la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa de 



desplegament. 
 
4. Els Plens seran emesos en directe i íntegrament pels mitjans de comunicació públics municipals, 
excepte en aquells casos en que segons la legislació de règim local poden ésser secrets el debat i la 
votació referits als assumptes susceptibles d'afectar els drets fonamentals dels/les ciutadans/es a que 
es refereix l'article 18.1) de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. 
 
Article 29. Desenvolupament general de la sessió. 
 
1. Es farà ajustant-se a l'ordre del dia, sens perjudici de la facultat de l’Alcaldia d'alterar el normal ordre 
seqüencial en casos justificats. 
 
2. Quan es tracti de sessions convocades a iniciativa de grups municipals o regidors/es o de punts 
d'Ordre del dia proposats per grups polítics municipals o regidors/es aliens/es a l’equip de Govern no 
podrà alterar l'ordre de despatx o retirar un assumpte sense la conformitat prèvia dels/les proponents. 
 
3. En tot cas, la Presidència a pròpia iniciativa o a petició de la corresponent tinència d'Alcaldia podrà 
retirar qualsevol punt de l'ordre del dia, no inclòs en el supòsit anterior, havent d'anunciar-ho a l'inici de 
la sessió. 
 
4. Correspondrà a l'Alcaldia donar i retirar l'ús de la paraula i la intervenció successiva dels diferents 
grups polítics es farà per ordre de menor a major representativitat en un primer torn de paraula per a 
debat, una vegada exposat el corresponent punt de l'Ordre del dia per part del ponent, tancant-se 
aquest primer torn per part del/la regidor/a proposant en resposta a les intervencions anteriors. 
 
5. Si ho sol·licita algun grup, l'Alcaldia podrà obrir un segon torn de paraules, en el que novament podran 
intervenir tots els grups polítics que ho desitgin, essent també aquest segon torn tancat per la resposta 
dels/les regidors/res proponents. Amb caràcter excepcional en casos justificats la Presidència podrà 
concedir un tercer torn d’intervenció.  
 
6. Finalitzat el torn de paraules, l'Alcaldia podrà declarar finalitzat el debat i sotmetre el punt a votació i 
únicament per al·lusions podran intervenir els/les regidors/res afectats/des. 
 
7. La intervenció per part de cada grup tant en el torn de presentació en cas d'ésser l'autor de la 
proposta com en els torns de debat i rèplica no podrà duplicar-se havent de fer-se pel/la portaveu o per 
qualsevol altre/a regidor/a del grup en funció de l'especialitat del tema. Aquesta limitació no serà 
aplicable en el cas d'al·lusions en que l'afectat/da podrà intervenir directament sense que l'Alcaldia 
pugui negar aquest dret.  
 
8. En les intervencions davant del Ple per part dels Grups municipals i regidors/es no adscrits/es podrà 
aportar-se documentació en qualsevol suport relativa al punt o assumpte en concret si bé haurà de fer-
se arribar la corresponent documentació a l'Alcaldia amb una antelació mínima de 24 hores de la 
celebració de la sessió a l'objecte de que la Junta de Portaveus pugui avaluar el seu contingut i 
pronunciar-se sobre la seva aprovació. 
 
Article 30. Mocions dels grups municipals 
 
1. Les mocions dels grups municipals no requereixen el dictamen previ de comissió informativa. 
 
2. Cada grup municipal podrà presentar una moció a cada sessió ordinària del Ple. 
 
3. El text de les mocions podrà ser objecte d’esmena transaccional, bé en el si de la Junta de Portaveus 
prèvia a la sessió plenària o en el curs d’aquesta.  
 
4. La presentació per part del ponent i les intervencions dels/les portaveus dels grups o regidors/es 
limitarà a 5 minuts per part del ponent, 3 minuts en les intervencions de la resta de grups, 3 minuts en 

-  Pàg. 34 / 54 -           JACE / sbh 
 



                                   

 
-  Pàg. 35 / 54 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

la resposta del grup ponent, 2 minuts per rèplica i 1 minut pel tercer torn d’intervenció que 
excepcionalment pugui obrir-se, exceptuant-se aquells casos en que a la Junta de Portaveus s'acordi 
que no existeixi limitació de temps per al debat de punts concrets.  
La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l'ús de la paraula quan consideri 
suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre posicionament dels 
diversos grups o regidors/res no adscrits/es. 
 
5. Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim de 2 minuts pels/les regidors/es 
afectats/des. 
 
Article 31. Precs i preguntes. 
1. En el punt de precs i preguntes, per part de cada regidor/a es podran formular preguntes. La durada 
màxima de les intervencions s'estableix en 2 minuts per a la pregunta, 2 minuts per a contestar i, si fos 
el cas, 1 minut per a rèplica i 1 minut per a contrarèplica.  
 
2. Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim de 2 minuts pels/les regidors/es 
afectats/des. 
 
Article 32. Assumptes d’urgència. 
 
Per tal de poder entrar en el debat i votació de les propostes d’acord que no hagin estat incloses en 
l’ordre del dia de la sessió en no haver estat prèviament dictaminades per la comissió informativa 
corresponent, serà necessària la votació prèvia de la declaració de la seva urgència, que requerirà el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple, podent el corresponent grup o regidor/a 
defensar amb caràcter previ el caràcter urgent en un torn d'intervenció que no podrà ultrapassar els tres 
minuts. 
 
Article 33. Assumptes sobre la taula. 
 
1. Qualsevol grup o regidor/a podrà demanar per causa justificada que un assumpte quedi damunt la 
taula, ja sigui perquè l'expedient es trobi incomplert o perquè no hagi estat de manifest per a consulta 
de manera ininterrompuda des del moment de la convocatòria de la sessió. 
 
2. Als esmentats efectes es considerarà que un expedient no està suficientment documentat quan no 
contingui tots els documents, proves, informes, resolucions d'Alcaldia o acords d'òrgans col·legiats, 
notificacions i resta de diligències concernents a la tramitació legalment establerta, segons la matèria 
que es tracti en cada cas. 
 
3. La petició de deixar un punt damunt la taula haurà d'ésser sotmesa a votació i en el cas d'assolir el 
vot favorable de la majoria simple, el corresponent punt de l'ordre del dia restarà ajornat fins a la 
propera sessió ordinària del Ple municipal. 
 
Article 34. Classes de votacions. 
  
1. Les votacions podran ser: 
a) Ordinària. Que tindrà caràcter general i es produirà per signes convencionals d’assentiment, 
dissentiment o abstenció, quan la Presidència requereixi successivament els vots a favor, els vots en 
contra i les abstencions. 
 
b) Nominal. Es farà quan sigui sol·licitat per qualsevol grup municipal o a proposta de la Presidència. 
Es realitzarà mitjançant la crida per ordre alfabètic de cognoms llegit pel/la secretari/a, i sempre votant 
en últim lloc el/la president/a, havent cada regidor/a, en ésser nomenat/da, de respondre en veu alta 
“sí”, “no” o “m'abstinc”. 
Acabada la votació, i establert el recompte, la Presidència anunciarà el resultat. 
 
c) Secreta. Es podrà utilitzar per a la votació d'una moció de censura o d'una qüestió de confiança, així 



com per a l'elecció d'alcalde/essa. La votació s'efectuarà mitjançant paperetes que seran introduïdes en 
la corresponent urna i l'escrutini i recompte de les quals es farà per la Presidència de la sessió assistida 
pel/la secretari/a de la corporació. 
 
2. Acabada qualsevol votació i efectuat el corresponent recompte la Presidència haurà de declarar 
formalment els acords adoptats o en el seu cas la desaprovació de les mocions o propostes, indicant en 
qualsevol supòsit el nombre de vots així com el seu sentit afirmatiu o negatiu i les abstencions. 
 
3. En cas de votacions amb resultat d'empat, s'efectuarà tot seguit una nova votació i si romangués 
l'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència. 
 
SECCIÓ SEGONA. 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Article 35. Règim de sessions. 
 
1. La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària segons la periodicitat i horari que s'hagin 
establert pel Ple municipal, i extraordinària quan ho decideixi l'Alcaldia, essent adoptats sempre els 
acords per majoria simple dels membres assistents i el quòrum de vàlida constitució serà d'un terç del 
nombre legal de membres electius a dita comissió. 
 
2. Les sessions de la Junta de Govern Local no seran públiques i es celebraran sempre a la Casa de la 
Vila, aplicant-se en matèria de convocatòries les mateixes regles establertes quant al Ple municipal. 
 
3. Aprovades les actes i els extractes corresponents, es lliuraran als membres de la Junta de Govern 
Local. Simultàniament a la convocatòria de sessió ordinària del Ple, les actes aprovades es lliuraran als 
portaveus dels grups municipals no integrants de l’equip de govern i els extractes a la resta de regidors 
corresponents. Havent-ne compte al Ple, les actes i extractes seran inserides al web municipal. 
 
 
CAPÍTOL II. 
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 
 
Article 36. Règim de sessions.  
 
1. Les sessions de les comissions informatives podran celebrar-se a la seu de l’Ajuntament o en un altre 
edifici municipal on hi radiquin les unitats administratives o àmbits de gestió dels serveis que 
corresponguin a cada comissió informativa. El quòrum per a la vàlida constitució es xifra en un terç dels 
membres i haurà de mantenir-se durant tota la sessió. 
 
2. La convocatòria serà tramesa pel president de cada comissió amb una antelació mínima de dos dies 
hàbils, acompanyada de l'ordre del dia. 
 
3. Les comissions informatives que han de tractar assumptes a sotmetre al Ple seran convocades amb 
caràcter previ a la convocatòria de la sessió del Ple i tota la documentació dels assumptes sotmesos a 
dictamen estarà a disposició dels/les regidors/es des del mateix moment de la convocatòria. Els acords 
es prendran per majoria ponderada dels vots dels assistents a la sessió. Per ponderar els vots s’atendrà 
al nombre de membres que cada grup municipal té en el Ple. 
 
4. El règim de sessions ordinàries de les comissions informatives serà fixat pel Ple, amb un mínim d’una 
sessió cada mes, excepte agost, i es realitzaran les sessions extraordinàries o extraordinàries i urgents 
que puguin justificar-se en funció d'assumptes de rellevància sobrevinguts, podent aquestes ésser 
convocades a iniciativa del propi/a president/a de la Comissió o a petició subscrita per un terç dels 
seus membres. 
 
TÍTOL TERCER. 
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ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
CAPÍTOL I. 
DELS DRETS I DEURES DEL REGIDOR/A. 
 
SECCIÓ PRIMERA. DRETS I DEURES DELS REGIDORS 
 
Article 37. Drets dels regidors/es. 
 
1. Son drets dels/les regidors/es els expressament reconeguts a la legislació de règim local i resta de 
l'ordenament jurídic i en especial els següents: 
a) Assistir amb veu i vot a les sessions de tots els òrgans col·legiats de que formin part, així com a 
presentar mocions, propostes d'acord, esmenes i vots particulars i a formular precs, preguntes i 
interpel·lacions segons el procediment establert en aquest Reglament. 
b) Qualsevol regidor/a tindrà dret a intervenir per al·lusions. 
c) Impugnar en via administrativa i jurisdiccional els acords municipals respecte als que haguessin votat 
en contra. 
d) Examinar tota la documentació relativa als assumptes incorporats a l'ordre del dia de qualsevol 
sessió a partir de la seva convocatòria. 
e) Consulta en general de tota la documentació obrant a les dependències i arxius municipals, amb les 
limitacions establertes en el present Reglament de conformitat amb la legislació aplicable. 
f) Obtenir la informació principal i complementària per part dels òrgans i serveis municipals, que resulti 
necessària pel desenvolupament de les funcions de regidor/a i quin accés no es trobi legalment limitat. 
g) Rebre còpia dels esborranys de les actes del Ple i Junta de Govern així com de les comissions 
informatives i altres òrgans de que formi part cada regidor/a. Així mateix els/les regidors/es no 
pertanyents a la Junta de Govern rebran còpia de l'ordre del dia de la sessió. 
h) Percebre retribucions per l'exercici del càrrec amb correlativa alta a la Seguretat Social els/les 
regidors/es amb responsabilitats de govern que el desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. 
Els/les regidors/es que no tinguin responsabilitat de govern amb dedicació exclusiva ni dedicació 
parcial, percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de 
l'Ajuntament de que formin part en la quantia assenyalada pel Ple municipal. 
i) Així mateix seran objecte d'indemnització econòmica, les despeses justificades que es derivin 
directament de l'exercici del càrrec, en concepte de dietes, despeses de locomoció i resta de conceptes 
previstos a la legislació general aplicable. 
j) Tots/es els/les regidors/es disposaran a l’edifici consistorial , d'una bústia per a la correspondència 
oficial interior i de procedència externa així com d'una adreça electrònica per a rebre informació i 
documentació institucional, la clau d'accés als enllaços de caràcter limitat i reservat de documentació i, 
si s’escau, una signatura electrònica certificada. 
k) Tots/es els/les regidors/es disposaran de document acreditatiu de la seva condició. 
 
2. Els/les regidors/es tindran els deures establerts a la Legislació aplicable i en especial els següents: 
a) Abans de la presa de possessió hauran de formular declaració escrita sobre causes de possibles 
incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics i així mateix declaració dels seus béns patrimonials, havent d'inscriure les susdites 
declaracions en el corresponent registre d'interessos. 
b) Guardar confidencialitat respecte a la informació a la que tinguin accés per raó del càrrec quan pugui 
perjudicar interessos públics o privats, tot això en els termes establerts per la normativa reguladora de 
dades de caràcter personal, secret sumarial i estadístic. 
c) Abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució dels assumptes que els afectin 
personalment, quan concorrin les causes d'abstenció establertes en la legislació bàsica estatal sobre 
procediment administratiu i contractes de les administracions públiques.  
d) Comunicar les absències del terme municipal quan excedeixin de 8 dies.  
e) Observar en la seva actuació al si dels òrgans col·legiats la cortesia deguda a la Institució, membres 
del consistori i públic. 
f) Respectar en l'exercici del càrrec el règim d'incompatibilitats previst per la legislació aplicable, tant de 
caràcter general com sobre règim electoral i posar de manera puntual en coneixement de l'Alcaldia 



qualsevol causa o circumstància susceptible de generar una incompatibilitat. 
 
Article 38. Drets funcionals específics dels grups municipals. 
 
1. Els grups municipals disposaran d'un despatx o local per a reunir-se de forma individualitzada per 
grups i rebre visites de ciutadans, d’acord amb l’article 12.9 del present Reglament. 
 
2. Els grups municipals de l'oposició, prèvia sol·licitud, tindran accés a l'ús, per a reunions o sessions de 
treball o debat amb col·lectius, associacions de veïns, de consumidors, o d'altres entitats vilatanes, 
d'una sala de reunions a l’edifici consistorial o, també prèvia sol·licitud, d'altres locals en edificis de 
titularitat municipal. 
 
3. Tots els grups municipals podran utilitzar per a les seves comunicacions externes, paper d'ofici 
municipal segons model aprovat per l'àmbit municipal corresponent en el que haurà de figurar-hi amb 
tipografia perfecta i ràpidament visualitzable la identificació del grup municipal corresponent de manera 
que permeti distingir aquests impresos de la correspondència oficial general municipal. 
 
4. Tots els grups municipals, en els termes reglamentàriament establerts, tenen dret d'accés als mitjans 
de comunicació pública municipal per tal de fer conèixer als/les ciutadans/es els seus punts de vista i 
propostes. 
 
Article 39. Garanties drets oposició. 
 
1. En tot cas, la denegació de l'accés a documentació informativa, haurà de fer-se a través de resolució 
motivada de l'Alcaldia quin decret podrà ésser recorregut directament davant de la jurisdicció 
contenciós-administrativa o amb interposició prèvia de recurs de reposició facultatiu davant la pròpia 
Alcaldia. 
 
2. Tots els serveis municipals han de facilitar directament informació als/les regidors/es quan: 
a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereix a assumptes propis de llur responsabilitat. 
b) Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgan col·legiats dels quals en 
són membres. 
c) Es tracti de l'accés a la informació o documentació municipal que sigui de lliure accés als/les 
ciutadans/es. 
En els altres casos, la sol·licitud d'informació ha de dirigir-se a l'Alcaldia. En qualsevol cas, la resolució 
denegatòria ha de ser motivada. 
 
3. El que disposa l'apartat anterior s'entén sens perjudici de l'obligació de facilitar als membres de la 
corporació la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels 
òrgans col·legiats, des del mateix moment de la convocatòria. Quan es tracti d'un assumpte inclòs per 
declaració d'urgència s'haurà de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per a poder 
tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat. 
 
4. Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. 
Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d'accedir a la 
informació requerida. 
 
5. Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés 
per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l'Ajuntament o de tercers. 
 
6. Així mateix l'eventual denegació o limitació de suport d'infraestructura i funcional general als/les 
regidors/es membres de grups d'oposició, haurà de produir-se per resolució escrita motivada si la 
petició ha estat també formulada amb aquest caràcter. 
 
Article 40. Procediment de consulta de documentació. 
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1. La consulta i examen concret d’expedients sotmesos a sessió podrà realitzar-se presencialment per 
qualsevol membre de la corporació, des del mateix moment de girar-se la corresponent convocatòria i 
fins a la celebració de la sessió. 
 
2. L'examen d'expedients sotmesos a sessió podrà fer-se, en el lloc on es trobin de manifest a partir de 
la convocatòria, sens perjudici d'accés telemàtic al contingut total o parcial dels mateixos que es trobi 
documentat en suport informàtic. En cap cas els originals dels documents integrants dels expedients 
podran sortir de la seu de l’Ajuntament. 
 
3. La consulta general de qualsevol expedient o antecedents documentals no sotmesos a sessió podrà 
realitzar-se, prèvia sol·licitud per escrit i autorització de l’alcalde, a l'arxiu general o dependència on es 
trobi.  
 
4. La consulta i examen concret d'expedients, llibres i documentació en general, es farà d'acord amb 
disposicions legals aplicables i, en tot cas, amb les normes següents: 
a) En cap cas els originals dels expedients, llibres o documentació podran sortir de la seu de 
l’Ajuntament o d'altres oficines o dependències municipals. 
b) La consulta dels llibres d'actes i llibres de resolucions de l'Alcaldia podrà fer-se en suport paper 
directament a l’arxiu o secretaria o bé a través d'intranet respecte a les actes de Ple i de la Junta de 
Govern. 
 
Article 41. Limitacions dels drets a la informació. 
 
1. El dret a la informació en general i de manera concreta l'examen i consulta d'expedients i 
antecedents documentals únicament podrà ésser limitat amb caràcter excepcional, total o parcialment 
en els següents casos: 
a) Quan el coneixement o la difusió dels documents o antecedents, pugui vulnerar el dret constitucional 
a l'honor, la intimitat personal o familiar i a la pròpia imatge de les persones. 
b) Si es tracta de matèries concernents a la seguretat i defensa de l'Estat i/o a la seguretat ciutadana i 
quina publicitat pogués esdevenir negativa. 
c) Matèries classificades d'acord amb la llei de secrets oficials i matèries que no hagin d'ésser 
publicades per disposició expressa de la Llei sense perjudici d'autoritzacions especials. 
d) En cas de tractar-se de matèries emparades pel secret estadístic o incidir en l'àmbit protegit per la 
legislació limitadora de l'accés als bancs informàtics de dades. 
e) Quan es tracti d'antecedents que hagin estat incorporats a un procés judicial penal, mentre que 
romanguin sots secret sumarial. 
 
2. La denegació o limitació haurà d'ésser en tot cas efectuada a través de resolució motivada d'Alcaldia.  
 
3. Les anterior limitacions legals seran aplicables de la manera menys restrictiva possible, i en aquest 
sentit podran instrumentar-se procediments de consulta reservada amb prohibició expressa de 
reproducció per qualsevol mitjà de la informació a que s'hagi tingut accés i respecte estricte de la 
confidencialitat. 
 
SECCIÓ SEGONA. 
DEL REGISTRE D'INTERESSOS. 
 
Article 42. Organització. 
 
1. El registre d'interessos dels membres electius estarà a càrrec de Secretaria general i a cada 
regidor/a, segon ordre alfabetitzat de cognoms, li serà assignat un número de registre que romandrà 
invariable durant el seu període de mandat.  
 
2. De conformitat amb allò que estableix la legislació bàsica de règim local, els membres electius 
respecte els/les quals, en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels 
seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis/es, empleats/des o persones amb qui tinguessin 



relació econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials 
davant del secretari o Secretària de la Diputació provincial o, en el seu cas davant de l'òrgan competent 
de la Comunitat Autònoma corresponent als efectes de la seva inscripció en el corresponent Registre 
Especial d'Interessos. En aquest cas, abans de la presa de possessió del càrrec com a regidor/a serà 
suficient la presentació davant de Secretaria general de l'Ajuntament d'una certificació acreditativa 
d'haver complimentat les corresponents declaracions davant la Diputació Provincial. 
 
3. El Registre es portarà mecanitzat pel procediment informàtic de tractament de textos, de manera que 
es faci possible el seu manteniment permanent i actualitzat així com l'obtenció directa de certificacions 
i d'altres subproductes. 
 
4. El llistat de fulls del registre haurà de fer-se en paper oficial de la Generalitat, segons les normes en 
el seu dia aprovades per a la mecanització dels llibres d'actes de les sessions i de resolucions de 
l'Alcaldia. 
 
5. Quan es produeixin variacions pel que fa a les dades del registre, seran incorporades al corresponent 
suport magnètic i obtingut nou full actualitzat o alternativament full addicional del/la regidor/a o 
regidors/es afectats/des que serà annexat segons ordre cronològic al full o fulls ja existents amb 
anterioritat.  
 
Article 43. Obligació de declarar. 
 
1. Tots els membres electius de l'Ajuntament formularan declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics. 
Així mateix formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot 
tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la 
renda, patrimoni i, en el seu cas, societats.  
 
2. Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pel Ple municipal, es formularan en els 
següents casos: 
a) Abans de la presa de possessió del càrrec i com a requisit o condició prèvia a la mateixa, si es 
produeix un cessament anticipat en el càrrec de regidor/a i al final del mandat, així com quan es 
produeixi qualsevol variació patrimonial o d'exercici d'activitats privades. 
b) La declaració podrà instrumentar-se en document notarial o ordinari, però en tot cas caldrà fer-hi 
constar les següents dades mínimes: 
- Patrimoni immobiliari. 
- Patrimoni mobiliari. 
- Vehicles. 
- Activitats i ocupacions mercantils o industrials. 
- Treballs per compte aliè. 
- Exercici de professions liberals. 
- Altres fons d'ingressos. 
 
3. Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anyal i en tot cas en el 
moment de la finalització del mandat. 
 
4. Les esmentades declaracions s'inscriuran en els següents registres d'interessos que tindran caràcter 
públic: 
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà, en el Registre d'Activitats constituït en l'Ajuntament. 
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre de Béns Patrimonials de 
l'Ajuntament. 
 
5. L'incompliment o compliment extemporani d'aquesta obligació, una vegada li hagi estat reiterada a 
l'interessat/da, facultarà a l'Alcaldia, prèvia audiència al/la regidor/a afectat/da, per a imposar una 
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multa al membre responsable. 
 
Article 44. Publicitat del registre d'interessos. 
 
1. El registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats té caràcter públic i els membres de la 
corporació tenen dret a consultar-lo i també totes les persones tant individuals com associacions i altres 
persones jurídiques que acreditin un interès legítim o directe en els termes legalment establerts. Les 
declaracions formulades al respecte es podran consultar al web municipal. 
 
2. Qualsevol interessat/da podrà sol·licitar certificació de les dades del registre sobre causes de 
possible incompatibilitat i sobre l'exercici d'activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos 
econòmics, mitjançant instància en la que hauran d'explicitar els motius pels quals demanen dita 
certificació i l'ús que es preveu de fer-ne. 
 
3. La petició serà resolta en el sentit que legalment procedeixi per resolució motivada de l'Alcaldia, 
prèvia audiència del regidor/a o regidors/es afectats/des. 
 
4. Enfront d'una resolució denegatòria els interessats podran interposar recurs de reposició previ a la 
via jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
5. Tindrà així mateix caràcter públic el Registre de Béns i Drets Patrimonials en el que s'inscriuran les 
declaracions corresponents, sens perjudici del dret dels/les regidors/es en els termes establerts per 
l'article 75.7.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a realitzar la 
declaració els seus béns i drets patrimonials davant la secretaria General de la Diputació Provincial o 
davant l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya als efectes d'inscripció en el Registre Especial 
de Béns Patrimonials creat amb dita finalitat. 
 
Disposició Addicional  
 
La implementació del model de participació ciutadana es realitza en el marc del vigent Reglament 
municipal de participació ciutadana de Tortosa (BOP de Tarragona núm. 110 de data 13.05.2015, així 
com del vigent Reglament del Registre municipal d’entitats ciutadanes (BOP de Tarragona núm. 147 de 
data 28.06.2005). 
 
Disposició Transitòria  
 
La implementació dels nous mitjans informàtics i telemàtics establerta en l'article 37.1.j) com un dels 
drets de tots/es els/les regidors/es, serà efectiva tant aviat sigui tècnicament possible dins del marc 
legal d'implementació de l'Administració electrònica. 
 
Disposició Derogatòria 
 
A l’entrada en vigor del present Reglament resten derogades totes aquelles disposicions reglamentàries 
municipals d’aquest Ajuntament que s’oposin al mateix o el contradiguin. 
 
Disposició Final 
 
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. 
 
Tortosa, 12 de juliol de 2016”. 

 
 

*-*-* 
 
 



Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Si no hi ha paraules es dóna per aprovat amb el 
vot favorable de tots els regidors i regidores que hi ha a la sala. Moltes 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. 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER ESTABLIR UN REGLAMENT D’AJUTS A LES 
FAMÍLIES DEL MUNICIPI AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR EL COMPLIMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES VERS L’AJUNTAMENT. 
 
La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del nostre municipi i, en 
general, del conjunt del país. Al nostre municipi existeixen un gran nombre de famílies que pateixen una 
situació econòmica molt fràgil amb tots o gairebé tots els seus membres en situació d’atur i, en molts 
casos, fins i tot sense prestació per desocupació. 
 
Aquesta situació que en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificulta enormement que aquestes 
unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han d’afrontar dia a dia. 
 
Una part significativa d’aquestes despeses la conformen les obligacions tributàries d’aquestes persones 
vers l’Ajuntament, per l’impost de béns immobles IBI (sigui per la titularitat de l’immoble on resideixen o 
pel fet d’estar en regim de llogaters), així com la resta d’impostos de caràcter municipal (l’IVTM o impost 
de circulació, l’IAE i l’ICIO). 
 
Hem de tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’ajuntament té la capacitat normativa 
per tal d’aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la tarifació social, en el cas dels 
impostos, la capacitat normativa és exclusiva de l’Administració de l’Estat i, en el cas de l’IBI, no existeix 
la possibilitat d’aplicar progressivitat per al conjunt de la ciutadania, sinó que tan sols es pot fer per a 
les famílies nombroses i monoparentals. 
 
És evident que la resta de famílies també poden trobar-se en circumstancies Personals i/o familiars que 
facin necessari un tractament més equitatiu per part de l’Ajuntament. Al no disposar d’aquesta eina de 
progressivitat en la resta d’unitats familiars, alguns governs municipals opten, entenem que de manera 
errònia i, especialment, de manera injusta, per plantejaments excessivament demagògics, com són els 
de reduir els impostos de forma general. 
 
Res més inequitatiu: quan baixem impostos, estem afavorint especialment als que més tenen i, per tant, 
des del grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de de Tortosa proposem disposar d’una 
mesura que entenem més equitativa en l’Administració local pel seu caràcter supletori quan la legislació 
estatal no contempla criteris de progressivitat (especialment aplicable en el cas de l’IBI) mitjançant 
l’articulació d’un reglament de subvencions a les famílies per ajudar-les a complir amb les seues 
obligacions tributaries vers l’Ajuntament. 
 
Per tot això, el grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de Tortosa proposem al Ple municipal, 
l’adopció del següents ACORDS: 
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PRIMER - Constituir una comissió mixta tècnic - política, en un termini no superior a un mes, des de 
l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple municipal, per tal que aquesta analitzi la situació 
econòmica i social del conjunt de les famílies del municipi i, a partir d’aquestes dades, elabori una 
proposta de reglament d’ajuts a les famílies en funció de les seua situació econòmica, social i de 
carregues familiars i d’altres elements a tenir en compte, en funció de les dades de que es disposi als 
serveis socials municipals. 
 
SEGON - Adquirir el compromís d’elevar al Ple municipal, aquesta proposta de reglament en un termini 
no superior a tres mesos des de la constitució d’aquesta comissió mixta específica, per tal de que el Ple 
aprovi el reglament i tingui plena vigència en l’exercici 2017. 
 
TERCER - Fer difusió d’aquest acord i de l’aprovació posterior si s’escau, a tota la ciutadania del 
municipi, mitjançant els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Com que no hi ha ningú per defensar-ho, decau la proposta. 
 

*-*-* 
 
La proposta decau en haver-se absentat de la sessió el grup proposant. 
 
 
 
 
10 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER INCENTIVAR LA REHABILITACIÓ DE 
L’HABITATGE ANTIC A TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit Popular: 
 
“ Tenint en compte que el nucli antic de la ciutat ha millorat per aplicació del PINCAT, resolent moltes 
deficiències en els seus edificis, essent aquesta actuació d’especial interès tant per l’alt nombre 
d’edificacions antigues concentrades en el nucli, com pel seu protagonisme i potencial turístic i 
comercial. Ara bé, s’ha d’ampliar aquesta visualització, mirant la resta de la ciutat i l’estat de les seves 
edificacions, façanes i interiors. 
 
Al centre de Tortosa hi ha un gran nombre d’edificis en estat de mala conservació, abandonats i, fins i 
tot, tapiats. És evident que cal proveir, atenent a les possibilitats existents, la resolució d’aquestes 
deficiències. Per això defensem que s’hi han d’arbitrar mesures i ajuts suficientment atractius per que 
els propietaris de les edificacions s’impliquin en la rehabilitació de les façanes i de l’interior dels edificis, 
tot dintre d’un inventari curós i d’una planificació lògica aplicada en fases assumibles. Amb la finalitat 
d’evitar casos de degradació del parc  immobiliari, sempre perillosa per la seguretat dels ciutadans i per 
intentar que el parc immobiliari de Tortosa gaudeixi d’habitatges amb les condicions adequades tan 
vitals com turístiques proposem adoptar els acords següents ACORDS:  
 
Primer - Impulsar i promoure una revisió de l’estat actual d’edificis i habitatges en tot el marc geogràfic 
de la ciutat  
 
Segon - Impulsar i promoure la rehabilitació d’edificis i habitatges edificats en tota la ciutat moderna. 
 
Tercer - Tancar convenis de col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes i la Cambra de la Propietat Urbana 
per tal de coordinar les accions necessàries. “ 
 



 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, si no passem.... El que passa és que l’altra 
també és seva. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: No, és que estic buscant.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ja veu, ja veu, té raó, té raó. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Un momentet que enseguida ho trobo. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí. Sap que passa? Que si aquests que han marxat 
haguessin fet la feina quan tocava, doncs, ara podríem discutir-ho. Però clar, com que han tingut dos 
mesos per fer la feina i no l’han fet, doncs, ara no poden ni discutir-ho. 
 
Té la paraula senyor Dalmau. Si enxufa el micro se li gravarà.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor  
Xavier Dalmau Sàlvia: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, com dic, la proposta és molt senzilla en el 
sentit de fer una diferència entre les subvencions o les ajudes que a través del PinCat s’ha fet al casc 
antic de la ciutat, i la resta de la ciutat, la resta d’edificis que dins d’una ciutat estan en molt males 
condicions i que, per tant, d’alguna forma l’Ajuntament, encara que la propietat sigui privada o, en algun 
cas, pública, l’Ajuntament tindria que estudiar i habilitar un sistema d’ajuts econòmics per regenerar 
d’aquesta forma el teixit urbà de la ciutat de Tortosa. Torno a dir, no en el casc antic –que ja està 
regenerant-se a través de les subvencions i les ajudes del PinCat, sinó a través d’algun sistema d’ajuda 
que l’Ajuntament pugui fer, no? 
 
Simplement és així de senzill, per això proposem en els acords: Primer, impulsar i promoure una revisió 
de l’estat actual dels edificis i habitatges en tot el marc geogràfic de la ciutat, exceptuant el casc antic. 
 
Segon: impulsar i promoure la rehabilitació d’edificis i habitatges edificats en tota la ciutat moderna. 
 
I tercer: tancar convenis de col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes i la Cambra de la Propietat Urbana 
per tal de coordinar les activitats necessàries. 
 
Vull afegir que aquest tipus d’ajudes o de subvencions –més ajudes que subvencions o bonificacions– 
apareixen en altres ajuntaments de Catalunya. 
 
 I simplement, la proposta és així de senzilla.   
 
Intervenció de la Sra. Girón 
A continuació pren la paraula la Sra. Girón: Alcalde, regidores, regidors, senyor Dalmau, en aquesta 
moció el nostre grup municipal no li donarà suport per dos motius: primer perquè no queda ben definit 
el concepte de Tortosa moderna, no sabem a què es refereix exactament. I, en segon lloc, perquè 
considerem que un cop esgotat el PinCat, el casc antic continua necessitant actuacions i subvencions, i 
creiem que la ciutat de Tortosa ha d’apostar per recuperar el casc antic, i entenem que aquestes ajudes 
no són insuficients per realitzar actuacions en tota la ciutat. I per això no li donem suport. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. 
 
Malauradament, senyor Dalmau, tampoc li podem donar suport. Nosaltres hem cregut molt amb la 
rehabilitació i, des del 2008, anem traient línies de rehabilitació, d’ajudes a la rehabilitació. I ho hem fet 
a l’àmbit del PinCat aquest any que s’havia finalitzat el PinCat, ho hem ampliat a tot el centre històric, a 
tota la delimitació del centre històric, per tant, més enllà dels barris del PinCat. I, per tant, considerem 
que és la prioritat: actuar en aquests barris de la nostra ciutat. 
 
I, evidentment, tampoc ens podem permetre a dia d’avui, amb els nostre tècnics, amb els recursos que 
tenim, poder fer una revisió de l’estat actual de tots els edificis de la ciutat –que també ens hauria de 
clarificar què és això de ciutat moderna o què entenem per ciutat moderna–, perquè tenim els recursos 
que tenim i perquè, a més a més, això és un deure que tenen els propietaris i, per tant, nosaltres com 
Ajuntament tampoc ho podem fer. 
 
Per tant, no podem compartir el sentit d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, en primer lloc, 
senyora Girón, li tinc que dir que ciutat moderna la podem definir en contraposició al casc antic de 
Tortosa, o sigui, tot el que no és casc antic és la ciutat moderna. Però bé, és fàcil de definir i fàcil de 
delimitar. 
 
El tema de que el PinCat sigui una prioritat, això bé, em pareix molt bé, és correcte, ho ha sigut durant 
bastants anys i es tira endavant, però això és una altra història. Això és una història que si vostès 
passegen per Tortosa veuran moltes cases que estan tapiades, però al centre, al mateix centre de 
Tortosa estan totalment tapiades, estan en ruïnes i és aquí on l’Ajuntament, per un tema de regeneració 
urbanística, no essent la seva obligació prioritària, té que fer algun tipus de coses. Tot i que hi ha uns 
propietaris als quals s’ha de parlar i se’ls hi ha de dir “escolta, que heu de tenir aquestes cases en una 
correcta situació urbanística. És un deure del propietari, però subsidiàriament és un deure de la ciutat. 
 
Que per a la ciutat de Tortosa és un cost important assumir una ajuda d’aquest tipus? Home, doncs sí, 
però també jo aquí, doncs, puc dir que segons paraules de l’alcalde, del nostre alcalde, la liquidació del 
pressupost del 2015 presenta un superàvit important. Part d’aquest superàvit es podria, d’alguna 
forma, dedicar a aquestes ajudes, previ estudi, eh, jo no dic que això sigui una obligació,en absolut. 
Simplement dic que caldria que, pel bé d’imatge, d’estètica, de seguretat dels vianants, de seguretat 
dels que viuen en aquestes habitatges que estan en males condicions, pogués fer alguna cosa. I en un 
període de temps i en una periodificació de les ajudes, no?. 
 
Clar, llavors dius: bé, l’alcalde –i jo tinc aquí expressions d’ell– constata que en un context econòmic 
difícil s’ha assolit una execució pressupostària satisfactòria, no?, que permetrà situar les finances de 
l’Ajuntament en pocs anys en una situació envejable. Bé doncs, si tan bona és la situació actual o la 
futura, una part d’aquesta situació econòmica positiva favorable, una part, previ estudi, prèvia 
planificació, es podria dedicar a millorar alguns habitatges particulars –jo això no ho discuteixo– previ 
concert amb els propietaris es podrien habilitar i donar una imatge de Tortosa que, torno a dir, és que hi 
ha carrers principals de Tortosa que realment hi ha cases que fan pena, fan realment pena i diuen molt 
poquet respecte a la ciutat de Tortosa i a la cura que l’Ajuntament de Tortosa té que tenir respecte a 
aquests carrers i respecte a aquestes habitatges. Hi ha alguns que inclús pertanyen a l’estil 
arquitectònic noucentista. Davant, per exemple, un exemple, davant del bar, del restaurant del Parc hi 
ha allí una casa preciosa però està, pobra, està bruta, està d’això. Bé doncs, aquí es podria fer alguna 
actuació per part de l’Ajuntament. Jo no sé com ni quan, això és un estudi, és un plantejament d’estudi, 
no? 
 
L’alcalde també ens ha dit més d’una vegada que el deute acumulat per part d’altres administracions, 
la Generalitat per exemple és molt important, no?, i que aquí està i aquí estem esperant a que ens 



paguin. Bé doncs, part d’aquest –part, jo no dic tot, dic part– doncs, dediquem-ho a això. Jo dic un 
estudi, no res més. 
 
Total, que si la situació econòmica de l’Ajuntament de Tortosa, segons paraules de l’alcalde, és d’una 
certa, bé, una certa situació bona avui –i millor el dia de demà– doncs bé, jo simplement feia la 
proposta de que d’alguna forma s’intentés millorar la imatge de la ciutat de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyor Dalmau. Simplement perquè m’ha esmentat 
5 o 6 vegades, només dir-li que si vostè parla amb el senyor Montoro i canvia la legislació respecte a 
l’aplicació dels superàvit dels ajuntaments i que nosaltres tinguéssim llibertat, i ho aconsegueix, jo em 
comprometo a destinar el 10% del superàvit al que vostè vulgui, però no està en mans nostres. La 
limitació per disposar el superàvit de les corporacions locals, qui l’ha introduït és el Partit Popular.  
 
I, per tant, simplement –clou vostè el debat– era per clarificar-li, perquè no podem, com vostè coneix, 
no podem aplicar el superàvit al que volguéssim. I del deute de la Generalitat –li vull recordar per si no 
té la informació que recentment hem cobrat, aproximadament, 2 milions d’euros– tampoc el podem 
destinar al que volguéssim. Majoritàriament per la imposició de la legislació que va aprovar el senyor 
Montoro s’ha d’aplicar a la reducció de l’endeutament, i a això l’apliquem. 
 
Per tant, no tenim marge. Vostè ens reclama un marge de maniobra que no tenim perquè el Govern del 
Partit Popular ens el va...., no dic vostè, eh, que no va tenir res a veure, però el Govern del Partit Popular 
ens l’ha restringit.  
 
Per tant, si vostè convenç als seus, diguéssim, majors de que als ajuntaments se’ns ha de donar 
aquesta llibertat, perfecte, però mentrestant no podem. Gràcies. 
 
Té la paraula, conclou vostè el debat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé jo, si no respon ningú després, concloc dient que bé, que hi 
ha un termini, un límit temporal per a aquesta “inindisponibilitat” d’aquests béns. I vostè sap que 
aquest termini, doncs, acabarà en algun moment determinat i potser sigui molt prompte. 
 
Llavors, torno a dir, jo plantejo, proposo que es faci un estudi –si volen, si no volen no el facin– sobre 
aquest tema. I punt, no res més. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponents al membre de la corporació del grup municipal del PP; i dotze vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR ENVERS ELS TRASPASSOS DE NEGOCIS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit Popular: 
 
“ Malgrat que els indicadors econòmics mostren una millora de la economia i que les dades envers el 
treball també assenyalen un augment, és innegable que encara no em sortit de la crisi. 
 
En aquesta situació de crisi econòmica qualsevol esforç és petit per intentar contribuir a sortir d’ella i, 
en aquest sentit, creiem que les mesures aplicades pel Govern municipal per reactivar l’economia del 
municipi són millorables. Així doncs, per crear riquesa i treball, són fonamentals més mesures per 
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fomentar les iniciatives empresarials i el treball, ja que reduir l’atur és, sense dubte, la millor política 
social pels nostres ciutadans. 
 
En aquesta visió de fomentar la continuïtat dels negocis i, conseqüentment, mantenir llocs de treball, 
cal crear i, en el seu cas, potenciar les ajudes pel traspàs de negocis familiars, d’autònoms i de PYMES. 
És a dir, cal facilitar i bonificar al màxim els tràmits necessaris per realitzar el canvi de titularitat d’una 
llicència d’activitat, així com cal reduir els requisits exigits per la normativa actual, bonificant les taxes 
per llicències d’obres en el supòsit que sigui necessari realitzar reformes, etc. 
 
ACORDS 
 
Primer - Millorar el tractament fiscal i la gestió administrativa en el cas de canvi de titularitat, traspàs de 
negocis o cessió d’ells, així com en la comunicació preceptiva per canvi de titularitat que es derivi de la 
realització d’una transmissió d’un negoci familiar, entre autònoms o PYMES. 
 
Segon - Millorar la fiscalitat per la prestació de serveis urbanístics en els casos en els quals, a 
conseqüència del traspàs del negoci, canvi de titularitat o cessió i sempre que es mantingui la mateixa 
activitat, sigui necessari fer obres d’adaptació de l’establiment. 
 
Tercer - Ampliar les ajudes i subvencions existents o, en el seu cas, crear-les, incloent-hi com a 
beneficiaris als nous titulars de les llicencies d’activitats fruits d’un traspàs d’un negoci familiar, entre o 
PYMES. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor  
Xavier Dalmau Sàlvia: Bé, aquesta també és una proposta també molt senzilla. Avui en dia anem pel 
carrer, per Tortosa –i per altres: per Jesús i tal– i veiem molts de comerços que per motius X –una 
jubilació dels propietaris, etc. – bé doncs, es tanquen, es tanquen. 
 
Seria bo –i és l’essència d’aquesta proposta– seria bo que l’Ajuntament de Tortosa, que és també part 
interessada en què els negocis es mantinguin oberts i que es traspassin –a altres persones de la 
família o no de la família, a emprenedors– doncs que se’ls hi pugui facilitar l’accés a la continuïtat del 
negoci. Com? Facilitant els tràmit i reduint les despeses que un emprenedor o una altra persona ha 
d’assumir quan es traspassa un negoci. 
 
L’Ajuntament contribueix així a continuar un negoci  i, en definitiva, el que ens interessa avui en dia en 
què l’atur és un dels motius més importants de la crisis econòmica actual que hi ha, i un dels aspectes, 
un dels punts que més preocupa a la ciutadania: que l’atur es pugui, d’alguna forma, apaivagar –
poquet o molt, depèn– d’aquesta forma. 
 
Simplement aquí proposem això en essència. Proposem que totes aquelles taxes, tots aquells serveis 
administratius d’estudi, etc., doncs, es puguin, d’alguna forma, evitar per facilitar econòmicament i 
administrativament que una persona pugui fer-se càrrec del negoci que per raons X que ja he dit, doncs, 
es pot tancar. 
  
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors que 
queden en aquesta sala i als assistents, bona tarde. 
 
A veure, el senyor Dalmau, en representació del Partit Popular de Tortosa demana, quan mires 
concretament els acords d’aquesta moció, que hi hagin ajudes al canvi de titularitat. En definitiva, al 
canvi de nom o traspàs d’un negoci familiar entre autònoms. Se suposa que d’un negoci que funciona 
perquè quan no funciona, habitualment doncs, els negocis es tanquen. 
 



Bé, quan analitzem què costa tot això, veiem que avui en dia obrir un negoci a la ciutat de Tortosa ja té 
–majoritàriament, perquè hi ha moltes reglamentacions– més cost que un canvi de titularitat. O sigui, ja 
val més diners obrir un negoci que no canviar de titular.  
 
El nostre grup pensa que aprovar això que vostè proposa suposaria un greuge comparatiu respecte a 
aquells emprenedors que obrin un negoci per primera vegada, que encara no tenen clientela i que per 
això la nostra posició és desfavorable als acords que proposa, perquè pensem que seria un greuge 
comparatiu i perquè pensem que en aquests moments és més barato aquests traspàs que no pas obrir 
un negoci. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. 
 
Igualment, senyor Dalmau, aquesta moció tampoc comptarà amb el suport del nostre grup perquè no 
entenem que s’hagi de donar aquesta discriminació positiva vers aquells que fan un canvi de titularitat 
o respecte a aquella gent que obri de nou un negoci o aquells autònoms i, per tant, entenem que no 
pertoca perquè no entenem perquè a uns sí i als altres no. I, evidentment, a tothom no pot ser perquè 
els recursos són els que són i, per tant, no és possible fer-ho. 
 
Tampoc entenem exactament de què ens està parlant quan parla de gestió administrativa. Suposem 
que és la taxa del canvi de titularitat, però que en tot cas és el que dèiem: considerem que aquesta 
mesura no és la que pertoca a dia d’avui, tenint en compte a aquella gent que obre de nou el seu 
negoci. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, Alcalde, regidores, regidors, jo sols porto aquí un 
exemple molt il·lustratiu d’un ajuntament essencialment mercantil, comercial com és Reus.  
 
Reus aprova, ha aprovat, precisament, una  ajuda als traspassos de negoci amb una dotació inicial de 
20.000€ i especificant uns requisits que ha de tenir la inversió de la persona que agafa el negoci i un 
import màxim de l’ajuda que l’Ajuntament li dóna. 
 
La inversió és per a traspassos de negoci. Una ciutat com Reus, que és una ciutat, torno a dir, 
eminentment comercial, eminentment dinàmica, eminentment jove, ha vist que és necessari això i que 
no hi ha cap greuge comparatiu amb ningú. Als emprenedors que agafen el traspàs del negoci –com 
que no l’agafen– se’ls ha d’ajudar de la mateixa forma, regulant cada situació de la mateixa forma. No 
és a uns sí i als altres no, a tots igual. Però per això està la proposta de que l’Ajuntament ho estudiï, ho 
organitzi, demani uns requisits i ho ofereixi a la ciutadania, als emprenedors, als creadors de treball que 
són els comerciants, que són els empresaris. 
 
I, simplement, tan senzill com això. No obstant, com abans, agraeixo la seva aportació i la seva votació. 
  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponents al membre de la corporació del grup municipal del PP; i dotze vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM (4). 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: El punt 12è, 13è, 14è i 15è són mocions que entenc que 
decauen perquè no estan els proposants per defensar-les i, per tant, no cal ja fer cap tipus 
d’argumentació addicional. 
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12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA PARALITZACIÓ 
DELS REQUERIMENTS DE DISSOLUCIÓ D’EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS PEL MINISTERI 
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha trames a diversos ajuntaments una carta 
en la qual se’ls requereix que adoptin les mesures oportunes per a procedir a l’extinció de diferents 
entitats públiques que en depenen. 
 
Atès que la mesura s’adopta en aplicació de l’apartat 2 de la disposició addicional novena de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del regim local (en endavant LBRL), en la redacció que en fa la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (en endavant 
LRSAL). 
 
Atès que segons la carta remesa pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’extinció 
d’aquestes entitats ha de produir-se necessariament en haver tingut pèrdues en els dos últims exercicis. 
 
Atès que entre les entitats la dissolució de les quals es pretén es troben empreses municipals que 
realitzen determinats serveis públics, com el transport de viatgers, l’abastament d’aigua, la recollida 
d’escombraries, patronats d’escoles infantils o agències de desenvolupament; i fins i tot entitats que 
segons els ajuntaments afectats no estarien afectades per les disposicions de la LRSAL. 
 
Atès que aquest requeriment suposa per si mateix un nou atac del ministre en funcions a l’autonomia 
local; però que a més, d’executar-se, suposaria que els ciutadans i ciutadanes dels ajuntaments i de les 
diputacions afectats veurien com deixen de prestar-se els serveis públics a càrrec d’aquestes entitats i 
que resulten essencials per a la seva vida quotidiana, serveis que cap administració esta en condicions 
de deixar de prestar, així com activitats destinades a implementar el desenvolupament local o la 
recuperació econòmica. 
 
Atès que tot això es pretén dur a terme sense oferir un pla alternatiu per a la prestació d’aquests serveis 
ni solucions per als empleats que treballen en aquestes empreses.  
 
Atès que, a més, ens trobem amb una exigència realitzada en aplicació d’una norma la 
constitucionalitat de la qual es troba impugnada davant del Tribunal Constitucional pel recurs presentat 
davant dit òrgan per més de tres mil ajuntaments, per entendre que aquesta norma vulnera el principi 
d’autonomia local reconegut, recollit i protegit per la Constitució. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit deis Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
ÚNIC - Instar el Govern d’Espanya a que realitzi de manera immediata totes les actuacions necessàries 
per paralitzar la dissolució de les entitats dependents de les entitats locals (ajuntaments i diputacions) 
que presten serveis públics a la ciutadania o realitzin activitats d’impuls econòmic o social, i 
especialment aquelles que estiguin prestant serveis públics essencials, com l’abastament domiciliari i 
depuració d’aigües, la recollida, tractament i aprofitament de residus o el transport públic de viatgers. 
 

*-*-* 
 
La proposta decau en haver-se absentat de la sessió el grup proposant. 
 

*-*-* 
 



 
 
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER REVISAR LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES PEL QUE FA A COMERÇOS, INDÚSTRIES, OFICINES, MAGATZEMS I SIMILARS I LOCALS 
EN ELS QUE NO ES DESENVOLUPA CAP ACTIVITAT. 
 
Atès que properament es procedirà a l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, 
entre elles l’aplicació de les taxes per la recollida d’escombreries, i que el nostre grup municipal ja esta 
estudiant i analitzant les actuals ordenances per tal de fer propostes al respecte que es faran arribar 
properament a l’equip de Govern per a la seva aprovació i aplicació. 
 
Atès que el nostre grup municipal ha rebut les aportacions, queixes i suggeriments de diferents 
ciutadans i ciutadanes propietaris de locals comercials o locals buits, que liquiden una taxa 
d’escombreries, en la seva opinió, desproporcionada per a locals de superfície reduïda en comparació 
amb altres locals o bé per a locals que no tenen activitat comercial ni d’altre tipus. 
 
Atès que l’actual taxa de recollida d’escombreries T-2 estableix una classificació dels immobles en 
funció dels usos i de la seva superfície, i els locals a que fa referència la present moció estan 
classificats amb els epígrafs de: 
 
-  Comerços, indústries, oficines, magatzem i similars (sense límit de superfície), amb una taxa de 

304,82 €, 256,90 € i 215,28 € en carrers de 1a, 2a i 3a categoria respectivament. 
 
-  Locals de menys de 40 m2 construïts no susceptibles d’usos comercials, industrial o anàlegs amb una 

taxa única de 111,77 € per a tots els carrers. 
 
Atès que la mateixa Ordenança estableix una classificació en funció del nombre de places d’usuaris per 
a hotels, pensions, sanatoris i clíniques, col·legis i acadèmies; així com en funció dels metres quadrats 
de superfície construïda per a supermercats i hipermercats, cafeteries, restaurants i bars, i en canvi no 
estableix cap classificació diferenciada per a l’epígraf de comerços, industries, oficines, magatzems i 
similars. 
 
Atès que aquesta distinció pot ser perjudicial per als titulars de comerços, indústries, oficines i 
magatzems, de superfície reduïda, i en canvi pot beneficiar als titulars de supermercats, hipermercats, 
cafeteries, restaurants i bars. 
 
Atès que no sembla lògic que s’hagi establert aquesta taxa per a comerços i oficines amb superfícies 
construïdes que moltes vegades no arriben als 35 metres quadrats, tenint en compte que a Tortosa hi 
ha molts despatxos professionals de menys de 50 metres quadrats, alguns dels quals ocupen 
habitatges, i que estan considerats com a tals i per tant paguen la taxa d’habitatge molt inferior. Mentre 
que hi ha altres comerços i oficines bancàries, de 400 metres quadrats i més, o hipermercats o 
supermercats que arriben al miler de metres quadrats i paguen el mateix. 
 
Atès que és evident que el volum de residus generats no és comparable, com tampoc ho és en el cas 
dels bars, en canvi la taxa T-2 sí que reconeix aquesta diferència. 
 
Atès que altres ajuntaments com Tarragona, Reus i Valls estableixen una gradació dels locals per 
oficines, a més a més de la zona on estiguin ubicats, també en funció de la superfície. 
 
Atès que, d’altra banda, donada la situació actual de crisi hi ha molts locals que no es troben ocupats ni 
desenvolupen cap activitat i que la taxa d’escombreries recau directament en el propietari, havent de 
suportar el mateix cost econòmic que un local en funcionament quan realment no està generant 
gairebé cap residu. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
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PRIMER - Estudiar establir una nova classificació de la quota tributaria pel que fa als immobles 
destinats a comerços, indústries, oficines, magatzems i similars en funció de la seva superfície, tal i 
com es contempla actualment amb els supermercats i establiments hostalers que permeti una equitat a 
l’hora de liquidar la taxa corresponent. 
 
SEGON - Estudiar l’aplicació d’una quota tributaria diferenciada per aquells locals buits o sense cap 
mena d’activitat que demostrin que realment no generen gairebé cap mena de residus. 
 

*-*-* 
 
La proposta decau en haver-se absentat de la sessió el grup proposant. 
 

*-*-* 
 
 
 
14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER INCENTIVAR EL 
RECICLATGE APLICANT DESCOMPTES I BONIFICACIONS EN LA TAXA D’ESCOMBRARIES. 
 
Atès que les llars de tot l’Estat produeixen 21.000 milions de quilograms d’escombraries, residus i 
deixalles en un any. 
 
Atès que segons els estudis existents, si observem la bossa tipus d’una llar catalana, veurem que més 
del 70% dels residus que generem es poden reutilitzar, reciclar o compostar sense problemes, i que per 
tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora. 
 
Atès que la gestió i el tractament dels residus urbans suposa elevats costos ambientals, socials i 
econòmics amb els models predominants actualment. 
 
Atès que el potencial que representen les taxes d’escombraries per millorar la gestió dels residus ha 
estat poc explotat ja que actualment aquestes taxes moltes vegades no arriben a cobrir el cost del 
servei de recollida i gestió de les escombraries. 
 
Atès que la mitjana catalana de recollida selectiva se situa al voltant del 40%, una xifra molt pobra que 
posa en qüestió un sistema de gestió de residus que a dia d’avui és un dels serveis públics municipals 
on s’hi destinen més recursos econòmics. 
 
Atès que el reciclatge ajuda a evitar malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el 
consum de primera matèria prima, per reduir ús d’energia, per reduir contaminació atmosfèrica i 
contaminació de l’aigua reduint la necessitat de disposició del rebuig "convencional", i per rebaixar 
emissions de gas hivernacle en comparació amb la producció. 
 
Atès que les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus i d’envasos van 
encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que difícilment s’arriben a assolir. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa va aprovar l’any 2010 l’‘Agenda 21 com instrument estratègic 
d’incorporació del desenvolupament sostenible a l’acció municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa, el 13 d’abril de 2015, es va adherir al Pacte dels Alcaldes i 
Alcaldesses (Covenant of Mayors) per una energia sostenible local (en el marc de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles per a la Sostenibilitat i impulsat per la Comissió Europea). 
 
Atès que des de les institucions públiques s’han de posar a l’abast de la ciutadania tots els mitjans 
possibles i necessaris per afavorir la pràctica del reciclatge i la recollida selectiva de residus. 
 



Atès que existeixen experiències a diversos municipis catalans i arreu de l’Estat que han posat en marxa 
campanyes de conscienciació pioneres en les que s’han implantat sistemes que comporten 
bonificacions en la taxa de recollida d’escombraries proporcionals a la quantitat de residus que es 
reciclen o es gestionen a través de les deixalleries. Per exemple, al País Valencià s’instal·laran màquines 
que retornaran a l’usuari 10 cèntims per cada envàs que dipositin. 
 
Atès que aquest tipus d’iniciatives en la gestió dels residus fan que els municipis siguin energèticament 
més sostenibles i que això els reverteixi un estalvi en les seves despeses a mitjà i llarg termini perquè 
destinin aquesta inversió a prestar bonificacions i millors serveis als ciutadans. 
 
Atès que l’Ajuntament ha de portar a terme campanyes de conscienciació ciutadana, amb l’objectiu de 
sensibilitzar i informar la població sobre els avantatges i beneficis de l’ús dels contenidors de reciclatge 
i de la deixalleria. 
 
Atès que properament es procedirà a l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2017 i 
l’aplicació de taxes per la recollida d’escombraries i que el nostre grup municipal ja està estudiant i 
analitzant les actuals ordenances per tal de fer propostes al respecte que es faran arribar properament 
a l’equip de Govern per a la seva aprovació i aplicació. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
ÚNIC. Estudiar l’aplicació de bonificacions i descomptes a la taxa de recollida d’escombraries en funció 
dels residus reciclats o lliurats a la deixalleria per part dels ciutadans que contemplés aquelles mesures 
i consideracions resultants del treball dels tècnics municipals, per tal de contribuir a fomentar en 
l’estalvi i la reducció de residus a curt termini. 
 

*-*-* 
 
La proposta decau en haver-se absentat de la sessió el grup proposant. 
 

*-*-* 
 
 
 
15 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE DESAPROVACIÓ 
DELS FETS ESDEVINGUTS AL PARLAMENT DE CATALUNYA EN LA VOTACIÓ DE L’INFORME DE LA 
COMISSIÓ D’ESTUDI DEL PROCÉS CONSTITUENT DEL 28/07/2016. 
 
Atès els fets esdevinguts al Parlament de Catalunya en la sessió plenària del 28/07/2016, de la votació 
de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, en la qual el Ple del Parlament ha aprovat 
les conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el procés Constituent. 
 
Atès que aquestes conclusions reiteren, confirmen i aprofundeixen en el contingut de la Resolució 
aprovada pel Ple del Parlament el 9 de novembre de 2015 i que va ser anul·lada pel Tribunal 
Constitucional. 
 
Atès que considerem que aquest tipus d’iniciatives són altament perjudicials pel nostre autogovern i 
fomenten una perillosa divisió entre els catalans. 
 
Atès que les eleccions del 27 de setembre van donar lloc a una majoria parlamentaria dels partits 
independentistes, però que no se’n deriva un mandat democràtic per la independència. 
 
Ates que aquells que van valer donar un caràcter plebiscitari a aquelles eleccions, el van perdre en els 
termes que ells mateixos les havien plantejat. 
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Atès que els catalans i catalanes varem decidir de forma democràtica que una reforma de l’Estatut de 
Catalunya requeria el suport de dos terceres parts del Parlament. 
 
Atès que si fem cas del que va passar el 28/07/2016 sembla que és més fàcil derogar l’Estatut que 
reformar-lo. 
 
Atès que amb l’aprovació d’aquestes resolucions es produeix una derogació de facto de l’Estatut, 
contravenint també la Constitució espanyola, en la qual es fonamenta el text estatutari. 
 
Atès que hem presenciat uns fets que cap societat democràtica europea esta vivint. 
 
Atès que novament uns poders públics no admeten estar subjectes a cap límit legal ni jurisdiccional. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de  
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER. Refermar la idea de que les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i cap 
majoria política té dret a posar en risc unes institucions que ho són de tots els catalans i catalanes. 
 
SEGON. Defensem l’estat de dret del qual s’ha dotat la nostra societat democràtica. Ningú no està ni ha 
d’estar per sobre de la llei en un estat de dret democràtic. 
 
TERCER. Deixar clar que votacions com la del 28/07/2016 volen promoure una vegada més 
l’enfrontament directe entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal Constitucional. 
 
QUART. Creiem que la solució a la situació actual passa per una reforma constitucional que avanci en la 
creació d’un nou Estat federal. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la Mesa del Parlament 
de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i a tots els grups parlamentaris. 
 
 

*-*-* 
 
La proposta decau en haver-se absentat de la sessió el grup proposant. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
16 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 29/2016, de 27 de juny. 
- 30/2016, de 04 de juliol. 
- 31/2016, d’11 de juliol. 
- 32/2016, de 15 de juliol (extraordinària i urgent). 
- 33/2016, de 18 de juliol. 
- 34/2016, de 25 de juliol. 

- 35/2016, de 02 d’agost (extraordinària). 
- 36/2016, de 08 d’agost. 
- 37/2016, de 16 d’agost. 
- 38/2016, de 23 d’agost  (extraordinària). 
- 39/2016, de 25 d’agost  (extraordinària i urgent). 
- 40/2016, de 29 d’agost. 

 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 



 
- De la 1024/2016 a la 1526/2016. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
L’alcalde dóna compte del Decret 2029/2016 de 08 de setembre relatiu a les línies fonamentals del 
Pressupost: 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: També aprofito per donar compte del Decret que vaig signar 
el mateix dia 12 de setembre respecte a les línies fonamentals del Pressupost, per complir el tràmit que 
així estableix el Ministeri d’Hisenda i que ja en donarem compte, juntament amb els altres decrets del 
mes de setembre, al proper Ple, però era per deixar-ne constància aquí. 
 
 
17 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
18 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
No se’n formula cap. 

 
*-*-* 

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