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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
15 / 2016 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
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: 
GARCIA EGEA , MANUEL 
 
Han escusat la seva assistència: 
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

01 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l'expedient de contractació per tramitació ordinària 
del contracte per a la redacció del projecte bàsic i executiu  acompanyat del corresponent estudi bàsic 
de seguretat i salut, legalització d’instal·lacions i execució de l’obra “Construcció complex esportiu 
piscines”, i  inici de la seva adjudicació mitjançant procediment obert. 
 
 



SERVEIS A LES PERSONES 
 
02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la 
concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord de separació de l'Ajuntament de Tortosa de la Red de Juderías de 
España. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

04 - Dictamen d’acord de modificació pressupostària núm. 13/2016. 
 
05 – Dictamen d’acord d’utilització del Fons de Contingència per un import de 78.635,74€. 
 
 
 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: Anem a iniciar aquest Ple amb l’únic canvi que els hi he avançat als 
portaveus: que el punt 5è serà el 4t, i el punt 4t serà el 5è, per suggeriment dels serveis d’Intervenció. 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
ACOMPANYAT DEL CORRESPONENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, LEGALITZACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS I EXECUCIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ COMPLEX ESPORTIU PISCINES”, I  INICI DE LA 
SEVA ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa en sessió de data 18 de juny de 2015, va adoptar entre d’altres, 
l’acord de delegar les seves competències a la Junta de Govern Local en matèria d’aprovació de 
projectes, plec de clàusules i demés actes i acords relatius a la tramitació i resolució d’expedients 
referents a l’exercici de les competències que d’acord amb la disposició addicionals 2a del RLCSP 
corresponen al Ple com a òrgan de contractació en relació al contracte d’obres exceptuant les 
actuacions relatives a la classificació de les proposicions a presentar pels licitadors i el requeriment al 
licitador que hagués efectuat l’oferta més avantatjosa, per a la presentació de la documentació amb 
caràcter previ a l’adjudicació prevista en els apartats 1 i 2 de l’article 151 del TRLCSP, i que per la seva 
naturalesa d’actes de tràmit i per raons de celeritat, es deleguen en l’alcalde. 
 
Atenent que concorren circumstàncies singulars en el present expedient de contractació per a la 
redacció del projecte i execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”, que fan convenient 
l’aplicació de l’article 14 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú per a l’exercici de l’avocació en el coneixement i en la 
resolució de l’expedient.  
 
Vist el Decret núm. 1573/2016 de data 11 de juliol de 2016 d’inici de l'expedient de contractació per a 
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la redacció projecte i execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”. 
 
Vist el corresponent plec de condicions administratives particulars que ha de regir l’esmentat contracte, 
i el corresponent plec de prescripcions tècniques. 
 
Vistos els informes emesos per l’arquitecte municipal, secretari accidental i interventor municipal.  
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 18 de juliol de 2016. 
 
Al Ple de l’ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Avocar singularment la competència de l’expedient del contracte per a la redacció del projecte 
bàsic i executiu conjuntament amb l’estudi bàsic de seguretat i salut, legalització d’instal·lacions i 
execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”, en els termes i contingut que s’estableix en 
l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió de data 18 de juny de 2015 pel qual es delegaven les 
competències en matèria de contractació d’obres en favor de la Junta de Govern Local. 
 
Segon - Aprovar l’avantprojecte de l’obra “Construcció complex esportiu piscines” redactat per Ferran i 
Òscar Arquitectes Associats, SLP, i subscrit pels arquitectes Ferran Bonanza i Querol i Òscar José i 
Gonzalvo quin pressupost total ascendeix a la quantitat de 5.253.390,94 euros, IVA inclòs, 
corresponent la quantitat de 5.091.863,84 euros, IVA inclòs, al pressupost de l’obra; 130.975,92 euros, 
IVA inclòs, a la redacció del projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de 
seguretat i salut; i 30.551,18 euros, IVA inclòs, quantitat corresponent a la legalització de les 
instal·lacions. 
 
Tercer - Aprovar l'expedient de contractació per tramitació ordinària del contracte per a la redacció del 
projecte bàsic i executiu conjuntament amb l’estudi bàsic de seguretat i salut, legalització 
d’instal·lacions, i execució de l’obra “Construcció complex esportiu piscines”, que inclou el plec de 
condicions administratives particulars i el plec de condicions tècniques que han de regir el contracte i 
que consten en l'expedient. 
 
Quart - Procedir a l’obertura del corresponent procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert. 
 
Cinquè - Aprovar la reserva de crèdit per la quantitat totalitat de l’actuació amb la següent distribució 
plurianual: 
 
560.160,92 euros corresponents a la partida pressupostària IMA-34200-62200 corresponent a 
l’exercici pressupostari de l’any 2016; 3.127.587,88 euros a imputar a l’exercici pressupostari per a 
l’any 2017; i 1.565.642,14 euros a imputar a l’exercici pressupostari per a l’any 2018. “ 
 

 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ CONJUNTA DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, I L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA DE “CONSTRUCCIÓ COMPLEX ESPORTIU PISCINES” 
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DISPOSICIONS GENERALS. 

Primera. Objecte del contracte  

 L’objecte del present contracte administratiu és la redacció del projecte bàsic i executiu, legalització 
d’instal·lacions, i l’execució en dues fases de l’ obra de “Construcció complex esportiu piscines” de 
conformitat amb l’article 6 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, Reial decret legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, (endavant TRLCSP), que estableix que el contracte d’obres podrà comprendre la 
redacció del corresponent projecte. (expedient 2016-IMA-M301-000004). 

L’expedient es justifica atenent la seva excepcionalitat per la concurrència del supòsit establert a l’article 
124.1.b) del TRLCSP atès que, la construcció del complex esportiu s’ha d’executar en dos fases amb l’objecte 
de mantenir les instal·lacions actuals en funcionament mentre durin els treballs sense cap mena 
d’interrupció, vinculant a tal efecte la redacció del projecte amb l’execució de l’obra, motiu pel qual, el 
present contracte consisteix en la redacció del projecte bàsic i executiu,  l’execució de l’obra i la legalització 
de les instal·lacions, i en base a l’avantprojecte previ redactat per Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP, de 
conformitat amb l’article 124.2 del TRLCSP que estableix la necessitat en la licitació d’aquest tipus de 
contracte de la redacció prèvia del corresponent avantprojecte o document similar. 

L’objecte del present contracte comprèn: 

a) La redacció per part de l’adjudicatari del projecte bàsic i executiu i l’estudi bàsic de seguretat i salut 
corresponen, per la “Construcció complex esportiu piscines” conforme a l’avantprojecte redactat per Ferran i 
Oscar Arquitectes Associats SLP,. 

b) L’execució de l’obra de “Construcció del complex esportiu piscines” en dues fases en els termes que 
resultin del projecte seleccionat.  

c) La legalització de les instal·lacions executades.  

Als efectes, l’adjudicatari deurà lliurar a l’administració el projecte objecte de la contractació en format paper 
i acompanyat d’una còpia en suport informàtic en format editable en el termini proposat pel contractista-
adjudicatari a comptar des de la data de formalització del contracte, restant condicionada l’inici de l’execució 
de l’obra a la supervisió, aprovació i replanteig per l’òrgan de contractació del projecte seleccionat de 
conformitat amb l’article 121.2 del TRLCSP, previ informe de la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya. 

En quant a l’execució de l’objecte del present contracte haurà d’adequar-se a les condicions que figuren en 
aquest Plec de condicions administratives particulars, a l’avantprojecte redactat per Ferran i Oscar 
Arquitectes Associats SLP amb el plec de condicions tècniques que incorpora, i  als demés documents els 
quals tindran tots caràcter contractual, i en el que també s’inclouran l’oferta tècnica i econòmica formulada 
en el procediment d’adjudicació pel contractista que resulti adjudicatari, així com el corresponent document 
administratiu en el que es formalitzi el contracte. Tots els documents seran signats pel propi adjudicatari en 
el moment de la formalització del contracte. 

L’objecte esmentat correspon als codis de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV) de la 
Comissió Europea i de la nomenclatura de la Classificació de productes per activitats (CPA) següents: 

CPV.......................................45210000 
CNAE ............................................. 4122 

La denominació del poder adjudicador és l’ajuntament de Tortosa, essent la seva web institucional on 
s’allotja el perfil del contractant: http://www.tortosa.cat. 

La informació precisa sobre l’expedient de contractació i aquest plec de clàusules podrà obtenir-se al servei 
d’obres públiques i urbanisme d’aquest Ajuntament de Tortosa, tercera planta, Plaça d’Espanya núm. 1, 
43500 Tortosa, telèfon 977585835. 



Segona - Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte. 

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el present contracte i en quant a la seva idoneïtat es 
fonamenten en: 

La construcció d’un complex esportiu que inclou les zones descrites a continuació, les quals,  donada la 
necessitat de construcció del complex amb dos fases amb l’objecte de mantenir les instal·lacions actuals en 
funcionament mentre durin els treballs sense cap mena d’interrupció, requereixen vincular  la redacció del 
projecte amb l’execució de l’obra, motiu pel qual, el present contracte consisteix en la redacció del projecte 
bàsic i executiu, i l’execució de l’obra. 

Zona d'administració 

Aquesta àrea destinada a administració de les instal·lacions inclou un espai per arxiu, despatx de gestió. amb 
accés des del vestíbul. un espai de treball per a mínim dues persones, i un despatx independent, com a 
despatx de gestió. Aquest espai tindrà mostrador tant a la part d’atenció al públic, com als usuaris del 
complex, des de la zona interior del control d’accessos. 

Zona esportiva i aquàtica 

A la planta superior s'ubica la zona esportiva, composta per una sala fitness-cardio i tres sales polivalents per 
a activitats dirigides complementàries 

El conjunt d'aquesta zona estarà composta per 2 vasos, un de principal de 21,0m x 25,00m amb profunditat 
mínimes de 1,80 m i un  altre complementari de 6,00 x 12,50m amb profunditat màxima de 1,20 m. Una 
zona humida-wellness en el seu perímetre amb circuit d’aigües. Dins d'aquest espai se situarà també la zona 
d'observació situada estratègicament en un dels extrems de la piscina per a la visualització completa de la 
piscina en cas de competició o d'altres, amb un mínim de 240 seients situats amb graderia.  

En aquesta mateixa planta s’ubiquen 2 vestidors generals i 4 de grup que connecten directament a nivell de 
platja de piscina, agrupant per ús dels nuclis humits dels recintes (de dutxes, rentamans i sanitaris) , com 
també les zones de manteniment i gestió necessàries, com són, 2 vestidors de tècnics-àrbitres, magatzem, 
zona de control, farmaciola i serveis públics. 

A la planta superior s'ubica la zona esportiva, composta per una sala fitness-cardio i tres sales polivalents per 
a activitats dirigides  

Entre el complex i l’edifici confrontant de l’Institut s’hi construiran 4 pistes de pàdel, una d’elles amb 
requisits i característiques per fer-hi competicions. 

A la planta soterrani, a la qual s’hi podrà accedir amb vehicles, s’ubicaran les dependències de les 
instal·lacions de tot el conjunt. 

Amb l’objectiu de garantir en tot moment el funcionament de les instal·lacions actuals sense interrupcions, 
les obres es realitzaran en dos fases. 

FASE I: en aquesta fase s’haurà de desenvolupar l’execució dels dos vasos de piscina, el conjunt de vestidors 
generals, tota la zona de serveis comuns com són, entrada-recepció, vestidors tècnic-àrbitres, zona graderies 
i també totes les instal·lacions necessàries per a un bon funcionament de la Fase I, com són, instal·lacions del 
soterrani, espais de manteniment, magatzem, etc. Comportarà tanmateix realitzar les instal·lacions dels 
elements necessaris que permetin l’ús de la piscina actual 

Fase II: un cop posada en funcionament la Fase I amb les instal·lacions legalitzades, es realitzarà l’enderroc i 
posterior construcció del mòdul de vestidors de grups i zona exterior de les pistes de pàdel pendents 
d’executar afectades per la piscina coberta actual. 

Tercera - Dades econòmiques del contracte. 

El pressupost de licitació net del contracte exclòs l’IVA és de 4.341.645,40 € euros, essent la quantitat 
corresponent al 21% d’IVA 911.745,54 € euros, la qual cosa resulta un pressupost total de 5.253.390,94 
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euros, distribuïts de la següent manera: 

 

IVA exclòs Iva Iva inclòs

Pressupost construcció complex piscina 3.931.106,50 € 825.532,37 € 4.756.638,87 €

Pressupost obres d'urbanització 198.592,80 € 41.704,49 € 240.297,29 €

Pressupost equipament esportiu 78.452,63 € 16.475,05 € 94.927,68 €

Total obra 4.208.151,93 € 883.711,91 € 5.091.863,84 €

Honoraris redacció projecte 108.244,56 € 22.731,36 € 130.975,92 €

Total redacció projecte 108.244,56 € 22.731,36 € 130.975,92 €

Legalització instal·lacionss 25.248,91 € 5.302,27 € 30.551,18 €

Total legalitzacions 25.248,91 € 5.302,27 € 30.551,18 €

Total actuació 4.341.645,40 € 911.745,54 € 5.253.390,94 €

Pressupost

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net exclòs l’IVA, constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual s’estimarà que les ofertes presentades excedeixen del tipus de licitació i que podrà ser 
modificat a la baixa com a conseqüència de la licitació.  

El valor estimat del contracte als efectes de determinar el procediment d’adjudicació es fixa en la quantitat 
de 5.209.974,48 €, que inclou el supòsit de modificació convencional i liquidació final de l’obra, sense 
incloure l’IVA.  

Quarta - Existència de crèdit. 

La distribució plurianual de la despesa de l’actuació “Construcció complex esportiu piscines” és la següent: 

Import Percentatge Import Percentatge Import Percentatge

Fase I 560.160,92 € 3.127.587,88 € 1.044.025,46 €

Fase II 521.616,68 €

Total 560.160,92 € 10,66% 3.127.587,88 € 59,53% 1.565.642,14 € 29,80% 5.253.390,94 €

Total

ANUALITATS

2016 2017 2018

 

De conformitat amb l’article 124.4 del TRLCSP, la fiscalització, aprovació i compromís de la despesa resten 
supeditats a l’import i condicions del contracte que es formalitzi conforme a la proposició presentada per 
l’adjudicatari. 

Existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per a finançar les obligacions del contracte en l’exercici 2016 
amb càrrec a la partida IMA-34200-62200 

Cinquena - Durada del contracte. 

- El termini de lliurament del projecte bàsic i executiu per part de l’adjudicatari serà de QUATRE MESOS des 
de la data de formalització del contracte.  

- Les legalitzacions de les instal·lacions es duran a terme en cada una de les fases d’execució de les obres. 

- El termini d’execució de l’obra serà de (21) VINT-I-UN MESOS a comptar a partir de l’endemà de la data de 
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signatura de l’acta de comprovació del replanteig, dels quals (16) SETZE MESOS corresponen a la fase I i (5) 
CINC MESOS per la fase II , signatura de l’acta de comprovació del replanteig que tindrà lloc en el termini 
màxim de deu dies des de la data d’aprovació definitiva per l’administració del projecte presentat per 
l’adjudicatari, previ el tràmit d’informació pública de trenta dies hàbils i previ informe de la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant l’adjudicatari podrà lliurar primerament el projecte bàsic en el termini màxim de trenta dies, i en 
tot cas abans del 30 de desembre de 2016, a comptar des de la data de la signatura del contracte, procedint 
amb posterioritat al lliurament del projecte executiu. 

Sisena - Règim jurídic del contracte. 

La contractació que s’ha de dur a terme es tipifica com a contracte d’obres de caràcter administratiu, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 19 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, així com al Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, en la mesura que 
continuï vigent, i a les clàusules contingudes en aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

Així mateix, seran d’aplicació les altres disposicions estatals que regulen la contractació del sector públic. 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del contracte, i els efectes 
d’aquesta, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa, i 
seran immediatament executius. Es poden recórrer en via administrativa o ser impugnats mitjançant recurs 
contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada. 

Setena.- Variants o alternatives. 

No s’admeten variants o alternatives en el present contracte més enllà de la mera concreció de la proposta 
tècnica que hagin de formular les empreses licitadores i de la formulació, en el seu cas, de les millores 
previstes en aquests plec. 

Vuitena.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 

La tramitació de l’expedient serà amb caràcter ordinari de conformitat amb l’article 109 del TRLCSP. 

L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert d’acord amb allò que preveuen els 
articles 138.2 i 157 i següents del TRLCSP en el qual qualsevol empresa interessada podrà presentar 
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte. 

Per valorar les proposicions i determinar l’oferta que resulti més avantatjosa s’estarà a una pluralitat de 
criteris d’adjudicació directament vinculats a l’objecte del contracte. 

En el present contracte es podran dur a terme notificacions electròniques d’acord amb la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. En aquest cas, els interessats podran 
designar aquest mitjà com a preferent o consentir-ne expressament la utilització. Amb aquesta finalitat, 
hauran de presentar un document en el qual s’identifiqui el correu electrònic en què s’han de rebre els 
avisos de les notificacions electròniques. En qualsevol moment del procediment els interessats podran 
sol·licitar la modificació del sistema de notificació.  

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, serà de deu dies, llevat del cas en què es notifiqui l’adjudicació del contracte, en què 
serà de cinc dies. 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de 
l’Ajuntament i sense perjudici d’altres mitjans de publicitat, es disposa del Perfil del Contractant a la pàgina 
web de l’ajuntament www.tortosa.cat. 
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Té la condició d’òrgan de contractació en el present procediment d’adjudicació el Ple de la corporació.  

L’òrgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en conseqüència, té les 
prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereix el compliment, modificar-lo per raons d’interès 
públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords 
que respecte d’això dicti seran executius, sense perjudici del dret del contractista a la seva impugnació 
davant la jurisdicció competent. 

Novena.- Capacitat per contractar.  

Poden contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, amb plena capacitat 
d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP, i no es trobin compreses en alguna de les 
circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP. 

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin 
compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els estatuts o regles fundacionals, 
els siguin propis, i han de disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per a 
l’execució deguda del contracte. 

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea tenen capacitat per contractar sempre 
que, d’acord amb la legislació de l’Estat en el qual estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la 
prestació que constitueix l’objecte del contracte. 

Poden contractar les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que 
sigui necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el contracte al seu favor. 

La solvència econòmica, financera i tècnica o professional de les persones físiques o jurídiques en el present 
contracte s’acredita amb la classificació exigida conforme a la clàusula desena del present plec de 
condicions. 

Els empresaris han de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a 
la realització de l’activitat o prestació objecte del contracte.  

No poden concórrer a la licitació les empreses que han participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris d’aquest contracte, sempre que aquesta participació pugui 
provocar restriccions a la lliure concurrència o pugui suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de les 
empreses licitadores.  

Les persones que contractin podran fer-ho per si mateixes o mitjançant la representació de persones 
degudament facultades per fer-ho.  

Les empreses d’estats no pertanyents a la Unió Europea han de tenir sucursal oberta a Espanya, amb 
designació d’apoderats o representants per a les seves operacions i han d’estar inscrites en el Registre 
Mercantil.  

Si durant la tramitació del procediment i abans de l’adjudicació es produeix l’extinció de la personalitat 
jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió o per la transmissió del seu patrimoni empresarial, la 
succeirà en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni, sempre que compleixi les condicions de capacitat i absència de 
prohibicions de contractar i acrediti la classificació i/o la solvència en les condicions exigides en aquest Plec 
per participar en el procediment d’adjudicació. 

Desena - Capacitat tècnica en la redacció del projecte i classificació del contractista de l’obra 

- Per la redacció projecte i legalització d’instal·lacions: estar en possessió del títol habilitant segons estableix 
l’article 10 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ ordenació de l’edificació 

- La classificació que s’exigeix per l’execució de l’obra és la següent: 



Grup: C)  Edificacions 

Categoria del contracte:  “5” 

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Onzena.- Presentació de documentació i proposicions i sistema de notificació dels actes administratius. 

Presentació de documentació i de proposicions. 

Els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en tres sobres (A, B, C), 
tancats, identificats i signats pel propi licitador o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i 
cognoms o raó social, respectivament.  

Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què concorren, amb la denominació CONTRACTACIÓ 
CONJUNTA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, I EXECUCIÓ 
DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ COMPLEX ESPORTIU PISCINES” 

En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut. Tots els documents que es presentin han de ser 
originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent. 

Els sobres s’han de presentar en el lloc i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació, el qual es publicarà al 
BOPT, DOGC, i al perfil del contractant, essent el termini de presentació de proposicions en cap cas inferior 
als vint-i-sis dies naturals comptats des de la darrera data de publicació al BOPT i/o DOGC de l'anunci de la 
licitació corresponent.  

També es poden presentar les proposicions per correu. En aquest cas, l’empresa licitadora haurà de justificar 
la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic en el mateix dia, sempre abans de l'hora i dia 
determinats com a de finalització del període de presentació d'ofertes. 

La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta només serà vàlida si consten la transmissió i 
la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent el 
remitent i el destinatari. 

Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que 
hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas. Les 
proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part del licitador 
del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix 
tots i cadascun dels requisits per contractar. 

Cada licitador no pot presentar més d’una proposició.  

Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per 
ells subscrites. 

Sistema de notificació dels actes administratius. Notificacions electròniques. 

Les notificacions dels actes administratius d’aquest procediment de contractació es podran efectuar per 
mitjans electrònics de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques a Catalunya, la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

La presentació d'ofertes a aquesta licitació per part de les empreses comporta l'acceptació per rebre les 

-  Pàg. 10 / 52 -           JACE / sbh 
 



                                   

 
-  Pàg. 11 / 52 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

notificacions utilitzant mitjans electrònics. Les notificacions s'efectuaran mitjançant un sistema que garanteix 
la posada a disposició d'aquestes en el lloc web http://www.tortosa.cat,seu electrònica de l'Ajuntament de 
Tortosa. 

El sistema esmentat trametrà un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que el licitador facilitarà, en 
la qual s’informarà del dipòsit de la notificació.  

L'accés a les notificacions electròniques s'efectuarà pel representant legal o les persones de l’empresa 
habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions (E-Notum) del web http://www.tortosa.cat, seu electrònica 
de l'Ajuntament de Tortosa, autenticant-se mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació 
classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.  

Als efectes d’aquest procediment de contractació i per tal de facilitar a les empreses la provisió dels mitjans 
necessaris per accedir al contingut de la notificació per mitjans electrònics, s’aplica el que estableix l’article 
56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i es preveu que transcorreguts 10 dies des que s’acrediti la constància de la posada a disposició 
la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà rebutjada. 

La resta de comunicacions electròniques s'efectuaran per correu electrònic a l’adreça facilitada per 
l’empresa a tal efecte. 

Dotzena.- Contingut dels sobres. 

SOBRE A (Documentació general) 

a) L’acreditació de la personalitat de l’empresari. 

Quan es tracti d’un empresari individual ha de presentar el document nacional d’identitat, NIF o, si escau, el 
passaport. 

Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF/CIF de l’empresa i l’escriptura de 
constitució, i/o modificació, si escau, adaptada degudament a la Llei i inscrita en el Registre Mercantil quan 
aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, haurà de 
presentar l’escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en el qual 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre públic 
corresponent.  

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva capacitat 
d’obrar mitjançant certificació d’inscripció en un dels registres professionals o comercials corresponents. A 
més, hauran d’acreditar que es troben habilitades per realitzar la prestació que constitueix l’objecte del 
contracte, d’acord amb la legislació de l’Estat en el qual es trobin establertes, quan l’estat esmentat exigeixi 
una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.  

La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant informe expedit per 
la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’estat corresponent o l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual 
s’ubiqui el domicili de l’empresa. Així mateix, hauran d’aportar informe de la respectiva Missió Diplomàtica 
Permanent espanyola relatiu al fet que l’estat de procedència admet, al seu torn, la participació d’empreses 
espanyoles en la contractació amb l’Administració, en forma substancialment anàloga. També hauran d’acreditar 
la tinença de sucursal oberta a Espanya, la designació d’apoderats o representants per a les seves 
operacions i la inscripció en el Registre Mercantil. 

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació i constitueixen una unió temporal, cadascun d’ells n’haurà 
d’acreditar la personalitat i capacitat, i hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la 
subscriguin, la participació de cadascun d’ells, així com la designació d’un representant o apoderat únic.  

b) L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant representant. 

Quan el licitador actuï mitjançant representant, haurà d’aportar el DNI del representant i el document públic 



d’apoderament degudament inscrit en el registre públic corresponent i validat pel secretari general de la 
corporació municipal.  

En el cas d’unió temporal d’empresaris, ha de designar-se un representant o apoderat únic de la unió amb 
prou poders per exercitar els drets i per acomplir les obligacions que es derivin del contracte fins a l’extinció 
d’aquest, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantitat significativa. 

c) La classificació del contractista 

Presentació de la documentació acreditativa de la classificació empresarial exigida conforme a la clàusula 
desena. 

d) Declaració responsable del licitador atorgada davant una autoritat administrativa o organisme professional 
qualificat, o mitjançant acta de manifestacions davant notari públic, de no estar sotmès a les prohibicions per 
contractar amb l’Administració d’acord amb l’article 60 del TRLCSP, i la manifestació expressa de trobar-se al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, sense perjudici que l’empresari a favor del qual s’efectuï l’adjudicació hagi de presentar 
la justificació acreditativa d’aquest requisit abans de l’adjudicació.  

Quan es tracti d’empreses d’estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la 
legislació de l’Estat respectiu, podrà substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant d’una 
autoritat judicial. 

e) Atesa la immediatesa en la necessitat d’executar l’obra i amb la finalitat de que els licitadors responguin 
pel manteniment de les ofertes fins l’adjudicació del contracte, els licitadors han de constituir una garantia 
provisional per un import de 130.249,36 euros que correspon al 3 % del pressupost de licitació (IVA exclòs), 
de conformitat amb l’article 103 del TRLCSP. 

La garantia provisional podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 96 del TRLCSP. 

La garantia provisional ha de constituir-se d’acord amb les normes establertes en l’article 103 del TRLCSP, 
així com en la normativa de desenvolupament i la normativa autonòmica que sigui d’aplicació. 

En el supòsit d’unions temporals d’empreses, la garantia provisional podrà constituir-se per una o diverses de 
les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt s’assoleixi la quantitat exigida i garanteixi 
solidàriament tots els integrants de la unió. 

La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà tornada als licitadors immediatament després de 
l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda al licitador la proposició del qual hagi estat 
seleccionada per a l’adjudicació 

Aquesta ha de presentar-se amb el resguard acreditatiu si es constitueix en metàl·lic o en títols valors.  

Si es constitueix en forma d’aval o per contracte d’assegurança de caució, s’ha de presentar el mateix aval o 
el contracte d’assegurança, amb la corresponent diligència de verificació prèvia. 

Tota la documentació presentada pels liquidadors ha de ser documentació original o bé còpies que tinguin 
caràcter d’autèntiques o compulsades pel Secretari General de la Corporació d’acord amb la legislació vigent 
en la matèria, excepte el document acreditatiu de la garantia provisional, que s’ha d’aportar en original.  

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, 
no estan obligades  incorporar en el sobre A la documentació acreditativa de les circumstàncies que constin 
en el referit registre, aportant una declaració responsable conforme a les dades i documents presentats són 
vigents i no han estat modificats. 

Qualsevol altra circumstància que no consti acreditada mitjançant les dades de inscripció en el referit 
registre s’haurà d’acreditar expressament. 
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SOBRE B. (proposició relativa a criteris avaluables amb judici de valor)   

El licitador ha de presentar la documentació relativa conforme als criteris d’adjudicació que s’estableixen a la 
clàusula CATORZENA  del present plec de condicions. 

Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun d’aquests criteris d’adjudicació, o aquesta no conté 
tots els requisits exigits, la proposició del licitador no serà valorada respecte del criteri que es tracti. 

SOBRE C- (proposició econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica) 

a) Proposta econòmica:  

-El licitador ha de presentar la seva proposició econòmica conforme el següent: 

 El Sr./la Sra._____, domiciliat/ada a ____ carrer ____ núm.____ , amb DNI/NIF núm._____, major d'edat, en 
nom propi, o en representació de l'empresa _____ amb domicili a _____ carrer ______ núm._______, 
manifesta: 

Que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte redacció del 
projecte bàsic i executiu, legalització de les instal·lacions, i execució de l’obra “construcció complex esportiu 
piscines”, considerant el avantprojecte amb les prescripcions tècniques amb suficient definició i que es 
compromet a realitzar l’objecte del present contracte amb subjecció a l’esmentat avantprojecte, al plec de 
clàusules administratives particulars i de les clàusules tècniques. 

Declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar legalment, presentant la següent 
proposta econòmica pel: 

Preu total de l'actuació, iva exclòs euros
Import iva, 21% euros
Preu total de l'actuació, iva inclòs euros  

El preu es desglossa en els següents imports: 

Preu total redacció projecte bàsix i executiu, iva exclòs euros
Import iva, 21% euros
Preu total redacció projecte bàsic i executiu, iva inclòs euros

Preu total legalització instal·lacions, iva exclòs euros
Import iva, 21% euros
Preu total legalització instal·lacions, iva inclòs euros

Preu total d'execució de l'obra, iva exclòs euros
Import iva, 21% euros
Preu total d'execució de l'obra, iva inclòs euros  

S’entén que l’oferta econòmica inclou totes les taxes i imposts, directes i indirectes, i arbitris municipals que 
gravin l’execució del contracte. 

b) Criteri de forma automàtica termini garantia en l’execució de l’obra, conforme el següent: 

El Sr./la Sra._____, domiciliat/ada a ____ carrer ____ núm.____ , amb DNI/NIF núm._____, major d'edat, en 
nom propi, o en representació de l'empresa _____ amb domicili a _____ carrer ______ 
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núm._______,manifesta que ofereix com a termini total de garantia de l’obra “construcció complex esportiu 
piscines”,  en------------anys. 

c) Criteri de forma automàtica termini màxim  d’execució de l’obra a comptar de la data de signatura de l’acta 
de comprovació del replanteig, conforme el següent: 

El Sr./la Sra._____, domiciliat/ada a ____ carrer ____ núm.____ , amb DNI/NIF núm._____, major d'edat, en 
nom propi, o en representació de l'empresa _____ amb domicili a _____ carrer ______ 
núm._______,manifesta que ofereix un termini total màxim d’execució de l’obra “construcció complex 
esportiu piscines”,  de _____ setmanes a comptar de la data de signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig. 

d) Criteri de forma automàtica termini màxim de lliurament del projecte bàsic i executiu a comptar des de la 
data de formalització del contracte, conforme el següent: 

El Sr./la Sra._____, domiciliat/ada a ____ carrer ____ núm.____ , amb DNI/NIF núm._____, major d'edat, en 
nom propi, o en representació de l'empresa _____ amb domicili a _____ carrer ______ 
núm._______,manifesta que ofereix un termini màxim de lliurament del projecte bàsic i executiu de l’obra 
“construcció complex esportiu piscines” a comptar des de la data de formalització del contracte de --------------
setmanes. 

(lloc, data i signatura del licitador) 

La documentació relativa als criteris d’adjudicació que siguin avaluables de forma automàtica no s’ha 
d’incloure en els sobres que contenen la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de 
valor, i si no és així,  donarà lloc a la no-valoració d’aquella documentació. 

La inclusió de documentació relativa als criteris d’adjudicació que siguin avaluables mitjançant un judici de valor 
en els sobres que contenen la documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica donarà lloc a 
la no-valoració d’aquella documentació. 

Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica ha de ser considerat 
com a confidencial, de conformitat amb l’article 140 del TRLCSP haurà de designar expressament els 
documents que reuneixin aquest caràcter. Aquesta circumstància haurà de reflectir-se clarament 
(sobreimpresa, en el marge o de qualsevol altra manera) en el document mateix. 

Tota la documentació presentada pels licitadors ha de ser documentació original o bé còpies que tinguin 
caràcter d’autèntiques o compulsades, d’acord amb la legislació vigent en la matèria, excepte el document 
acreditatiu de la garantia provisional, que s’ha d’aportar en original. 

Tretzena .- Mesa de contractació. 

La mesa de contractació que procedirà a l’obertura de les propostes, estarà constituïda per:  

Presidenta:  

- Tinent d’alcalde i regidora de Serveis al Territori, o persona en qui delegui: 

 Sra. Meritxell Roigé i Pedrola. 

Vocals: 

- Interventor municipal: Sr. Luis Antonio Casanova Vallespín. 

- Secretari accidental de la corporació: Sr. Josep Antoni Chavarria i Espuny. 

- Arquitecte municipal: Sr. Francesc Peralta i Puig. 
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- TAG, adscrit al departament d’Urbanisme: Sr. Manuel Garcia Egea. 

Actuarà com a secretària de la Mesa de Contractació la funcionària Sra. Anna Ariño o persona en qui delegui 
que procediran a l’obertura de les propostes.  

Catorzena.- Valoracions de les proposicions. 

a) Criteris de valoració de les ofertes: 

 *Pels criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica (SOBRE C):   

1.- Per l’oferta econòmica, es valorarà aplicant la fórmula següent: 

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la més econòmica 
que no presenti un valor anormal o desproporcionat se li assignen 100 punts. Totes les ofertes s’avaluaran 
amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió: 

oferta mes econòmica
oferta que es puntua

x 100 =P =
 

Puntuació màxima per aquest concepte  100 punts. 

2.-  Termini de garantia de l’obra 

Es valorarà l’increment ofert de garantia de l’obra a raó de 2 punts per cada any d’increment respecte el 
mínim establert. No s’avaluaran les propostes que no continguin anys complerts. 

Puntuació màxima per aquest concepte   10 punts. 

3.-  Reducció termini d’execució d’obra 

Es valorarà la reducció del termini d’execució de l’obra a raó d’1,5 punt per setmana respecte el termini 
establert en el present plec de condicions, havent-se de justificar mitjançant la incorporació d’un diagrama 
de Gantt o similar. 

S’haurà d’adjuntar un planning de l’obra on es detalli el calendari proposat d’execució mitjançant  Diagrama 
de Gantt, de les fases d'obra, 

Puntuació per aquest concepte   12 punts. 

4.- Reducció termini lliurament projecte. 

Es valorarà la reducció del termini de presentació del projecte de l’obra a comptar des de la data de 
formalització del contracte a raó de 2 punts per setmana  

Puntuació  per aquest concepte  8 punts. 

5.- Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per energia elèctrica. 

Es valorarà la col·locació i instal·lació de 180 Uts. de mòdul fotovoltaic de 245 W, Inversor de 20kW i connexió 
a xarxa, així com 2 Uts. d’estructura de tres filades, amb 30 panells cadascuna per un total de 90 x 2 i 180 
Uts. de plaques solars, segons documentació tècnica adjunta.  

Cost estimat de la millora  46.080 €, iva exclòs 

Puntuació per aquest concepte  7 punts. 
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6.- Subministrament de grades desmuntables amb els elements segons característiques definides en la 
documentació tècnica adjunta per a 150 places.  

Cost estimat de la millora  19.900 €, iva exclòs 

Puntuació per aquest concepte  3 punts. 

7.- Col·locació de paviment de gespa sintètica 

Es valorarà la col·locació  de paviment de gesta sintètica a les pistes de padel, tipus Compograss Paradise 
Plus 32 o equivalent de color verd amb banda d’unió de geotextil, Joiting Tape, sobre base de tot-ú artificial, 
amb una superfície de 1.0656 m2, col·locació de paviment de formigó fratassat amb colorant amb una 
superfície de 115 m2, inclòs xarxa de desguàs d’aigües pluvials.  

Cost estimat de la millora  42.200 €, iva exclòs 

Puntuació per aquest concepte  6 punts. 

8.- Urbanització del passeig central del complex esportiu segons la documentació adjunta. 

Cost estimat de la millora  247.500 €, iva exclòs 

 Puntuació per aquest concepte  34 punts. 

9.- Urbanització de la vorera de l’av. de l’Estadi segons la documentació adjunta.  

Cost estimat de la millora  79.900 €, iva exclòs 

Puntuació per aquest concepte  11 punts. 

10.- Cobertors enrotllables elevats d’escuma per la piscina de 25 m. la de 12,50 m. i la de 6,20 m. 

Es valorarà la col·locació i subministrament de tres cobertors enrotllables elevats d’escuma de cèl·lula 
tancada de 6 mm. de gruix de gran resistència, teixit de poliester recobert a dues cares per PVC adherit a la 
cara superior, confeccionats amb rivets i acabats amb tub rígid de PVC per facilitar l’estès. Enrotllat fix amb 
suport a paret o sostre motoritzat amb finals de carrera regulables d’atur inicial i final. Motor accionat 
mitjançant polsador i comandament a distància d’1 canal, protecció IP-44, tensió 24V. Un per la piscina de 
25 x 21 m. un altre per la de 12,50 x 6 m. i un tercer per la de 6,20 x 4,40 m. 

Cost estimat de la millora  39.800 €, iva exclòs 

Puntuació per aquest concepte  6 punts. 

11.- Equip ultra compacte i ecoeficient per a desinfecció per la piscina de 25 m. la de 12,50 m. i la de 
hidromassatge. 

Es valorarà la col·locació i subministrament de tres equips ultra compactes i ecoeficients de potència 
modulable per a desinfecció per llum ultra violeta de mitja pressió de 5 kW per la piscina de 25 x 21 m., un 
de 1 kW per la piscina de 12,50 x 6 mts. i un de 1 kW per piscina zona hidromassatge / SPA.   

Cost estimat de la millora  68.540 €, iva exclòs 

Puntuació per aquest concepte  9 punts. 

12.- Sistema de potenciació de desinfecció. 

Es valorarà la col·locació i subministrament de tres sistemes de potenciació de desinfecció HX8350. Un per la 
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piscina de 25 x 21 m., un altre per la piscina de 12,50 x 6 m. i un altre per la zona hidromassatge / SPA.   

Cost estimat de la millora  35.672 €, iva exclòs 

Puntuació per aquest concepte  4 punts. 

Total puntuació màxima dels criteris avaluables de forma automàtica..................................210 punts 

 

Les millores anteriorment relacionades amb els números del 5 al 12 a les quals s’ha assignat el seu cost, 
aquest és merament orientatiu i estimatiu, i únicament ha estat determinat als efectes de la seva relació 
amb la puntuació assignada. 

* Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de base per a 
la seva adjudicació (SOBRE B) són els següents: 

1.- Programa de construcció 

Per la valoració del programa de construcció s’haurà d’aportar una memòria per part de l’empresa en la que 
es faci constar: 

a) Un anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions 

Es valorarà amb un màxim de 4 punts en funció del nivell de detall i descripció de l’estat actual de les 
instal·lacions. 

b) Descripció del procés d’execució de l’obra amb indicació de les característiques de cada una de les 
fases, on es faci constar amb detall, la simultaneïtat de l’obra nova prevista a la fase I, i el manteniment 
del funcionament de la piscina actual 

Es valorarà amb un màxim de 6 punts en funció del nivell de detall de la descripció del procés de 
construcció de  l’obra i de la interferència amb el funcionament de la piscina actual i dels aspectes 
observats a considerar de cara a la redacció del projecte.      

Puntuació màxima per aquest concepte 10  punts. 

2.- Característiques sobre qualitat dels materials a emprar 

Es valorarà una memòria que s’haurà de presentar sobre el compliment dels Documents Bàsics del Codi 
Tècnic de l’Edificació de les propostes constructives i la qualitat dels materials a emprar, així com la 
incorporació de noves tècniques o procediments que puguin suposar un estalvi econòmic o una major 
qualitat. 

Puntuació màxima per aquest concepte  10 punts. 

3.- Característiques de les instal·lacions de climatització 

Es valorarà la memòria que s’haurà de presentar a l’efecte que inclogui una proposta de disseny de la 
instal·lació de climatització amb especificació de les característiques tècniques i qualitats dels aparells a 
instal·lar, valorant-se en funció del grau de definició i concreció de la instal·lació als efectes de la seva 
incorporació al projecte   

Puntuació màxima per aquest concepte 5  punts. 

4.- Estudi eficiència energètica 



Es valorarà la presentació d’un estudi sobre la eficiència energètica de la proposta arquitectònica, amb la 
inclusió de les millores en el camp de la eficiència que es proposin. Es valorarà en funció del grau i nivell de 
concreció i del grau d’eficiència que es proposa  

Puntuació màxima per aquest concepte 10  punts. 

5.- Estudi d’integració amb l’IES Joaquim Bau i l’Estadi Municipal 

Es valoraran aquelles ofertes que incorporin un estudi gràfic d’integració del complex de les piscines amb els 
edificis confrontants, l’Institut d’Educació Secundaria Joaquim Bau i l’Estadi Municipal, considerant els usos 
d’aquestes i les seves característiques. És valorarà en funció del nivell de detall i precisió de la proposta  

Puntuació màxima per aquest concepte 5  punts. 

6.- Estudi d’imatge amb la plaça Joaquim Bau 

Es valoraran aquelles ofertes que incorporin un estudi gràfic sobre l’imatge del complex de les piscines en 
relació amb la plaça Joaquim Bau tenint en consideració el seu pes com edifici singular dintre de la plaça. És 
valorarà en funció del nivell de detall i precisió de la proposta  

Puntuació màxima per aquest concepte 5  punts. 

7.- Característiques de presentació 

Es valoraran aquelles propostes que es presentin en format BIM ( Building Information Modeling). 

Puntuació màxima per aquest concepte 5  punts. 

Total puntuació màxima dels criteris avaluables amb judici de valor .......................................50 punts 

Puntuació màxima per tots els conceptes ...............................................................................260 punts  

b) Ofertes  amb valors anormals o  desproporcionats 

Essent aplicable l’article 85 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament general de la llei de contractes, 
es defineixen els límits següents per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 
desproporcionats: 

- Quan el preu ofert sigui inferior en un  5% a la mitjana del total dels oferts.  

Si hagués dos o més proposicions iguals que resultessin ser les ofertes més avantatjoses es decidirà 
l’adjudicació per sorteig. 

Quinzena - Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació: 

Conclòs el termini de presentació de proposicions atorgat, la mesa de contractació qualificarà la 
documentació general continguda en els sobre núm. A presentada pels licitadors.  

Si observa defectes o omissions esmenables a la documentació presentada, ho notificarà al liquidador 
corresponent, deixant constància d’aquesta notificació en l’expedient, i se li concedirà un termini no superior 
a tres dies hàbils perquè els esmeni. La comunicació dels defectes o omissions esmenables es podrà fer per 
telèfon, per fax o per correu electrònic. 

La falta d’esmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits donarà lloc a l’exclusió. 

Si la documentació d’un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no 
serà admès a la licitació. 
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La mesa de contractació, a l’efecte de completar l’acreditació de la solvència dels licitadors, podrà demanar-
los els aclariments que estimi oportuns sobre els certificats i documents presentats, així com requerir-los per 
a la presentació d’altres documents complementaris.  

La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. A i realitzades les 
esmenes, i si escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o transcorregut el 
termini que s’ha conferit a l’efecte, obrirà el sobre núm. B dels licitadors admesos, que contenen la 
documentació de les proposicions relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor. 

Conclosa l’obertura de les proposicions, es donarà per acabat l’acte del desenvolupament del qual es deixarà 
constància a l’acta de la reunió de la mesa. 

Posteriorment es convocarà els interessats a l’acte públic d’obertura del sobre núm. C  que conté l’oferta 
econòmica i la documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 

Conclosa l’obertura de les proposicions, es podrà considerar acabat l’acte públic d’obertura de proposicions 
del desenvolupament del qual es deixarà constància a l’acta de la reunió de la  mesa. 

Posteriorment l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no 
hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte 
els criteris d’adjudicació esmentats, la seva puntuació i ponderació assenyalats anteriorment, poden 
sol·licitar els informes que estimi pertinents. 

Per l’òrgan de contractació o per Decret de l’Alcaldia es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà del 
dia hàbil en què rebi el requeriment, presenti la documentació següent: 

- Que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la seguretat social. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva d’acord amb la clàusula setzena  del present 
plec. 

- Justificant de tenir subscrita, vigent i al corrent de pagament una assegurança de responsabilitat civil per 
fer front a les responsabilitats que es deriven de l’execució del contracte. 

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament obligatori per a aquell que de resultar adjudicatari dels 
anuncis de licitació corresponents en l’import, impostos en el seu cas inclosos, satisfet prèviament per 
l’Ajuntament, determinat en aplicació de les tarifes o taxes establertes en els corresponents diaris o 
butlletins oficials en què s’hagi efectuat la publicitat de la licitació per a  dur a terme aquesta. 

Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre 
en què s’hagin classificat les ofertes. 

Si l’empresa està inscrita en el RELI, no caldrà presentar els documents justificatius conforme es troba al 
corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la seguretat social, sempre que constin 
acreditats en l’esmentat registre i siguin vigents. 

Setzena.- Constitució de la garantia definitiva.  

El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa haurà d’acreditar la constitució de la garantia 
definitiva per import del 5 % de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA. 

No caldrà la constitució d’aquesta garantia quan l’adjudicatari hagi constituït en el mateix termini, o 
anteriorment a aquest, garantia global per import suficient davant l’Administració contractant, en els termes 
previstos en l’article 98 del TRLCSP, i s’acrediti la seva existència i suficiència de conformitat amb l’article 
98.4 del TRLCSP. 



La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 96.1 del TRLCSP, en la 
normativa de desenvolupament i en la normativa autonòmica que sigui d’aplicació, i dipositar-se en la 
Tresoreria General de l’ajuntament de Tortosa.  

Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el valor d’aquest experimenti variació, es reajustarà la 
garantia en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es notifiqui a l’adjudicatari la resolució 
de modificació del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 99 del TRLCAP. 

En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, 
aquest l’ha de reposar o ampliar, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució, i, en cas contrari, incorre en causa de resolució. 

Dissetena.- Renúncia i desistiment. 

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment, abans de 
l’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà ales empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 

Divuitena.- Adjudicació del contracte 

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula quinzena l’òrgan de contractació haurà 
d’adjudicar el contracte a l’empresa proposada com a  adjudicatària en els deu dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació. 

L’adjudicació del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, 
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació i al BOPT. 

Serà d’aplicació a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat continguda en l’article 153 del 
TRLCSP. 

L’adjudicació del contracte s’ha de dictar en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’obertura de 
les proposicions. 

Transcorregut aquest termini sense haver-se produït l’adjudicació, els licitadors podran retirar les seves 
ofertes i, si escau, les garanties provisionals constituïdes.  

L’adjudicació s’ha de dictar en qualsevol cas, sempre que alguna de les ofertes presentades reuneixi els 
requisits exigits en el Plec de clàusules, i no pot, en aquest cas, declarar-se deserta la licitació. 

Això no obstant, en els termes previstos en l’article 155 del TRLCSP, l’òrgan de contractació, abans de dictar 
l’adjudicació, podrà renunciar a subscriure el contracte per raons d’interès públic, o desistir del procediment 
tramitat, quan aquest pateixi de defectes no esmenables.  

Dinovena.- Formalització i perfeccionament  del contracte.  

El contracte es formalitzarà en document administratiu. L’adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del 
termini de quinze dies que estableix l’article 156 del TRLCSP, el document administratiu de formalització del 
contracte, al qual s’unirà, formant part del contracte, l’oferta de l’adjudicatari, un exemplar del Plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte presentat. 

Quan l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris, dins el mateix termini i anteriorment a la signatura 
del contracte, haurà d’aportar escriptura pública de constitució com a tal i el NIF assignat.  

El contracte s’ha de subscriure a la seu de l’òrgan de contractació o en el lloc que aquest indiqui. 

El document en el qual es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu, i és títol vàlid per accedir a 
qualsevol registre públic. 
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Això no obstant, el contracte es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol·liciti el contractista, i aniran 
a càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament. 

Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el termini indicat, es podrà 
acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, hagi 
exigit. 

Si les causes de no-formalització són imputables a l’òrgan de contractació, s’ha d’indemnitzar el contractista 
dels danys i els perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 

Quan el contracte impliqui l’accés del contractista a fitxers que continguin dades de caràcter personal, del 
tractament dels quals no en sigui responsable en el sentit de l’article 3.d de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el contractista tindrà la consideració d’encarregat 
del tractament, als efectes establerts en aquesta Llei orgànica i la seva normativa de desenvolupament. 

L’accés no es considerarà comunicació de dades, ja que és necessari per a la realització de la prestació de 
l’objecte del contracte. 

En tot cas i quan el contractista tingui accés a fitxers en els quals constin dades de caràcter personal, del 
tractament dels quals no sigui responsable, serà necessari que en el contracte, o en un document 
independent, s’incloguin les clàusules necessàries per tal de regular l’accés esmentat, en els termes i amb el 
contingut previst en la LO 15/1999 i la seva normativa de desenvolupament. 

Vintena.- Retorn de la documentació. 

Un cop formalitzat el contracte i transcorregut els terminis per a la interposició dels recursos corresponents 
sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a 
disposició dels licitadors que no hagin resultat adjudicats. 

Si els licitadors no han procedit a retirar l’esmentada documentació es podrà dur  a terme la seva destrucció 
un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la formalització del contracte i sempre que 
l’adjudicació hagi esdevingut ferma en via administrativa i jurisdiccional. 

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

Vint-i-unena. Execució i supervisió del contracte. 

El contractista redactor del projecte deurà lliurar el projecte objecte de la contractació en paper i acompanyat 
d’una còpia en suport informàtic en el termini proposat per l’adjudicatari a comptar des de la data de 
formalització del contracte, restant condicionada l’execució de les obres a la supervisió, aprovació i replanteig 
previ del propi projecte presentat, efectuant-se posteriorment l’acte de signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra en el termini màxim de deu dies des de la data d’aprovació del projecte, tot de 
conformitat amb l’article 229 del TRLCSP. 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, els plecs de clàusules 
administratives i el projecte presentat per l’adjudicatari i d’acord amb les instruccions que en la seva 
interpretació doni a l’empresa contractista l’òrgan de contractació . 

Vint-i-dosena. Garantia de mitjans. 

El contractista estarà obligat executar el contracte amb els mitjans materials, tècnics i humans exigits en 
aquest plec així com en el plec de prescripcions tècniques en els termes a que s'hagi compromès segons la 
seva oferta.  



Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Faltes i sancions. Procediment 
sancionador.  

1.- Compliment de terminis i correcta execució del contracte.  

El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i dels terminis parcials 
que, en el seu cas, s'hagin establert.  

Si, en relació amb qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causes a ell 
imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en la forma i condicions establertes a l’article 213 
del TRLCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats 
establertes a l’article 212 apartats 4 i següents del TRLCSP.  

L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, 
de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.  

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució (en virtut de les quals el contractista es compromet a 
dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus 
mediambiental o social, de conformitat amb allò establert a l’article 118 del TRLCSP) es podrà acordar la 
imposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions establerts a l’article 212 del TRLCSP.  

Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o 
sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.  

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració 
originats per la demora del contractista.  

Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa l’article 213.2 del 
TRLCSP.  

En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de 
l’Administració.  

2.- Règim de faltes i sancions.  

Independentment de les penalitats previstes anteriorment pels incompliments del contractista, quan 
l’adjudicatari incompleixi les obligacions contractuals previstes en aquest Plec, l’Ajuntament li podrà imposar 
sancions en funció de la gravetat de la infracció.  

L’adjudicatari admet i reconeix especialment la naturalesa obligacional d’aquestes penalitats i la no aplicació 
a les mateixes del principi de reserva de llei.  

Les infraccions en què pot incórrer l’adjudicatari es qualificaran en molt greus, greus i lleus, de la forma 
següent:  

a) Són faltes lleus:  

−Interrupció o retard en l’execució de l’obra concorrent causa justificada, sense donar avís immediat a 
l'Ajuntament. Es considerarà reiteració si aquest fet succeeix més de dues vegades en un mes o deu en un 
any.  

- En general qualsevol demora, incompliment o compliment defectuós imputable al contractista o irregularitat 
inadmissible d'acord amb les condicions fixades en aquest plec, en el Plec de prescripcions tècniques, en 
l'oferta presentada i en la documentació contractual que suposin un perjudici lleu del servei.  
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b) Són faltes greus:  

− La reiteració de tres faltes lleus en el mateix mes.  

− Les ofenses de paraula o obra per part del personal del contractista, o del seu personal, al personal, 
usuaris o públic en general. 

 − La introducció sense autorització de variacions o modificacions en el contracte.  

- La desobediència a les indicacions donades per l'Ajuntament quan l'incompliment suposi un detriment en la 
prestació de les obligacions. 

- En general qualsevol demora, incompliment o compliment defectuós imputable al contractista o irregularitat 
inadmissible d'acord amb les condicions fixades en aquest plec, en el Plec de prescripcions tècniques del 
projecte, en l'oferta presentada i en la documentació contractual que suposin un perjudici greu.  

c) Són faltes molt greus:  

−La reiteració de dues faltes greus en el mateix mes. 

− Percebre, el contractista o els seus empleats, qualsevol tipus de remuneració, cànon o mercè amb 
independència del preu del contracte. 

− La desobediència reiterada a les ordres escrites emeses per l'Ajuntament de Tortosa relatives a la 
prestació del contracte. 

− La coacció, amenaça o mera temptativa de represàlia efectuada per qualsevol persona adscrita a la 
prestació del contracte. 

− L'incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.  

Les infraccions se sancionaran de la forma següent:  

-Faltes lleus:multa de 300,00 a 600,00 euros.  

-Faltes greus: multa de 600,01 a 3.000,00 euros.  

-Faltes molt greus: multa de 3.000,01 a 6.000,00 euros.  

La reiteració de faltes molt greus podrà motivar la resolució del contracte.  

3.- Procediment sancionador  

El procediment sancionador s’ajustarà a allò previst en el present Plec de condicions i subsidiàriament amb 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú.  

El contractista ingressarà l’import de les sancions econòmiques imposades a la Tresoreria municipal 
d’aquest Ajuntament dins el termini d’un mes. Si l’ingrés no s’efectués dins el termini esmentat, l’import de 
la sanció es compensarà a càrrec de la facturació mensual a satisfer al contractista o, arribat el cas, de la 
garantia.  

Les sancions per infraccions greus i molt greus s’imposaran amb la instrucció prèvia de l’expedient oportú, el 
qual s’incoarà a proposta de l’Ajuntament per pròpia iniciativa o per denúncies rebudes, un cop 
comprovades. En tot cas, es donarà audiència al contractista durant un termini de quinze dies per a la 
presentació de possibles al·legacions.  



La resolució de l’expedient es competència:  

− De l’alcalde, en els casos de sancions lleus i greus.  

− De la Junta de Govern Local, en els casos de sancions molt greus.  

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte.  

L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del contracte i 
podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment, sens perjudici de l’existència d’un 
responsable del contracte a què fa referència la clàusula següent.  

Vint-i-cinquena. Responsable del contracte.  

El director de l’Àrea de Territori actuarà com a responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions 
generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques 
de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les 
incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre els diferents agents implicats en 
el contracte.  

Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la contractació que ha de 
fer referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en particular, als relatius a l’adequació a 
les finalitats i objectius previstos amb la contractació i els resultats finals obtinguts, i també als relatius als 
aspectes econòmics, pressupostaris i de caràcter tècnic.  

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències.  

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte, per 
diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions 
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions 
descrites a l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les 
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

Vint-i-setena. Resolució de dubtes interpretatius.  

L'òrgan de contractació es declara competent per a la resolució de qualsevol dubte interpretatiu que pugui 
sorgir durant l'execució del contracte, sense perjudici de poder sol·licitar els informes tècnics que cregui 
convenients.  

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista  

El dret al cobrament per part del contractista s'originarà prèvia presentació, per mensualitats vençudes, de 
les factures corresponents, expedides d’acord amb la normativa vigent, una vegada aquestes hagin estat 
conformades pel servei gestor del contracte.  

De conformitat amb l'article 216.4 del TRLCSP, l'Ajuntament de Tortosa disposarà d'un termini màxim de 30 
dies naturals per tal de comprovar i verificar la conformitat dels serveis prestats durant el mes anterior amb 
el disposat al contracte.  

El pagament tindrà lloc en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del TRLCSP en el termini 
dels trenta dies posteriors a la data en que hagués tingut lloc la comprovació i verificació de la conformitat en 
l’execució del contracte.  

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts a l’article 218 
del TRLCSP.  
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Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista  

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions 
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que 
es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració.  

Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista  

1.- Obligacions de caràcter general.  

Són també obligacions del contractista les següents:  

a) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del contracte. 

b) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de la publicació l’anunci de licitació així com 
de qualsevol altra que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que 
aquestes assenyalin.  

c) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, amb relació a 
les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte i haurà de guardar secret 
de les dades i circumstàncies que coneguin per raó del servei.  

d) El contractista redactor del projecte deurà entregar el projecte objecte de la contractació en paper i 
acompanyat d’una còpia en suport informàtic. 

La documentació, informació i dades que es desprenguin o als quals tingui accés el contractista amb ocasió 
de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspongui a fitxers de dades de 
caràcter personal dels que sigui responsable l'administració contractant té caràcter confidencial i reservat, 
no tenint caràcter de comunicació de dades, i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap 
mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de 
l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  

Un cop finalitzat aquest contracte, el contractista haurà de retornar les dades de caràcter personal i dels 
suports o documents en què consti alguna dada que provingui de la base de dades propietat de l'Ajuntament 
sense conservar-ne cap còpia i sense que cap persona física o jurídica tingui coneixement de les dades i, si 
escau, destruir-les, segons les instruccions que rebi per part d'aquest Ajuntament.  

2. Obligacions especials del contractista i en matèria laboral. 

Les qüestions que es plantegin respecte el personal del contractista les tractarà directament el responsable 
del contracte amb l'empresa adjudicatària mitjançant els seus representants autoritzats.  

A aquests efectes, l'empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador tècnic o responsable, 
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:  

a) Actuar com interlocutor de l'empresa contractista davant l'entitat contractant, canalitzant la comunicació 
entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte, d'una banda, i 
l'entitat contracta, d'altra, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l'execució del contracte.  

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte i impartir a aquests 
treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació a les qüestions derivades de 



l'execució del contracte.  

c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball de les 
funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.  

Si per qualsevol causa foren imposades a l'Ajuntament de Tortosa per qualsevol autoritat, organisme o 
tribunal, responsabilitats principals, solidàries o subsidiàries derivades de les relacions laborals dutes a 
terme pel contractista o incompliment de les seves obligacions empresarials, aquest vindrà obligat a 
rescabalar l'Ajuntament amb l'import econòmic en que s'hagi quantificat les esmentades responsabilitats; en 
aquest cas, l'Ajuntament, prèvia notificació al contractista, procedirà a deduir la corresponent quantitat de la 
facturació del contractista i, si això no fos possible, es deduirà de la garantia definitiva que s'hagi constituït 
per aquell abans de l'adjudicació del contracte.  

En la subrogació es tindran en compte les garanties als treballadors i els seus representants legals per canvi 
d'empresari que es preveuen en els articles 42 i següents de l'Estatut dels treballadors.  

El contractista haurà de complir i vetllar pel compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals. A tal efecte, abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari acreditarà per escrit que per al servei 
contractat disposa del corresponent servei de prevenció i ha realitzat l'avaluació de riscos i la planificació de 
l'activitat preventiva. Igualment haurà d'acreditar el compliment de les seves obligacions en matèria 
d'informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals en relació amb els treballadors afectes al 
servei.  

En cas d'accident o perjudici de qualsevol classe esdevingut al personal amb ocasió de l'exercici dels treballs 
que constitueixen l'objecte del contracte, l'empresa adjudicatària assumirà exclusivament les conseqüències 
de la seva responsabilitat empresarial o que resulti de l'incompliment de tot allò disposat en les normes 
vigents sense que la responsabilitat pugui estendre's de cap manera a l'Ajuntament de Tortosa, rescabalant-
se aquest en cas contrari amb càrrec al contractista.  

d) El contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels 
desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest últim cas, les despeses 
s’abonaran d’acord als justificants de pagament a l’empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran 
d’estar visats per la Direcció d’Obra, contra la partida corresponent prevista en el projecte. 

e) També serà responsabilitat del contractista fer-se’n càrrec de la redacció de tots els documents (projectes, 
certificacions , butlletins , ICITT...) i dels tràmits que se’n deriven amb les despeses corresponents per la 
legalització de totes les instal·lacions que siguin necessàries pel normal desenvolupament i execució de 
l’obra. 

f) El contractis se’n farà càrrec de les despeses de legalització de les instal·lacions que inclouran la redacció 
dels documents AS-BUILD de cada una d’elles, els certificats sobre el compliment i les taxes que se’n deriven 
de la contractació dels serveis.    

Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració. 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP, l’òrgan de contractació ostenta 
la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per 
raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via 
administrativa i són immediatament executius.  

Trenta-dosena. Modificació del contracte  

El contractista no podrà introduir ni executar cap modificació que no hagi estat prèviament aprovada per 
l’òrgan de contractació, restant obligat a refer la part dels treballs o modificacions afectades per les 
modificacions no consentides, sense dret a cap abonament per aquest concepte.  
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Per la seva banda, l'Ajuntament de Tortosa podrà modificar el contracte per raons d'interès públic en els 
casos i en la forma previstos a l'article 104, 105, 106 i 107 del TRLCSP, i d'acord amb el procediment regulat 
a l'article 108 del TRLCSP 

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest plec solament podrà efectuar-se, en base a la 
corresponent memòria formulada pel responsable de l'objecte del contracte, sense alterar en qualsevol cas 
les condicions essencials de la licitació i adjudicació d'aquell, quan es justifiqui suficientment la concurrència 
d'alguna de les circumstàncies previstes a tal efecte en l'article 107 del TRLCSP.  

El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte, respectant allò que preveu l'art. 211 
TRLCSP, serà el següent:  

1.-Resolució d'inici de l'expedient de modificació del contracte per l'òrgan de contractació.  

2.- Audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils.  

3.- Informe de la Secretaria.  

4.-Proposta d'acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l'òrgan de contractació.  

5.- Fiscalització de l'expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.  

6.- Acord motivat de l'òrgan de contractació.  

7.- Notificació al contractista.  

Les modificacions del contracte, una vegada aprovades per l'òrgan de contractació, seran obligatòries per al 
contractista i hauran de formalitzar-se per a la seva efectivitat en document administratiu d'acord amb allò 
que preveu l'art. 156 del TRLCSP.  

Trenta-tresena. Suspensió del contracte.  

En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP, que hauran de signar un 
representant de l’òrgan de contractació i el contractista sense perjudici de la indemnització que s'hagi 
d'abonar al contractista pels danys i perjudicis que se li poguessin causar per aquesta circumstància.  

DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE  

Trenta-quatrena. Cessió del contracte.  

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte NO podran ser cedits per l’empresa contractista en la seva 
totalitat a un tercer sense autorització expressa i prèvia de l'Ajuntament de Tortosa.  

Trenta-cinquena. Subcontractació.  

El contractista no podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte excepte que hi hagi el previ consentiment exprés de l'administració contractant.  

La celebració, en el seu cas, de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que estableix 
l’article 227.2 del TRLCSP.  

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la total 
responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui 
dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.  



En cap cas pot concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per 
contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.  

El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral.  

El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 228 del TRLCSP.  

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

Trenta-sisena. Recepció i liquidació.  

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 222 i 235 del 
TRLCSP. 

L’Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes 
per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i 
l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.  

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes 
imputables al contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o 
tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.  

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.  

L’objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia d’1 any o al termini major que, s’hagi establert 
en el contracte per millora de l’adjudicatari, comptador des de la data de recepció de les obres, termini 
durant el qual l’Administració podrà comprovar que la feina feta s’ajusta a allò que s’ha contractat i a allò que 
s’ha estipulat en aquest Plec i en el projecte d’obres.  

Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a reparar, a càrrec seu, totes les deficiències que 
es puguin observar en l’executat, amb independència de les conseqüències que es puguin derivar de les 
responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen aquest Plec i l’article 235 del 
TRLCSP. 

Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que s’hagin 
d’exercitar sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període de garantia, si escau, se’n dictarà acord de 
devolució o cancel·lació, amb l’informe previ favorable del responsable del contracte o de qui exerceixi la 
direcció del contracte.  

En el supòsit de recepció parcial s’autoritzarà la devolució o cancel·lació de la part proporcional de la 
garantia, amb la sol·licitud prèvia del contractista.  

Trenta-vuitena. Resolució del contracte. 

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 223, 225, 237 i 239 del 
TRLCSP.  

També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret 
respecte les dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte.  

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme al que disposa l’article 224 del 
TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.  
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RECURSOS, INVALIDESA I JURISDICCIÓ COMPETENT 

Les qüestions que sorgeixin sobre interpretació, dubtes, modificació i la resolució del contracte es resolen per 
l’òrgan de contractació, els acords del qual posin fi a la via administrativa. 

Contra aquest acords, així com contra el de adjudicació, es pot interposar recurs potestatiu de reposició o 
directament recurs contenciós administratiu. 

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa dels 
articles 31 a 36 de la TRLCSP. 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent, sense perjudici de l’esgotament de la via 
administrativa, per la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació a la preparació, 
adjudicació, efectes compliment modificació o extinció d’aquest contracte. 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest és un tema ja conegut, l’hem portat aquí 
al Ple per aprovar la plurianualitat, ara ja aprovem l’avantprojecte bàsic i, a la vegada, iniciem la 
licitació. Per fer això hem tingut que concertar primer el finançament corresponent previst per a aquest 
exercici 2016, això ja està fet, està concerta l’operació i això ens permet tirar endavant en aquesta 
contractació. 
 
No els seré més extensiu. En tot cas, si després hi ha aclariments –ja ho coneixen perfectament– 
estarem a la seva disposició. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Bon dia, moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, d’acord amb la nostra posició des de l’inici de la tramitació de l’expedient del complex 
esportiu de les piscines el nostre vot a la proposta serà en contra. 
 
I serà en contra perquè ja ho vam argumentar en el  passat Ple del dia 7 de març, en el que ens van 
presentar a aprovació, com vostè molt bé ha dit, la plurianualitat per a la construcció de les piscines per 
el 2016, 2017 i 2018, així com l’aprovació d’una modificació pressupostària de 607.780 euros per al 
complex de les piscines. 
 
I tot això després de que el 30 de novembre passat s’aprovés el pressupost de l’Ajuntament per al 
2016 i en el que no hi constava cap partida ni menció per a les piscines, amb excepció de la referència 
a la memòria de l’alcalde. 
 
I tot això després de que vostès, juntament amb els seus socis de Govern, els republicans de Tortosa, 
presentessin conjuntament un PAM segons el qual les piscines es faran entre el 2016 i el 2017. 
 
I tot això després d’un munt d’anys de falses promeses dient que això es faria ja, que això es farà ja, 
però el cert és que portem 7 estius sense piscines. 
 
I dic falses promeses perquè en plena campanya electoral de les municipals darreres vostès van 
presentar el seu projecte de piscines en el que natros vam considerar escandalós i una utilització 
partidista dels recursos municipals, en presentar un projecte a les associacions esportives de la ciutat,  
no als grups polítics, alguns dels quals –Esquerra Republicana, Partit Popular, i en aquell moment 
Plataforma per Catalunya– van donar suport sense fissures, i suposadament van consensuar, 
evidenciant, en un  xec en blanc, i que després es van quedar fora de la presentació del projecte. 
 
Tot això denota un llarg camí ple de despropòsits en el que, recordem, el nostre grup ja va manifestar el 
seu desacord en la resolució del contracte de les piscines amb l’empresa adjudicatària. La mateixa 



empresa que també va deixar sense fer l’aparcament del Rastre però si que es va endur el benefici de 
dos anys de la gestió de la zona blava i de la seva ampliació.   
 
Han passat d’un projecte inicial de 22 milions, finalment de 17 milions d’euros amb la fórmula de 
concessió administrativa, a un projecte de 5,5 milions d’euros amb endeutament. 
 
I tot això amb el consentiment dels republicans de Tortosa, que en aquell moment ja vam dir-ho 
còmplices, entenem, útils, que en aquell moment demanaven responsabilitats polítiques i que l’alcalde 
demanés disculpes a la ciutadania, fent constant oposició al Govern municipal i fent causa beli amb el 
tema de l’endeutament durant els darrers 4 anys, i en canvi ara assenteixen i donen suport al Govern 
municipal per a que l’Ajuntament s’endeuti.  
 
I tot això amb un projecte que no és el model de piscines que Tortosa necessita, al nostre entendre, 
bàsicament perquè no té piscina descoberta recreativa d’estiu. 
 
Ja ho vam denunciar en conèixer l’estudi previ, tot esperant una rectificació o modificació per part de 
l’equip de Govern, però lluny d’això vostè, Sr. Bel, i el seu Govern van respondre que ja hi ha piscines 
d’estiu als pobles i pedanies i que a Tortosa hi ha moltes piscines privades que són descobertes, 
menyspreant, entenem nosaltres, a la immensa majoria de tortosins i tortosines que no es poden 
desplaçar als pobles o pedanies, o que no tenen accés a piscines privades. 
 
I ara, en consultar l’avantprojecte definitiu que porten vostès a aprovació, veiem que efectivament 
vostès segueixen amb la seva idea de deixar els tortosins i tortosines sense la possibilitat de gaudir 
d’una piscina recreativa d’estiu.  
 
Que no demanem que sigui apta per competicions, simplement que es pugui disposar d’un espai 
recreatiu que permeti gaudir d’un bany a l’aire lliure a l’estiu amb tota la família. 
 
Però no, vostès prefereixen prioritzar la construcció de les pistes de pàdel, un esport respectable però 
minoritari, abans que permetre a la gran majoria de ciutadans i ciutadanes que puguin banyar-se a 
l’aire lliure i gaudir-ne en família. 
 
En canvi, en tot aquest temps, el nostre grup –ja ho hem dit moltes vegades i vull repetir-ho– vam  
posar a disposició a l’agost de 2013, un any abans de la resolució del contracte, un projecte de piscines 
que, a diferencia del seu projecte, era més assequible. 
 
Vam fer una oferta de consens per treballar conjuntament en el projecte de piscines amb 4 condicions: 
la resolució del contracte respectant la legalitat i aplicant la penalització a l’empresa; consens amb la 
societat civil; la no interrupció de l’ús de les piscines; compromís d’invertir tot l’estalvi econòmic anual 
en polítiques de creació d’ocupació. 
 
D’aquetes quatre només se’n compleix una: la no interrupció de l’ús de les piscines en el projecte que 
vostès han presentat, perquè el consens en la societat civil no existeix, ja que molta gent no sap que el 
projecte que s’aprova, que avui s’aprovarà no tindrà una piscina descoberta d’estiu. 
 
Vam oferir una proposta de gestió pública però a través d’una concessió administrativa que suposés un 
cost 0 per a les arques municipals. 
Suposem que finalment, i esperem que finalment Tortosa tingui piscines, però lamentem que es 
continuï endavant amb un projecte que no és per a tots els tortosins i tortosines, que no disposa de 
piscina descoberta d’estiu i que suposa un endeutament quan podia fer-se amb una gestió pública amb 
concessió administrativa. 
 
Per això, tal com he avançat al principi, el nostre grup, senyor alcalde, votarà en contra de la proposta 
d'aprovació per totes les consideracions exposades.   
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Jo no li diré com ha de justificar 
el seu vot en contra, vostè sabrà, però alguns dels arguments que ha dit sí que li contradiré. 
 
Diu: escolti, això al pressupost no hi figurava. Quan vam aprovar el pressupost precisament ja vam dir 
que faríem una modificació pressupostària i la faríem en aquest sentit. I vam explicar en quins termes, 
com es finançaria i perquè es faria la modificació pressupostària després, i això és el que hem fet. 
 
Respecte a consensuar un nou projecte de piscines, home, aquí podríem parlar tots els grups 
municipals menys vostès. Van estar 30 segons a la taula. Trenta segons per dir que vostès no estaven 
disposats a consensuar res en relació al projecte de les piscines, això ho va dir el seu portaveu, per 
tant, ara que vingui a demanar consens quan van estar 30 segons a la taula, segurament no són els 
més adients. 
 
Respecte l’endeutament de l’Ajuntament de Tortosa, senyor Roig, o vostè no es mira els números o ha 
perdut la vergonya política. Clar, dir que ara l’Ajuntament de Tortosa està endeutat i que així l’endeutem 
més..... Miri, després de tota l’operació de la piscina, mai l’Ajuntament haurà estat tan poc endeutat 
com està ara, mai.  
 
Fixi’s: digui’m una operació financera que s’ha fet els últims 35 anys en aquesta casa que no ha tingut 
que tenir l’autorització de Política Financera en caràcter previ. Ja li dic, aquesta. Aquesta. Mai 
l’Ajuntament de Tortosa havia estat per sota del 75% d’endeutament dels ingressos corrents, mai. No li 
explico la diferència entre l’endeutament que vostès van deixar a l’Ajuntament de Tortosa i l’actual, ja 
no hi entro, si vol un dia fem un monogràfic. 
 
Però clar, que vostè parli de l’endeutament i com excusa vulgui utilitzar un sistema de concessió 
privada que l’únic –no cal explicar-ho– l’únic que és, és una gestió privada de la piscina –absolutament 
incompatible amb els interessos per exemple, del Club Natació Tortosa– doncs, és bastant pobre. 
 
Respecte a la piscina d’estiu, diu: vostè va donar uns arguments. I clar, no ha degut llegir l’acta sencera, 
només llegeix aquella part de l’acta que l’interessa. Li vam dir, quan presentàvem l’avantprojecte i li 
tornem a dir ara, que aquesta piscina en un dels seus laterals es pot obrir i hi ha una part exterior per a 
que a l’estiu la gent pugui gaudir de poder prendre el sol, poder fer activitats d’oci al sol i poder gaudir 
de la piscina. Tots els altres arguments, que també són certs, no tenen sentit si no es té en compte 
aquest. 
 
I finalment, clar, vostè parla i diu: nosaltres faríem una concessió administrativa amb gestió pública. Ara 
el senyor Roig ha descobert la sopa d’all. El senyor Roig el que proposa, un model molt extens, 
diguéssim, molt utilitzat per governs socialistes a tot el nostre entorn –i alguns ajuntaments encara se’n 
recorden  de la penyora que això ha suposat– que vol dir que una empresa privada construeix la piscina 
i després ella l’explota. L’explota des de l’àmbit privat. Això és el que anat defensant i ha sigut el 
principal element de discrepància del Partit Socialista. 
 
Clar, això nosaltres ho vam dir, féssim el que féssim, el model de gestió de la piscina serà un model de 
gestió pública per una societat municipal o pel propi Ajuntament. Això fa que sigui molt compatible el 
desenvolupament de l’activitat d’oci, que és importantíssima en aquest àmbit, però també amb 
l’activitat esportiva, i en l’activitat esportiva d’un club potent com és el Club Natació Tortosa. 
 
I aquest és un element de discrepància, però no ho intentin dissimular, no ho embolcallin. Diguin no, és 
un gestió pública. No, no, és propietat pública amb gestió privada. Una concessió administrativa és 
propietat pública amb gestió privada. I qui gestiona, ho gestiona una empresa privada amb criteris 
privats, legítims, però per a que en aquest cas nosaltres entenem que és absolutament incompatible 
amb el que volem per aquest tipus d’instal·lació. 
 
I finalment, respecte al conjunt de l’operació, que si és financerament o no és financerament sostenible 
ja ho veurem, ja quedarà acreditat. El que sí que diem és que el finançament de l’operació està 



plantejat amb tots els principis de prudència financera, absolutament tots. És més, plantegem el 
finançament al 100% de l’operació. Si després –com esperem i desitgem– arriben subvencions, 
aquestes subvencions es destinaran a amortitzar el préstec que ara es concerta, amb lo qual encara 
tindrem més capacitat. Però com que si arriben les subvencions, el que està clar és que arribaran 
tard –perquè la situació d’ofec financer de la pròpia Generalitat de Catalunya així ho estableix– hem de 
finançar-ho íntegrament. 
 
I repeteixo per a que quedi clar, inclús finançant-ho íntegrament, l’endeutament de l’Ajuntament de 
Tortosa continuarà essent el més petit de les últimes dècades. Això explica també –és una raó més, no 
és la determinant– que aquesta operació ara es pugui fer en aquests termes i fa uns anys no es podia 
fer en aquests termes de que fos l’Ajuntament qui la financés íntegrament amb recursos propis, 
d’endeutament però recursos propis. 
 
Per tant, en tot cas esperem que tiri endavant, que es pugui desenvolupar i tindrem els propers mesos 
per acabar comprovant-ho. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, vagi per endavant, 
des del nostre grup, des de Movem Tortosa, que el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Serà d’abstenció, tot i que ens hagués agradat votar favorablement, però diferents motius ens 
impossibilitem que avui poguéssim votar favorablement a aquest projecte que, al nostre entendre, 
hauria d’haver sigut un projecte de ciutat i hauria d’haver estar consensuat amb el principal grup de 
l’oposició. 
 
Tres elements claus per a la reflexió en relació al tema de les piscines. La primera, tota la gestió que ha 
fet el Govern municipal durant tots aquests últims anys en relació a aquesta instal·lació. En segon lloc, 
l’avantprojecte que avui presenten que, tot i que ja és més realista i en la línia del que sempre el nostre 
grup va defensar, hi ha elements que no compartim i que ara els hi explicaré. I després, malauradament 
una vegada més, les formes en què s’ha presentat aquest projecte. 
 
En relació al primer punt i a la gestió que vostès han fet en relació a les piscines, volem fer una mica de 
memòria de com és que estem aquí. I hem arribat aquí, pensem, després de 7 anys perduts. Set anys 
perduts perquè en el seu moment l’equip de Govern municipal va presentar, com tota Tortosa sap, un 
projecte de piscines faraònic, un projecte totalment inviable des del punt de vista econòmic, un projecte 
d’una piscina olímpica amb un gran palau d’aigües, amb un aparcament soterrat a la plaça de l’Estadi, 
a més a més de tot això lligar-ho a l’ampliació de la zona blava de Tortosa –que avui en dia s’ha 
quedat– o també a la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça de Mossèn Sol que, evidentment, 
també ha passat a la història. 
 
Si ens haguessin escoltat quan en el seu dia el senyor Jaume Forcadell, i després jo, com integrants 
d’Iniciativa per Catalunya –avui en dia integrats dins de Movem Tortosa– segurament, si ens haguessin 
escoltat en aquelles crítiques constructives de quina era la tipologia de piscina que una ciutat com la 
nostra havia de tenir, avui ja tindríem piscines des de faria anys. Però la manera de gestionar la majoria 
absoluta en el mandat passat, les ganes de fer populisme i fer creure, simular a la població de Tortosa 
uns mesos abans de les eleccions, que començarien a construir-se les piscines, va fer que passés el 
que tothom sap, i és que portem més de 7 anys com si al mig de l’estadi municipal hagués caigut una 
bomba atòmica per a vergonya de la imatge de la nostra ciutat i per a vergonya de tots els visitants, 
especialment a l’estadi municipal. 
 
A més a més també –hi ho ha dit el portaveu que m’ha precedit– la resolució del contracte amb 
l’empresa de l’anterior projecte es va fer d’una manera, al nostre entendre, no correcta, sense demanar 
totes les indemnitzacions pertinents, com des del nostre grup municipal vam denunciar i com vam 
portar a l’Oficina Antifrau precisament per a que investigués si les coses s’havien fet en aquest sentit de 
manera correcta. 
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Tot plegat, per tant, una demostració, en relació a les piscines, d’una política diguem-ne nefasta, una 
política contraria a tot allò que se’n diu fer les coses bé. Si algú vol aprendre de com es fa malament un 
projecte en tots els àmbits té aquí a Tortosa l’exemple de les piscines. 
 
Per tant, avui, hores abans de començar la Festa del Renaixement, el Govern municipal, en lloc 
d’anunciar una victòria, d’anunciar una gran cosa positiva per a la ciutat, consensuada, el que fa 
realment és salvar els mobles. Salvar els mobles després d’evidenciar el gran fracàs que ha tingut 
precisament defensant durant anys i panys un projecte de piscines inviable. 
 
Benvinguts siguin a la realitat, benvinguts siguin, per tant, a un model de piscines que des del nostre 
grup fa anys que defensem i que, finalment, sembla ser que es tirarà endavant. 
 
I en relació a aquest model –i com a segon punt i ara ja entro a parlar de l’avantprojecte que avui 
presentem– des de Movem Tortosa, en termes globals, aquest projecte pensem que és el que la nostra 
ciutat necessita, com sempre havíem defensat –no després del fracàs que hi ha hagut– i, per tant, és 
un model de piscina factible, digne per a una ciutat com la nostra, compatible amb l’ús públic de la 
majoria dels tortosins i tortosines. Però també compatible amb l’ús que n’ha de fer el Club Natació 
Tortosa, que segurament ha sigut una de les víctimes de la política en relació a les piscines durant 
aquests últims anys. 
 
Compartim, evidentment, les dimensions d’aquest complex, res a veure amb el que passava abans. 
Compartim elements com, per exemple, els vestuaris individuals, els vestuaris d’equips per poder fer 
també les competicions reglamentàries, el tema de les grades i, per tant, en termes globals compartim 
aquest projecte perquè és el que sempre hem defensat en aquest sentit des de Movem Tortosa, no ens 
hem mogut mai de defensar aquesta postura en els últims anys. 
 
Però tenim algunes objeccions, i la principal –i suposo que ja ho sabran i que, a més a més, també ha 
sigut de debat en aquests últims anys– ha sigut l’energia que s’utilitzarà per a la caldera d’aquesta 
piscina. Perquè, a diferència del que sempre hem defensat des de Movem Tortosa, que havia de ser 
una caldera amb energia de biomassa, finalment s’ha optat per una caldera de gas. 
 
S’ha optat per una caldera de gas, que és el que se’ns va dir i és el que està a l’avantprojecte i que 
se’ns va informa a la Comissió d’Urbanisme, més enllà de posar unes plaques solars que, evidentment, 
ajudaran a complementar aquesta caldera de gas però que queda molt lluny del que per a Movem 
Tortosa representa l’energia de la biomassa, una energia pionera en diferents ajuntaments al nostre 
territori i al nostre país i que pensem que és el millor. 
 
En aquest sentit, a la Comissió d’Urbanisme vam preguntar els motius pels quals finalment no s’havia 
optat per l’energia de biomassa, i breument se’ns va dir perquè tècnicament era inviable, perquè era 
una mica més car. I el que nosaltres volem posar aquí de relleu és que no compartim en absolut 
aquesta visió. Evidentment, és una inversió al principi més cara, però també el preu del combustible per 
a la biomassa i, per tant, el fet de que sigui un combustible en aquest sentit natural, el que faria seria 
és amortitzar-la en 7 anys i, per tant, nosaltres pensem que és el millor, perquè és el que estan fent, 
insisteixo, els ajuntaments pioners. 
 
A més a més, tenim al davant dos elements, al nostre entendre, claus. Per una banda és que aquest 
Ajuntament va signar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic, un Pacte on precisament 
el que volem és reduir al 2020 el 20% del CO2 i on també volem que totes les instal·lacions municipals, 
com a mínim en un 20%, siguin d’energies renovables al 2020. 
 
Però és que a més a més al 2018, segons la normativa europea, tots els edificis públics hauran de tenir 
una energia renovable al 100%, mentre que les plaques solars que es posaran –i que també la Llei 
obliga en aquests moments– com a molt arribaran al 60% a l’hora de donar energia renovable a 
aquesta instal·lació. 
 
Per tant, nosaltres entenem que és una oportunitat perduda perquè estem parlant d’un edifici nou, 



d’una de les instal·lacions més importants del nostre municipi, d’una instal·lació municipal i que l’any 
2018, quan s’inauguri, com a molt tindrà el 60% d’energia renovable, mentre que la normativa ja 
marcarà al 2018 que qualsevol edifici públic haurà de tenir un 100% d’energia renovable. Per tant, 
evidentment, no compartim aquesta visió en relació a l’energia de la biomassa. 
 
I finalment, i el tercer element, una vegada més són les formes, les formes en que s’ha tirat endavant 
aquest projecte. Perquè ara segurament que vostès em contestaran que lo de la biomassa no, donaran 
tots els seus arguments en què vostès han decidit tirar endavant l’actual piscina energèticament amb el 
seu model, però la realitat és que no hi ha hagut cap debat. No hi ha hagut cap debat entre 
l’Ajuntament i l’oposició, no hi ha cap voluntat de consensuar absolutament res. 
 
I jo vull recordar aquí, davant de tots els tortosins i tortosines, que quan es va portar a aprovació la 
plurianualitat en quant al finançament d’aquesta piscina, jo mateix vaig, en nom de Tortosa, dir que ens 
absteníem i que estàvem oberts a pactar, a consensuar aquest projecte. I vostè, senyor Bel, ho va 
valorar positivament i va dir que li semblava bé. 
 
Quina ha estat la reacció i la voluntat del Govern en relació a aquest tema i en relació al grup que jo 
represento com a principal grup de l’oposició? Cap ni una voluntat de pactar, perquè l’únic que se’ns ha 
fet ha sigut convocar una comissió, amb tot l’avantprojecte ja posat damunt la taula, on s’havia de 
dictaminar. 
 
Per tant, si el Govern hagués volgut pactar, consensuar, debatre, veure amb el nostre grup i amb la 
resta de grups tots els ets i els uts de quin és el model de piscines, si hi estàvem d’acord –com s’ha fet 
en altres qüestions–, se’ns hagués pogut trucar, se’ns hagués pogut convocar a moltes reunions, i això 
no s’ha fet.  
 
El que s’ha fet –i tots els tortosins i tortosines ho han de saber– i dirigida la Comissió Urbanisme per la 
senyora Meritxell Roigé, és despatxar aquest document, aquest avantprojecte, aquest projecte de ciutat 
que costarà més de 5 milions d’euros, en quatre minuts. Quatre minuts de rellotge a la Comissió 
d’Urbanisme, on el nostre grup l’únic que podia fer era votar a favor, abstenir-se o votar en contra. 
 
Per tant, les formes continuen essent les mateixes perquè estem parlant d’un dels projectes més 
important del mandat. I jo ho he de lamentar, ho he de lamentar perquè ja els hi dic que des del nostre 
grup, amb una oposició constructiva, haguéssim volgut votar favorablement, consensuant aquest 
projecte. 
 
Aquí també m’agradaria destacar el paper d’Esquerra Republicana, si és que té algun paper Esquerra 
Republicana en aquest Govern, que.... ja se’n pot riure, senyor Monclús, ja se’n pot riure, però tenim 
memòria. I vostè, quan estava a l’oposició –fa poc, fa molt poquet– criticava al Govern perquè aquestes 
maneres de fer en coses molt menys importants considerava vostè que eren absolutistes, que no es 
podien fer, que no es tenia en compte a l’oposició. I ara vostè és còmplice, exactament igual que l’equip 
de Govern de la part de Convergència i Unió, perquè estan actuant de la mateixa manera i, per tant, jo 
avui, evidentment, aquí ho he dir en nom del nostre grup municipal. 
 
Per tant, tal i com els hi comentava en un principi, evidentment el nostre grup no votarà en contra 
d’aquest projecte perquè pensem que és absolutament necessària la construcció d’unes piscines a la 
nostra ciutat. De fet, és una vergonya la situació actual en què es troben les instal·lacions municipals en 
relació a les piscines, és una vergonya l’imatge que donem com a ciutat des de fa més de 7 anys per un 
projecte que tothom sap com ha acabat i que hem fet el ridícul com a ciutat i que l’estem continuant 
fent.  
 
Però, a la vegada, no podem tampoc votar favorablement aquest projecte perquè tenim el que els hi 
deia: algunes discrepàncies, sobretot amb el model energètic i sobretot, també, perquè el Govern de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana no ha tingut cap voluntat –i aquí ho ha de saber tota la 
ciutat de Tortosa– cap voluntat de pactar aquest avantprojecte, perquè des del dia en què jo 
públicament aquí en nom de Movem Tortosa vaig abstenir-me i vaig oferir la col·laboració a consensuar i 
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a pactar aquest nou avantprojecte de piscines, fins a data de fa dos o tres dies –quan es va aprovar 
aquest projecte, es va presentar a la Comissió d’Urbanisme– no se’ns ha demanat en cap moment cap 
opinió, i simplement havíem de dictaminar a favor, en contra o abstenció. Per tant, aquesta és la nostra 
posició en relació a aquest projecte. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. També unes breus paraules 
per poder aportar-li alguna informació addicional a la seva intervenció. 
 
Efectivament, el projecte anterior de piscines no va sortir bé, no ens va sortir bé i ho hem de reconèixer. 
No és la primera vegada, ho hem reconegut en diferents ocasions.  
 
Però ara fa un moment vostè deia, diu: però és que tenim memòria. I jo els hi he dir: home, vostès tenen 
memòria finita, tenen memòria finita perquè el projecte de les piscines no és un fracàs fins el dia d’avui 
d’aquest Govern municipal, és un fracàs acumulat de molts de governs municipals. Nosaltres ho vam 
provar i no ens en vam sortir i espero que ara ens en sortíssim. Altres, inclòs vostè, no ho van provar i 
això també és un fracàs i ho han d’explicar.  
 
Vostès van estar molts anys al Govern de Tortosa i no van arribar ni a plantejar, ni a plantejar un 
projecte de piscines. Iniciativa va ser responsable de l’àrea d’Esports durant molts anys i allò sí que era 
una vergonya, senyor Jordan, sí que era una vergonya.  
 
Recorda com estava la pista d’atletisme? Recorda quants pavellons hi havia? Recordem com estaven 
els vestuaris? Recorda com estaven totes les instal·lacions esportives? Recorda com estaven els 
vestuaris a Bítem? Recorda com estaven els vestuaris a Campredó? Hi havia Centre Ciclista a Vinallop? 
Recordi com va deixar Iniciativa les instal·lacions municipals a Tortosa i llavors li vindrà una visió molt 
aproximada al que és una vergonya. 
 
I vostè, vostè personalment ho ha de saber, perquè vostè era càrrec de confiança d’aquells governs i se 
n’ha de recordar, ha de tenir memòria com li recordava ara al senyor Monclús.  
 
Per tant, que amb el tema de les piscines les coses no ens han sortit com volíem? És veritat, però a 
diferència d’altres, nosaltres hem fracassat perquè ho hem intentat, altres van estar molts anys sense 
fer res, ni amb les piscines ni amb cap de les instal·lacions esportives municipals, en cap és en cap. 
 
En tot cas, diu, bé, ha dit algunes inconcrecions que, per exemple, que quan es va iniciar el procediment 
aquest de les piscines, nosaltres era fruit de la nostra majoria absoluta. No és veritat, no teníem majoria 
absoluta quan vam fer aquest procés. I altres que ara tampoc no li concretaré perquè sí que em voldria 
centrar més en l’apartat que vostè ha dit de discrepància respecte al subministrament energètic que 
suposo –perquè no ha degut tenir temps d’acabar de mirar-s’ho o de valorar els números– també ha dit 
bastantes inconcrecions. 
 
Ha dit que la instal·lació funcionava amb una caldera de gas complementada amb plaques solars. Això 
s’ha confós, és exactament a la inversa. La instal·lació funciona amb plaques solars només la d’escalfar 
l’aigua de la piscina complementada amb una caldera de gas. Això suposa que per escalfar l’aigua, el 
60% de l’energia és amb plaques solars, per a que la gent ens entengui, de forma gratuïta. Gratuïta. 
 
La biomassa l’has de comprar. La biomassa, excepte criteri millor del senyor Jordan, també genera CO2. 
Quan diu “s’ha de reduir un 20% del CO2”, la biomassa també la genera. 
 
La instal·lació en la seva globalitat, no només a l’escalfar la piscina, sinó l’energia elèctrica per a 
l’enllumenat, per a l’aire condicionat als llocs on n’hi hagin, etc., etc., es complementa amb altres 
plaques solars. Aquestes sí que són obligatòries d’acord amb el Codi d’edificació, les primeres no. Això 
representa que el conjunt de la instal·lació se subministrarà en un 80% de l’energia solar, un 80% que 
genera un estalvi en caràcter immediat. Per què? Perquè no té cost. 
 



Vostè ha dit “a la Comissió van dir que la biomassa erta inviable”. Jo no estava a la Comissió però la 
presidenta em diu que en cap cas vam dir que era inviable. Des de la nostra òptica i perquè així ens ho 
aconsellen, ens diuen “escolta, aquesta és una instal·lació molt urbana, està molt prop de les 
edificacions i, per tant, pot generar, a part de tots els estalvis que genera com està plantejada, pot 
generar problemes d’olors, problemes de molèsties als veïns” i és el motiu pel qual es descarta. Si la 
instal·lació estigués a les afores i no hi haguessin cases al voltant, el plantejament podria ser una altre. 
 
Per tant, diu “no, si féssim la biomassa, la inversió seria més cara i després ens ho estalviaríem”. És 
exactament al revés. És exactament al revés, és més car ficar les plaques solars que es fiquen ara que 
ficar una caldera de biomassa. Això és simplement fer números, és anar a agafar el projecte, 
comprovar-ho i és així. 
 
I és més barat, evidentment, l’energia produïda per l’energia solar que per la biomassa, més quan hi ha 
una incertesa en relació al preu de la biomassa. La biomassa podria ser biomassa provinent de 
l’activitat, d’una activitat que nosaltres havíem mirat molt, sincerament, aquí a Tortosa, que és la de la 
pinyolada de l’oliva, que a part també de generar problemes d’olors, en genera problemes de preu. Hi 
ha una gran incertesa en relació al preu futur d’aquest combustible que, a la vegada, és un combustible 
que, per a que la gent s’entengui, es crema la pinyolada i, per tant, també emet C02. 
 
Per tant, la contribució o no al canvi climàtic seria molt discutible i segurament –jo no n’entenc, jo l’únic 
que faig és escoltar els tècnics el que ens deien, i ens ho deia crec que era inclús alguna empresa de 
les mateixes de biomassa– és que potser d’aquí 5 anys la biomassa ja no serà considera una energia 
renovable. I les energies renovables d’aquí 4, 5 o 6 anys acabaran essent la eòlica, la solar i la 
geotèrmica, aquestes seran les que acabaran essent renovables. 
 
Per tant, escolti, podem discrepar, poden dir el que vulguin però home, no digui que la inversió és més 
cara i el manteniment és més barat perquè és exactament al revés, costen més les plaques que la 
diferència entre la caldera de suport de gas i la caldera de biomassa. I això és una cosa tan fàcil com 
que, si algú té curiositat, demani preus de les plaques solars que s’instal·laran aquí, que demani preus 
de la caldera de suport de gas que s’instal·larà i la caldera de biomassa, i faci una suma i una resta. És 
tan fàcil com això. Tenen altres arguments per oposar-se o dir “escolti, no volem consensuar-ho”.  
 
Respecte a la voluntat o no de consensuar-ho, vostès, a diferència del Partit Socialista, sí que van seure 
a la taula, ara, es van aixecar. Se van aixecar. als altres partits que no ho han fet se’ls hi anat informant 
puntualment, se’ls hi ha anat explicant com anava l’evolució del projecte. En tot cas, repeteixo, espero 
que es pugui desenvolupar el més ràpid possible.  
 
No ho he dit abans a la presentació –aprofito per dir-ho ara– es farà en 2 fases a efectes de que es 
pugui mantenir, com ja havíem dit, les piscines actuals. I esperem que des de que s’iniciï la construcció, 
doncs, la primera fase, a veure quines seran les ofertes que es plantejaran, però que pugui estar en 12 
mesos la primera fase, i en 18 mesos la segona fase, tenint en compte que la instal·lació entraria en 
funcionament quan estigués finalitzada la primera de les fases. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bon dia. 
 
Bé, Esquerra Republicana de Catalunya ens vam presentar a les últimes eleccions municipals dient que 
faríem una nova piscina. I avui ens congratulem molt perquè no fiquem ja la primera pedra, sinó que 
fiquem – amb aquesta aprovació, perquè el nostre grup donarà suport al que avui es porta a aprovació– 
fiquem la segona pedra ja per a que comencin les noves piscines, perquè és un crit de la ciutadania 
tortosina que necessitem una nova piscina coberta. 
 
Bé, això ho pots copsar si vas pel carrer, i nosaltres abans de les eleccions municipals vam fer un 
procés participatiu en el qual la gent la primera cosa que ens va dir per millorar la ciutat de Tortosa que 
feia falta, allò que més volien que es fes és unes noves piscines. I així, avui fiquem ja la segona pedra. 
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Quin model de piscines volem? Un model de piscines que responen al projecte que s’ha discutit. Volem 
un model de piscines que la ciutadania el pugui pagar i el pugui mantenir. Volem un model de piscines 
en el qual les piscines de manteniment, sobretot en concepte d’energia, siguin raonables. Ha explicat 
l’alcalde fa un moment, en aquesta discussió entre Movem Tortosa i la contestació que ha fet l’alcalde, 
és que energèticament és del més, del més, del més rendible que hi ha, aquest model de manteniment 
energètic.  
 
Volem un model de piscines –i així és el projecte– en el qual hi hagin unes sales adequades per 
practicar activitats dirigides a la tonificació cardiovascular. A més a més, s’hi afegeix les pistes de pàdel. 
Volem un model de piscines en el qual la gestió de les instal·lacions ha de ser municipal, a diferència 
del que el Partit Socialista de Catalunya ens diu que seria el seu model.  
 
Per què volem aquest model? Perquè tenim l’expertesa històrica de tots aquells treballadors municipals 
que han ensenyat a nadar a tants de xiquets i xiquetes de Tortosa i ho han fet molt bé i tothom està 
molt content. I, a més a més, volem un model de piscines en el qual la seva gestió sigui compatible amb 
la forta tradició tortosina de natació a través del Club Natació Tortosa, perquè necessiten més làmina 
d’aigua i més temps per poder entrenar-se la joventut que està dins el Club Natació Tortosa. 
 
Per tant, nosaltres avui votem –com ja he dit abans– afirmativament. I ens estranya molt, molt, molt, 
ens estranya molt que una cosa que tanta ciutadania de Tortosa vol, tanta, que el Partit Socialista de 
Catalunya no vulgui. Això, la veritat, és que crec que no és de senderi perquè, per què voten en contra si 
és una cosa que es necessita tant, que la gent ho vol? La veritat és que no ho entenc. 
 
I tampoc, perquè això, és que no entra a cap cap que vagin en contra del que vol la gent i d’una cosa 
que és necessària. I quin argument diuen? Oh, és que no és descoberta. Home, mirin-se bé el projecte 
perquè resulta que tota una paret –de les 4 parets– és un vidre que es pot córrer i que dóna a un jardí, 
amb  lo qual la pots fer descoberta. No ho entenem. 
 
I tampoc entenc perquè Movem Tortosa no volen que Tortosa avanci, que Tortosa es mogui, no entenc 
senyor Jordan, facin-s’ho mirar. No crec que vostès puguin ser còmplices amb aquesta abstenció de que 
això no avanci. Per tant, aquesta bancada que tinc a la meva dreta, amb el tema piscines no ho 
entenem, no ho entenc la veritat, Esquerra Republicana de Catalunya no entén com s’abstenen o com 
voten en contra d’una cosa tan necessària i que tant demana la ciutadania. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyors regidors, senyores 
regidores, vostè només aplica el retrovisor per al que vol, senyor Bel, i l’aplica molt. Vull dir, suposo que 
ara tornarà i ha tornat a sortir allò de que suposo que els socialistes tenim un únic model de gestionar, 
els socialistes portem banyes i rabo, som els grans dimonis, no vam fer res. 
 
Vostè sap el projecte de piscines, vostè també té la responsabilitat que té quan l’antiga proposta que hi 
havia de tota la reforma del velòdrom es va tenir que tirar enrere. I vostès mateixos han fet gestions, 
equipaments gestionats com el que nosaltres proposem: un aparcament públic que té un preu públic, 
vostès fan una concessió administrativa i és un preu públic, és un aparcament públic i vostès ho han 
fet. Per tant, ara no diguin aquí, no vinguin aquí dient “és que és un model socialista que no funciona”. 
Hi ha al territori ajuntaments manats per Convergència que han fet piscines amb aquest model de 
gestió. Una altra cosa és que no estiguéssim d’acord, fins aquí bé, però no vinguin tirant porqueria com 
volent dir: no, no, és que vostès sempre gestionen així i ho fan així. 
 
En quant a... vostè ha mencionat l’acta, llegeixis l’acta. És que a l’acta no surt això de la piscina d’estiu 
perquè en aquell moment va haver tan poc temps per estudiar el projecte, quan ho van portar aquí, que 
jo no em podia pensar mai –i pensava: no, no, és que t’ho has mirat malament– i ja no vaig mencionar-
ho. Tot això va ser un debat que va sortir a la premsa on vostès van respondre, una vegada jo, 
nosaltres, el nostre grup vam poder analitzar el projecte i van respondre. Per tant, a l’acta, no hi digui 
perquè no surt cap discussió sobre si hi havia piscina descoberta o no hi havia piscina descoberta. 
 



Per tant, el fet és que portem 7 estius sense piscina, com aquí s’ha dit, és una vergonya. I la ciutadania 
de Tortosa no tindrà una piscina  descoberta recreativa d’estiu. 
 
Referent al que ha dit el senyor Monclús. Ho ha dit molt bé, ha sigut molt sincer. Ha sigut molt sincer, ha 
dit, diu: fem un projecte d’una nova piscina coberta. Cert, cert. Nova piscina coberta, perquè és això. Ja 
li poden dir que s’obrirà una mampara, ja li poden dir que s’obrirà no sé què. Nova piscina coberta, ho 
ha dit al principi. És perfecte. 
 
Ara diu: no tenen senderi. Home, vostès em diuen que no tenim senderi?, “perquè no fan cas a la 
ciutadania”. Vostès? Quan la ciutadania va dir que volia un govern d’esquerres i de progrés a Tortosa, 
després del que vostès havien dit del Govern de Convergència a la ciutat en majoria absoluta, no fan 
cas a la ciutadania i ara ens diuen que nosaltres no tenim senderi? Miri qui no té senderi. Miri qui no té 
senderi, per favor. És que clar, que ens digui a nosaltres que no tenim senderi.  
 
Em sembla que la postura del Partit Socialista ha estat coherent en tot aquest procés, ha estat molt 
coherent. Nosaltres volem un model de gestió i un model de piscines que no estem d’acord i, per tant, 
el posicionament és clar. Senderi n’hi fa falta a alguns altres perquè ara estaríem parlant de moltes 
altres coses si vostès haguessin tingut el senderi i vostè hagués sigut l’alcalde que tocava tenir a 
Tortosa i que vostè va renunciar. Es va presentar per ser alcalde i després va dir que no volia ser 
alcalde. I això és el que la ciutadania pel carrer diu. El senderi és aquest que s’ha de tenir. 
 
Per tant, i no m’estendré més, 7 estius sense piscina. Al final arribem al cap del carrer i nosaltres el que 
diem és que Tortosa no tindrà una piscina d’estiu recreativa. I apostem per un esport minoritari, 
respectable però minoritari, que és el pàdel al lloc on hauria d’anar una piscina, una petita piscina 
d’estiu. 
 
Per tant, no és el nostre model i a partir d’aquí vostès ara poden dir el que vulguin, però el retrovisor 
s’ha de passar per a tothom. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc, trist, 
trist que utilitzéssim –ja ho deia ara el senyor Roig– el retrovisor de fa 1000 anys. I podem parlar de les 
instal·lacions esportives, de perquè es van trobar, el Govern d’Iniciativa amb 2 regidors durant 4 anys, 
totes les instal·lacions esportives dels anys 70’ que estaven com estaven.  
 
Però jo ho assumeixo: tota la responsabilitat de les instal·lacions esportives que estan malament a 
aquesta ciutat, la culpa és d’Iniciativa. Però vostè no assumeixi res, perquè vostè hauria de demanar 
perdó. Vostè hauria de demanar perdó a la ciutadania de Tortosa i avui el convido a que ho faci aquí 
públicament, perquè vostè és el qui ha destruït les actuals piscines, vostè és qui ha deixat les actuals 
piscines durant 7 anys en una situació patètica, que fa el ridícul la nostra ciutat des de fa 7 anys. I vostè 
això ho ha fet simplement un mes abans de les eleccions per simular que començaven unes obres que 
realment tothom sap que no van començar. 
 
Per tant, em sembla increïble que vostè utilitzi els arguments que utilitza perquè crec, sincerament, que 
hauria de ser una mica més humil, com a mínim, en el tema de les piscines. Però ja el coneixem, ja 
sabem quin és el seu tarannà i, per tant, sincerament no ens ve d’aquí. 
 
Sobretot, també és important dir una cosa, i això la ciutadania de Tortosa ho sap, i és que quan es va 
presentar l’anterior projecte faraònic, inviable –com s’ha demostrat–, l’únic grup que va fer una 
oposició constructiva dient que allò no aniria bé, era el nostre. I això crec que també és important, 
perquè si haguéssim votat favorablement, si haguéssim dit –com, per cert, altres grups com Esquerra o 
el PSC van fer– haguéssim dit que allò estava bé i després, al anar malament, s’apuntessin al carro. 
Però el grup que jo en aquell moment representava i el senyor Forcadell –que des d’aquí un record, 
perquè ell va fer una feina molt positiva, penso, en aquest tema– vam ser els únics que vam dir que allò 
no s’aguantava per cap lloc. Per tant, jo penso que és molt important que la gent sàpiga la coherència 
en relació al que ha passat amb el tema de les piscines a l’anterior projecte. 
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Després el tema de l’energia. No, és que ja ho ha dit vostè: “amb les plaques solars, el 60% de l’energia 
serà renovable”. Ja li he dit, ja li he dit que em sembla bé, però insuficient. Insuficient perquè amb la 
biomassa hagués pogut ser el 100% i és per això que nosaltres no votem favorablement, i ho he dit 
claríssimament que en tot lo altre estem d’acord, i li he dit que podíem negociar-ho, podíem pactar-ho, 
podíem parlar-ho, però no aquí en un debat quan ja està tot fet, prèviament, i vostès no han volgut. 
 
I perquè el 60% és insuficient? Perquè pensem que Tortosa tenia una oportunitat per construir una 
piscina com exemple del que poden ser les energies renovables, a més a més, tenint en compte que al 
2018 la normativa europea –insisteixo, torno a dir– farà que totes les obres públiques, de qualsevol 
administració hagin de ser al 100% d’energies renovables. I, per tant, nosaltres, l’any que estarem 
inaugurant les noves piscines, ho inaugurarem amb un 60% d’energia renovable. En canvi, aquell 
mateix any entrarà en vigor la normativa que dirà que ha de ser al 100%. I, per tant, per això estic dient 
–i al senyor Monclús, per si encara no se n’ha assabentat, li torno a explicar– que nosaltres no votarem 
favorablement perquè pensem que és una oportunitat perduda, tenint en compte que és un edifici nou, 
que és un edifici de futur i que espero que no l’haguéssim de renovar fins d’aquí a molts anys –no 
m’atreveixo a dir el número d’anys–. Per tant, el 60% d’energies renovables ens sembla insuficient per 
poder donar un vot favorablement. 
 
A més a més, vostè ha parlat d’altres coses, de que si era més barat, si era més car. Les plaques solars 
són més barates, cert, però s’han de renovar abans que una caldera de biomassa. Perquè nosaltres 
també parlem amb enginyers, també parlem amb alcaldes i alcaldesses –i no amb un, sinó amb uns 
quants– que tenen piscines de biomassa i és tot un debat tècnic que tampoc jo crec que ara 
l’haguéssim de portar aquí perquè ni uns ni els altres en som. 
 
En quant al CO2 també vostè diu que la biomassa també genera CO2. Sí, però molt menys que el que 
genera l’energia solar i, sobretot, la de gas que amb un 40% haurà de ser, senyor Bel, amb un 40% 
l’energia de la piscina s’haurà d’utilitzar la caldera de gas. 
 
Per tant, hi ha un munt de temes tècnics que discrepem però que, evidentment, ni tenim informes, ni 
s’ha fet un debat previ, ni s’ha volgut consensuar. 
 
El tema de les olors també ho ha comentat. També hi ha sistemes per filtrar aquestes olors i també hi 
ha un munt de piscines amb biomassa a centres de ciutat que no tenen cap problema d’olors, perquè ja 
li dic que hem parlat amb diferents alcaldes i alcaldesses. 
 
Per tant, el que li deia abans, lamentem que haguéssim de fer aquest debat aquí, quan aquest grup, no 
abans de les eleccions per fer-se una foto quan vostè volia negociar l’anterior projecte, aquest projecte 
de les piscines per intentar tapar el fracàs de l’anterior projecte, sinó ara ja en aquest mandat li vaig dir 
des d’aquesta cadira que al debat del finançament de la piscina estàvem disposats a pactar. I vostè ho 
va valorar positivament. És que vostè ho va dir, està a l’acta “senyor Jordan, valoro positivament que 
després de les eleccions vostès, ara, estiguin oberts a negociar, a pactar i a consensuar”, això van ser 
paraules seves. Però són unes paraules que se les va endur en vent, perquè el que ha passat és que 
ens han portat el projecte totalment fet per a que simplement poguéssim donar suport i, per tant, 
nosaltres evidentment no ho podem fer, entre altres coses, perquè discrepem de totes aquestes 
qüestions que he dit i que, més enllà d’un debat tècnic, el que és evident és que les coses pensem que 
no s’han de fer així. 
 
I per contestar-li al senyor Monclús, ja li he dit senyor Monclús, nosaltres estem a favor de que es facin 
unes piscines, per si no se n’havia assabentat, perquè ja sé que de vegades li costa entendre les coses, 
però estem a favor de que es facin unes piscines, ho sap perfectament, ho sap perfectament. 
 
En segon lloc, si no votem favorablement és –torno a insistir– perquè pensem que hauria de ser una 
piscina amb el 100% de l’energia renovable , perquè al 2018 la normativa ho obligarà. I, per tant, estem 
construint un edifici de futur però amb polítiques, al nostre entendre, del passat des del punt de vista 
energètic. 



 
També li he de recordar que el nostre vot no és necessari, per tant, nosaltres no paralitzem res i, a més, 
ens abstenim. Ens abstenim, tot i que no hagin volgut negociar ni pactar absolutament res amb 
nosaltres. 
 
I vostè diu “no entenc, no entenc perquè Movem Tortosa no vol que avanci la ciutat”. Bé, ja li ha dit 
també el senyor Roig, jo no entenc perquè vostè no es va atrevir a ser alcalde de Tortosa, a ser alcalde 
d’esquerres, i molta gent de Tortosa no ho entén. Perquè vostè avui podria ser l’alcalde de la ciutat, 
amb un Govern d’esquerres, amb 12 regidors que hi ha en aquest Ajuntament, i regidores, d’esquerres, 
com mai en tota l’etapa democràtica, amb un suport de més de 7000 vots, i vostè no ho ha volgut ser. 
Per tant, vostè no entén algunes coses, nosaltres i molta ciutadania no n’entenem unes altres. 
 
Per acabar, i torno a insistir, avui Movem Tortosa s’absté. S’absté amb les ganes de votar a favor, però 
sense poder votar a favor perquè ni Convergència i Unió ni Esquerra Republicana a aquesta ciutat ha 
volgut pactar amb el principal grup de l’oposició aquest projecte de piscines. I això demostra que 
continuen governant com sempre, Convergència i Unió continuen governant com en els anteriors 
mandats: a la d’ells, van fent, amb una novetat: que ara tenen a Esquerra Republicana, desmemoriada, 
essent còmplice d’aquesta manera de governar. I nosaltres ho lamentem sincerament, perquè avui la 
notícia que ens hagués agradat donar és que pels tres principals grups d’aquest Ajuntament es pogués 
aprovar aquest avantprojecte. Però si no s’aprova no és per la nostra responsabilitat, sinó perquè 
vostès no han tingut cap voluntat de voler que el nostre grup se sumi. I, per tant, insisteixo que la nostra 
abstenció ve dirigida per aquest sentit. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, demano la paraula més que res per al·lusions, perquè a 
hores d’ara jo li podria dir al senyor Jordan que sí que sóc capaç d’entendre les coses. Afortunadament, 
en aquests moments no tinc cap símptoma ni cap signe de demència, entre elles, demència senil o 
d’Alzheimer. No sé el que em passarà d’aquí, per dir algo, demà o la setmana que bé, però a hores 
d’ara li agrairia que rectifiqués la paraula en la qual ha dit que sóc incapaç d’entendre les coses. 
 
El que jo crec que sí que entenem, i haurien d’entendre tots, és que avui estem a dia 21 de juliol de 
2016. I a 21 de juliol de 2016 fiquem la segona pedra –perquè ja vam fer la modificació pressupostària 
adequada– fiquem la segona pedra per començar a fer un complex de pistes de pàdel, sales de 
tecnificació i de musculació i de millorar el tema cardiovascular, i unes piscines. Unes piscines que la 
ciutadania reclama i no entenc –i segueixo dient que no entenc– com la bancada de la dreta, que està 
situada a la meva dreta, es fica en contra o s’absté, perquè la ciutadania el que demana és això. 
 
Nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya som còmplices de que es fiqui la segona pedra 
d’aquestes piscines. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, breument, només per constatar, el senyor 
Jordan demana humilitat a tothom, demana reflexió i és capaç de dir públicament a un company 
portaveu que li costa entendre les coses. Jo crec que queda absolutament reflectit. 
 
I, senyor Monclús, ha d’entendre’l al senyor Jordan, ha d’entendre’l quan li diu que no entén perquè 
vostè, malgrat no va guanyar les eleccions, no va voler ser alcalde. I l’ha d’entendre perquè per a 
Iniciativa tot val. Iniciativa només ha tingut una vegada l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tortosa i va ser 
sense guanyar les eleccions i amb el vot i govern conjunt amb el Partit Popular. S’ha de recordar perquè 
la memòria és històrica per a tots. 
 
Clar, quan no t’interessa fiques lo retrovisor, quan t’interessa és tenir memòria. Per tant, el senyor 
Jordan prioritza tot a ocupar el poder. Aquesta és l’obsessió d’Iniciativa.  
 
I quan va tenir l’ocasió, l’única vegada, l’única que Iniciativa ha tingut l’Alcaldia a l’Ajuntament de 
Tortosa, ha sigut amb pacte amb el Partit Popular. Moltes gràcies. 
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Sense que ningú quedi decepcionat, té la paraula el senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, no li contestaré sobre 
el que acaba de dir perquè, sincerament, parlar de la iniciativa de Joan Sabaté i responsabilitzar-me a 
mi, em sembla increïble.  
 
Però, simplement, vull prendre la paraula per demanar-li disculpes al senyor Monclús si s’ha sentit ofès 
quan he dit aquella frase en el sentit de que li deia que no se n’assabentava o no ho entenia. Ho volia 
dir –i entenc, eh, que s’ha interpretat d’una manera diferent– en el sentit de que el nostre 
posicionament del vot és d’abstenció, no és de posar pals a les rodes. Crec que ja ho he explicat molt 
bé de que nosaltres, tant a la primera intervenció com a la segona –i torno a insistir– volíem votar 
favorablement, però que no podem si vostès no tenen voluntat de que nosaltres ens incorporéssim a 
aquest acord i que haguéssim pogut fer un debat tranquil i seré, no al Ple davant les càmeres, sinó a les 
comissions pertinents o en tantes reunions que, saben vostès que quan volen consensuar coses, es 
fan. 
 
Per tant, li deia que pensava que no havia entès el nostre posicionament del vot en aquest sentit i, 
sobretot, també atès de que només s’utilitzarà el 60%de l’energia renovable, quan ja li he dit que 
nosaltres pensem que una instal·lació de futur ha de tenir el 100%. 
 
Per tant, no tinc cap problema, i la gent de Tortosa ho sap perquè, quan alguna vegada m’he excedit o 
hi ha hagut confusió, a diferència d’altres –per cert– demano disculpes si vostè s’ha sentit ofès. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas jo tampoc no ho faré molt llarg, però 
vostè no té res a veure amb el senyor Joan Sabaté, res que veure. Només va ser càrrec de confiança del 
seu Govern per designació digital. 
 
 

*-*-* 
 
 
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); tres 
vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC-CP; i  quatre 
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal MT-E.  
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL 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: 
 
“ Vista la proposta, per part de la regidora de Serveis Socials i Drets Civils, de modificar l’Ordenança 
reguladora de la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Tortosa 
amb la finalitat d’adaptar-la a la nova realitat sorgida de l’aprovació del projecte complementari de 



l’alimentació en producte fresc. 
 
Vista la resolució de l'Alcaldia núm. 1564/2016, de 8 de juliol d’inici de l’expedient per a la seva 
realització. 
 
Vist el contingut de l’Ordenança. 
 
Vist el dictamen favorable, de data 18 de juliol de 2016, de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones, reunida en sessió extraordinària. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer - Incloure a l’art. 2.1, Tipologia d’ajuts: “Suport a l’adquisició de productes alimentaris en les 
diverses modalitats que s’implementin”. 
 
Segon - Modificar l’art. 4rt Quantia màxima i característiques dels ajuts per suprimir el primer i segon 
paràgrafs, referents a l’import màxim de 600 euros anuals que podrà rebre una persona o unitat 
familiar o de convivència.   
 
Tercer - Modificar l’art. 7è Termini i quantia de les prestacions per suprimir la referència als límits 
econòmics dels ajuts, fixats en la taula de l’annex 2. 
 
Quart - Modificar l’annex 2 Taula orientativa d’imports i temporalitat màxima d’ajuts per conceptes per 
suprimir el límit econòmic de cada ajut. 
 
Cinquè - Sotmetre l’esmentada modificació al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies amb 
publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en 
el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que, si s’escau, es puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que es considerin pertinents. Si en el període esmentat no es presentés cap al·legació o 
reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
Sisè - Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC l’anunci 
amb la referència del núm. de BOPT on s’hagi publicat íntegrament el text.  ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut, tècnic i, donat que 
s’incorpora el tiquet fresc, és eliminar un topall màxim. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA DE LA RED DE 
JUDERÍAS DE ESPAÑA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 1. La Red de Juderías de España, fundada a Girona l'any 1995, és una associació constituïda per un 
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conjunt de municipis que actua sense ànim de lucre i que té com a objectiu la defensa del patrimoni 
històric, artístic i cultural del llegat sefardita a Espanya. Juntament amb Tortosa, les ciutats que 
actualment en formen part són Àvila, Barcelona, Besalú, Càceres, Calahorra, Castelló d'Empúries, 
Còrdova, Estella-Lizarra, Girona, Hervás, Jaén, Lleó, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Palma de 
Mallorca, Plasencia, Riadavia, Segovia, Sevilla, Tarazona, Toledo i Tudela.
 
2. Els darrers anys, una part significativa dels ajuntaments integrants han mostrat poca implicació, i la 
manca d’acords ha fet endarrerir projectes previstos. La tendència, quant a les activitats i interessos de 
la Red, ha derivat cap a l’aprofitament turístic dels calls, relegant programes amb objectius culturals i 
educatius. 
 
3. L'interès de la ciutat  i el mandat del Parlament de Catalunya de crear una xarxa de municipis 
catalans per a la difusió de la història i el patrimoni jueu a Catalunya, esdevenen incompatibles amb la 
permanència a la xarxa estatal. 
 
4. L'article 10.4 dels estatuts de la Red de Juderías regula el procediment de separació dels membres 
de l'associació.   
 
“10.4. Cualquier municipio miembro puede separarse, previo acuerdo plenario de la Corporación 
correspondiente, dirigiendo petición escrita con justificación de motivos a presidencia. Dicha 
separación deberá ser aprobada por la Asamblea General y surtirá efecto a partir de la celebración de 
la Asamblea General siguiente a la demanda, o por Asamblea Extraordinaria a tal motivo, si presidencia 
lo estimara oportuno. En cualquier caso, el municipio afectado deberá abonar la totalidad de la cuota 
hasta su efectivo cese.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis a les persones, reunida en sessió extraordinària de data 18 de juliol 
de 2016, ha dictaminat favorablement la proposta de separació de l'Ajuntament de Tortosa de 
l'associació. 
 
Per tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament de Tortosa proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la separació de l'Ajuntament de Tortosa de la Red de Juderías de España. 
 
Segon. Presentar formalment la petició de separació a la Red de Juderías, a la convocatòria de 
l’assemblea més propera a aquest acord.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Red de Juderías de España i al conjunt d’ajuntaments que en formen 
part.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, fa uns mesos, en una sessió plenària, senyor alcalde, li vaig fer una pregunta en relació a 
aquest tema. Vostè ens va dir que ja ens ho explicaria en deteniment quan fora el moment. 
 
Ara hem vist que sense gaires explicacions es porta a dictamen de la Comissió Informativa i avui al Ple 
la proposta de separació de Tortosa de la Red de Juderías de España.  
 
Tal i com diu el dictamen, la Red de Juderías de España és una associació sense ànim de lucre amb 
l’objectiu de defensar el patrimoni històric, artístic i cultural del llegat sefardita a Espanya. 
 
Tortosa ha estat membre actiu de la Red de Juderías i ha ostentat la Presidència i Vicepresidència en 
diverses ocasions, i ha estat membre actiu acollint diverses assemblees a la nostra ciutat. 



Des del nostre grup entenem que aquesta pertinença a la Red ens han donat grans beneficis i 
notorietat i gràcies a les seves accions s’ha fet promoció del call jueu en termes com ara senyalització, 
promoció i impuls, contactes, formació en diferents àmbits. De fet, el juny de 2012, ara fa quatre anys, 
una delegació de Tortosa va viatjar per promocionar els calls jueus a Nova York, a Los Angeles i a 
Miami, ostentant Tortosa la presidència de la Red en aquells moments. 
 
Podem entendre que alguns ajuntaments mostrin poca implicació i que es releguin programes amb 
objectius culturals i educatius en favor d’altres de caire més turístic, però pensem que això no implica 
que s’hagi de deixar de pertànyer a la Red de Juderías. 
 
Pel que sembla hi ha un mandat del Parlament de Catalunya de crear una xarxa de municipis catalans 
per a la difusió de la història i el patrimoni jueu a Catalunya, però no entenem que aquest fet sigui 
incompatible amb la permanència a la xarxa estatal, pensem que aquests fets i acords haurien de 
sumar i no restar. 
 
Sobta que ara vostès vulguin complir els mandats del Parlament de Catalunya, quan el mateix Govern 
de la Generalitat incompleix constantment els mandats del Parlament, només cal veure molts dels 
acords del Ple d’emergència social on han quedat –entre molts altres– i, en canvi, aquest sembla que 
sigui imprescindible i urgent, quan en d’altres temes el Govern de Tortosa tampoc ha fet cas en absolut 
als mandats del Parlament. Vostès utilitzen el Parlament com a comodí, quan els interessa sí, quan no 
els interessa no. 
 
A nosaltres aixì, sincerament, ens fa olor de desconnexió amb l’Estat. És la primera desconnexió això? 
És que no ho entenem. És un pacte amb els Republicans que ja comencem a desconnectar-nos?  
 
Mirin, si volen desconnectar, siguin coherents, perquè després de que –inclús aquí s’ha mencionat 
vostès ara, fa un momentet, al·ludint a persones que no estan presents en el Ple, no? – vostès mateixos 
a Madrid, fa uns dies, han afavorit que el Partit Popular, aquell partit que tant mal ens ha fet i que tant 
perjudica Catalunya, tingui la Presidència del Congrés dels Diputats amb el seu suport. 
 
Sempre el mateix doble raser, a Catalunya diuen una cosa i a Madrid en fan una altra. I ho fan 
constantment, com ja hem vist en els darrers 4 anys han donat suport al Partit Popular amb un munt de 
lleis lesives per a la ciutadania com la reforma laboral, la Llei d’estabilitat pressupostària, entre moltes 
altres i, per tant, no ho entenem. 
 
Mirin, ens sembla molt bé que es creï una xarxa catalana de calls, però entenem que aquesta no és 
incompatible amb la Red de Juderías de España i, per tant, no tenim perquè sortir-ne. La qüestió és 
sumar i no restar, com he dit abans. 
 
Continuem defensant que la Red de Juderías ens ha donat molts beneficis i que és una institució de 
reconegut prestigi en la que cal estar-hi, i no treu que no es pugui formar part d’altres xarxes a nivell de 
Catalunya, per això el nostre grup votarà en contra de la proposta d’acord de separació de la Red de 
Juderías de España i per totes les consideracions exposades. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. De tot el que ha dit, només li 
dono la raó en una cosa, que jo els hi hagués tingut que ampliar personalment la informació i, 
segurament, s’hagués estalviat alguns d’aquests arguments, més propis de Societat Civil Catalana que 
d’un partit català. 
 
Miri, no té res que veure la xarxa de calls catalans, bé, sí que té que veure però per l’altra part, com 
després queda acreditat, i li dedicaré uns moments a això perquè considero que és important que quedi 
clar. La Red de Juderías de España entra en una dinàmica no gens positiva fa, aproximadament, un 
parell d’anys, en varis fronts. 
 
Primer front: hi ha ajuntaments que mostren la seva disconformitat amb el funcionament i, enlloc de 
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participar en les corresponents assemblees, l’únic que fan és que deixen de pagar les seves quotes, 
cosa que fica en una situació delicada a la Red de Juderias. Hi ha altres ajuntaments que mostren la 
seva disconformitat amb el model que s’havia desenvolupat i que havia estat d’èxit durant molts anys 
de la Secretaria General i la seva ubicació i vinculació a la ciutat de Girona de la Red de Juderías, potser 
per l’efecte invers aquest que diu, però això ja és un judici de valor que jo ja no hi entraré, però la 
realitat és aquesta. 
 
Això fa que entri en una dinàmica extremadament negativa, la Red de Juderías. I miri quina casualitat, 
abans de marxar alguns ajuntaments catalans, marxa Sevilla. Què vol desconnectar Sevilla d’Espanya? 
No té sentit aquest argument, és que no té res que veure una cosa amb l’altra. 
 
I ara està marxant Palma de Mallorca, i altres que no han marxat porten 3 i 4 anys que han deixat de 
pagar, amb lo qual fan inviable. 
 
I l’element que, més enllà que una, diguéssim, discrepància important amb el sistema organitzatiu que 
mantenien alguns ajuntaments en relació, en relació al que manteníem alguns catalans –però no 
perquè fóssim catalans, sió perquè coincidíem amb el sistema de funcionament– és quan es planteja la 
possibilitat de fer una xarxa de calls catalans, qui mostra la incompatibilitat –nosaltres no ho veiem 
incompatible– però qui mostra la incompatibilitat és la majoria dels ajuntaments de la Red de Juderías 
de España, que entenien que era incompatible estar a una xarxa catalana i a una xarxa espanyola, quan 
nosaltres enteníem que era absolutament compatible. 
 
Per tant, el problema és tot a la inversa. Entenc que és per falta d’informació i no per mala fe ni mala 
voluntat en el plantejament, però és l’invers al que planteja vostè. 
 
I, evidentment, també n’hi havia alguns que ho plantejaven estrictament com una xarxa de promoció 
turística i no en l’àmbit o el caire més cultural que havia tingut durant molts anys i que nosaltres 
pensàvem que havia de tenir. 
 
Per tant, hi ha un moment que els 4 ajuntaments catalans –Barcelona també ens diu en principi que sí, 
després ara està, aquestes coses que fa l’Ajuntament de Barcelona, al limbo, que encara no sap què 
farà–, però no és un tema dels 4 ajuntaments governats pels perversos independentistes d’Esquerra 
Republicana i Convergència Democràtica de Catalunya, no. És un tema de que a Sevilla no governa ni 
Esquerra Republicana, ni Convergència, i se n’ha sortit. A Palma de Mallorca miri qui governa, que 
potser en coneixerà algun. I Palma de Mallorca..., és més, Palma de Mallorca ha manifestat l’interès en 
poder pertànyer també a una xarxa catalana que es fa i que ara farem una reunió i també se’ls 
convidarà.  
 
Per tant, no és un tema de desconnexió i ens en anem perquè aquests són espanyols, al contrari. I jo 
mateix, quan vaig poder anar a la reunió a Madrid per poder fer aquest plantejament, el que els hi 
mostràvem era la predisposició per part nostra –i també li he dir que, al menys de paraula, la vam 
trobar per part d’alguns dels ajuntaments que formen la Red de Juderías de España– de continuar 
treballant conjuntament, de poder fer projectes conjunts.  
 
Miri la paradoxa, resulta que durant els últims anys s’havia estat treballant a la Red de Juderías de 
España, a Sefarad, per poder incorporar alguns municipis de Portugal, i això no generava cap problema. 
I quan nosaltres diem que es vol fer una xarxa catalana, inclús més esbiaixada a l’àmbit cultural que a 
l’àmbit turístic –això ara ho haurem de rectificar– perquè enteníem que la Red espanyola podia anar en 
sentit invers, se’ns planteja que és incompatible. 
 
Llavors, no tenia sentit estar a un lloc on les coses no funcionaven, on hi havia ajuntaments que no 
pagaven i, a més a més, es volia canviar absolutament el sistema de gestió i inclús, no inclús, s’havia 
plantejat que la Secretaria General que havia mantingut des del principi Girona, no es mantingués. 
Inclús es va arribar a plantejar canviar la seu de Girona a alguna altra població perquè entenien que 
Girona, doncs, no complia uns certs cànons.  
 



Per tant, és que casi ens en anem abans de que ens tirin fora, entén? I a efectes, vam parlar-ho, és 
veritat, amb l’alcaldessa de Girona, amb l’alcalde de Castelló i l’alcalde de Besalú, deien: home, 
nosaltres fem un esforç financer de pagar –això també pot buscar paral·lelismes en altres llocs–, altres 
no paguen i acaben vivint del que paguem nosaltres. Doncs, van prendre aquesta decisió, que com pot 
veure no té res que veure. 
 
I home, diu: el del manament del Parlament. Jo, ha tret..., vostè li agrada l’alta política, no li deixen 
dedicar-s’hi, però li agrada l’alta política. Em fica el Parlament i me fica les Corts i, clar, jo li he de fer 
dos esments molt breus, molt breus. Diu: no, vostès, els perversos d’Esquerra Republicana i 
Convergència no han complert el manament del Parlament en relació a l’emergència social. Home, no 
l’hem complert perquè hi ha hagut alguns grups parlamentaris –inclosos vostès– que, sense mirar que 
voten conjuntament amb el PP i Ciudadanos, boicotegen el pressupost que havia de possibilitar poder 
complir aquesta resolució. Primera qüestió. 
 
I ja, com que no en té prou amb Barcelona, diu: ara me’n vaig a Madrid, ara també vaig a Madrid. Miri, a 
Madrid, sap per què presideix en aquest moments la senyora Pastor el Congrés dels Diputats? Perquè 
vostès i els senyors de Podem van ser incapaços d’asseure’s. Vostès són incapaços de pactar..., sí, sí, 
se’n poden riure, però és que és així mateix. 
 
Senyor de la Vega, després..., ara li explico el què vaig votar, no en tinc cap de problema, ja ho he 
explicat als mitjans de Madrid, que no els hi deuen arribar a vostès aquí, perquè tenen molt d’interès en 
fer molta política, molta altra política. Facin com el senyor Jordan, es presenten a les eleccions i si 
surten bé, i si no també. Però si volen portar els debats del Parlament de Catalunya i del Parlament 
espanyol aquí perquè els seus representants no els hi porten allà, tenen un problema. 
 
Mirin, miri, senyor de la Vega, la senyora Pastor presideix el Congrés dels Diputats perquè vostès i els 
senyors de Movem, com van fer fa 6 mesos, són incapaços d’entendre’s, son incapaços d’asseure’s i jo 
li repartiré responsabilitats, potser aquí vostès en tenen algo menys, no entraré jo a això perquè clar, els 
altres els volen trair i pegar-los punyalades dia sí i dia també, i jo també ho puc arribar a entendre la 
seva posició, però la realitat és aquesta. No culpin ni al PNV, ni a Esquerra Republicana, ni a 
Convergència, ni a Coalició Canària de que no són capaços d’entendre’s perquè se’ls hi va dir, i el 
nostre portaveu –i em consta que altres– els hi van dir al seu i al seu portaveu: si vostès ens vénen amb 
un acord, tanquem. Però és que no han vingut mai amb cap acord, perquè no són capaços, només cal 
veure l’espectacle que van muntar a la finalització de la sessió amb uns insults entre diputats a 
l’hemicicle que no s’havia vist mai en la història,  pel que ens explicaven alguns dels empleats d’aquella 
casa que tenen molts anys. 
 
I per al seu interès, jo a la votació que  vaig fer el passat dimarts només vaig votar al senyor Quico Homs 
en primera votació. Totes les altres votacions van ser votacions en blanc, totes. Per tant, no en tingui.... 
jo, si vol després li dono la paraula, senyor de la Vega, vostè que també fa alta política, i vostè m’explica 
què van votar els seus, perquè no es van ficar d’acord...,jo crec que això ho haurien de fer a Madrid, ho 
haurien de fer a Madrid. Aquí l’únic que estem parlant ara en aquests moments és de la Red de 
Juderías de España, i una argumentació que el senyor Roig entenc que és perquè no li havíem fet 
arribar tota la informació, havia anat en una direcció i anava completament en l’altra direcció, val? 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, sorprès, la veritat,  
perquè estàvem parlant sobre el tema de la Red de Juderías i hem acabat parlant –i sembla ser 
justificant-nos– del què voten uns als altres a Madrid. No entraré i si vol un dia en parlem a un altre lloc, 
però penso que per respecte al Ple de Tortosa i els temes de Tortosa avui, sincerament, no tocava 
parlar sobre aquest tema. 
 
Sobre el posicionament del vot en relació a que l’Ajuntament de Tortosa marxi de la Red de Juderías, a 
Movem Tortosa som conscients de que no és un tema de la relació Catalunya – Espanya, tal i com es va 
explicar en comissió, però a la vegada també no tenim tota la informació en profunditat, a nivell tècnic, 
no sabem totes les versions i per això ens abstindrem, però en aquest sentit. 
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I el que sí que demanem, això sí, és que –independentment, no?, de que marxem o no– és que 
continuéssim mantenint contacte amb tots aquells ajuntaments que no a nivell de l’Estat espanyol, sinó 
–vostè mateix ho deia– de tota la península, tenen calls perquè en el passat, el passat jueu a la 
península ibèrica hi havia tota una unitat, no?, al voltant del concepte de Sefarad i nosaltres pensem 
que és important i, a més, també relacionar-nos amb totes aquestes ciutats ens pot aportar turistes i, 
per tant, en aquest sentit únicament fem aquest prec, de que es continuï mantenint la relació, al igual 
que estaria bé que, per exemple, es fes amb França o amb altres països veïns. 
 
Per tant, el nostre vot serà d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. 
 
Només, no toca parlar, jo coincideixo amb vostè. Però qui ho trau al debat és el senyor Roig. I trau a 
debat al Parlament i trau a debat les Corts. Si volen fem una tertúlia quan vulguin, parlem d’això o 
parlem de qualsevol altra cosa. 
 
I el senyor de la Vega, que no sé perquè, m’instava de forma especial a que expliqués coses. En puc 
explicar aquestes i altres, algunes li sorprendrien. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Seguidament el Sr. de la Vega diu: A un altre lloc. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit prossegueix el Sr. Alcalde: Si, a un altre lloc, però vostè m’ho demana en un altre lloc. 
 
I després tampoc vull entrar en discussions, vostè és historiador i ho sabrà millor que jo, però per la 
informació que jo tinc, precisament el concepte de Sefarad no era un concepte molt unitari a la 
península Ibèrica. I segurament, on era menys unitari és en una part de la Corona d’Aragó. Però en tot 
cas ja li dic, sóc economista no sóc historiador, i vostè ho deu de saber millor que jo, però és un tema 
que m’ha tocat treballar-lo i, pel que diuen, aquest concepte dins de la península Ibèrica –i segurament 
també incomodava a una part dels portuguesos– precisament el nom no era el més adient. 
 
I en quant a mantenir el contacte, no és mantenir-lo. En aquests moment hi ha una petita comissió 
d’alguns, de molts pocs alcaldes, que estem treballant per a, en el cas català, ampliar-lo. 
 
I miri si l’ampliem que en aquesta xarxa que estem ara creant a nivell català, d’entrada es convidarà per 
parlar-ne –perquè no hi ha estatuts encara, però per parlar-ne– es convidarà també a representants 
d’ajuntaments com el de Palma de Mallorca i a alguns ajuntaments de la Catalunya Nord per tenir una 
visió més ampla. I estem mirant si al final incorporem algun o no del País Valencià, això ho està fent un 
altre company. Per tant, és una visió molt ampla. 
 
I a la vegada, més enllà d’ajuntaments concrets amb els quals hem pogut agafar algun tipus de relació, 
la nostra voluntat, que una vegada constituïda la xarxa catalana, és treballar de la mà i aprofitar les 
sinèrgies també de la Red de Juderías espanyola, perquè poden haver interessos comuns, perquè hi 
haurà associacions a nivell europeu que jo mateix també vaig tenir l’honor de poder presidir quan vaig 
ser president de la Red de Juderías de España, que coincidirem i que hem de continuar treballant 
conjuntament. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Només per al·lusions personals, perquè jo en cap moment he 
entrat en al·lusions personals, senyor alcalde. Crec que no és correcte dir si a mi em deixen, no en 
deixen, les opcions personals polítiques de cadascú són les que són, les seves van ser les que van ser, 
vostè en el seu moment es va voler dedicar a un altre tipus de política que no fos estrictament la 



municipal i, per tant, crec que no és de rigor dir-nos si tenim un problema o no tenim un problema, o si a 
mi em deixen o no em deixen. Cadascú fa les opcions personals, senyor alcalde, que cadascú creu. 
 
I en quant al tema del Parlament, és que és al dictamen que es diu, que es justifica que el Parlament 
vol crear. Per tant, una cosa és que es digui que volen ajuntar-nos quatre i l’altra és de dir: no, no, és 
que el Parlament vol crear, bé doncs, per això en faig referència. Però res més, senyor alcalde. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Vostè ha dit el que ha dit, ha parlat del mandat del Parlament 
en tema d’emergència social, que crec que no surt a la moció. Ha fet un esment també a les Corts, que 
tampoc no surt a la moció. Però, en tot cas, no perdrem més temps al respecte. 
 
 

*-*-* 
 
 
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); tres 
vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC-CP; i  quatre 
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal MT-E.  
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: Aquí, com ja els hi he avançat, invertim l’ordre dels 2 punts d’aquest apartat 
per poder fer primer el dictamen d’acord d’utilització del Fons de contingència per un import de 
78635.74€ –fruit d’una resolució judicial–,  i posteriorment aprovaríem la modificació pressupostària. 
 
 
 
04 – DICTAMEN D’ACORD D’UTILITZACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA PER UN IMPORT DE 78.635,74€. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el Pressupost de 2016 de l’Ajuntament, que inclou l’aplicació pressupostària ASC-92900-50000 
“Fons de contingència” amb una consignació inicial de 134.000,00 euros, amb la finalitat de fer front 
durant l’exercici pressupostari a necessitats inajornables, de caràcter no discrecional i no previstes en el 
Pressupost inicialment aprovat. 
 
Vista la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al justipreu de les finques 
1041, 1042 i 1043  del projecte de xarxes de gas i abastament d’aigua del Polígon Industrial Catalunya 
Sud, on fixa el justipreu de l’expropiació en un import de 174.628,50 euros, i atès l’import pagat 
inicialment de 95.992,76 euros d’acord amb el justipreu fixat pel Jurat d’Expropiació cal suplementar 
l’aplicació pressupostària IMA-42200-60000 “Inversió en terrenys”, del projecte 2011 2 IMA 1 
“Subministrament aigua i gas al Polígon Industrial Catalunya Sud” en un import de 78.635,74 euros. 
 
D’acord amb l’article 17 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2016, la utilització del 
Fons de contingència, sobre la qual haurà d’informar la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple 
amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació de crèdit corresponent. 
 
Els Fons de contingència podrà servir per finançar les següents modificacions de crèdit: 
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a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, aprovats pel Ple. El finançament serà la baixa per 

anul·lació dels imports dotats en el Fons de contingència. 
 
b) Incorporació de romanents de crèdit d’incorporació voluntària, aprovats per decret d’Alcaldia. El 

finançament serà la baixa per anul·lació dels imports dotats en el fons. 
 
Atès que es tracta d’un suplement de crèdit per necessitats inajornables, de caràcter no discrecional i 
no previstes al pressupost inicialment aprovat. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 491 de 12 de juliol de 2016, i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals de data 18 de juliol de 2016. 
 
Proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Utilitzar el Fons de contingència per finançar la modificació pressupostària de suplement de crèdit a 
l’aplicació IMA-42200-60000 “Inversió en terrenys” del projecte 2011 2 IMA 1 “Subministrament aigua i 
gas al Polígon Industrial Catalunya Sud” en un import de 78.635,74 euros, per tal de fer front al 
justipreu fixat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
 
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 (8), ERC-AM (4) i PSC-CP 
(3); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de MT-E. 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN D’ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 13/2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària número 13/2016 de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits finançats amb excés de finançament afectat i baixes de crèdits d'altres 
aplicacions pressupostàries, vistos els informes d'Intervenció 492 i 500, el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en data 18 de juliol de 2016, proposo al Ple de la 
corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària número 13/2016 de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb excés de finançament afectat i baixes de crèdit 
d'altres aplicacions pressupostàries, d'acord amb el següent detall: 

 
1 - Crèdit extraordinari i suplements de crèdit finançat  amb baixes de crèdit: 
 

Baixes de crèdit 

Descripció Aplicació Import 

Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grup C2 POL-13000-12004 5.450,99 



Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis POL-13000-12006 1.348,53 

Retribucions complement. funcionaris. Compl. Destinació POL-13000-12100 1.914,81 

Retribucions complement. funcionaris. Compl. Específic POL-13000-12101 8.839,92 

Seguretat Social POL-13000-16000 5.445,75 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS. SOUS GRUP C1 IAC-33000-12003 2.103,15 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS. TRIENNIS IAC-33000-12006 646,08 

RETRIBUCIONS COMPLEMENT. FUNCIONARIS. C. DESTINACIÓ IAC-33000-12100 917,81 

RETRIBUCIONS COMPLEMENT. FUNCIONARIS. C. ESPECÍFIC IAC-33000-12101 806,11 

SEGURETAT SOCIAL IAC-33000-16000 1.160,85 
 
 

Crèdit extraordinari 

Descripció Aplicació Import 

Publicitat i propaganda Festa Renaixement PRE-92001-22602 20.000,00 

Reparacions espai Carrilet SER-33300-21200 3.000,00 

Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge IAC-33300-62300 2.634,00 
 
 

Suplement de crèdit 

Descripció Aplicació Projecte Import 
FIRA SOLIDARITAT - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 
EMPRESES JOV-33410-22799 2016/3/JOV/2 1.500,00 

FORMACIÓ ALTERNATIVA - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOV-33412-22706 2016/3/JOV/2 1.500,00 
 
 
2 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb l’excés de finançament afectat i baixes de 
crèdit: 
 

Finançament 

Excés de finançament afectat Aplicació Projecte d’origen Import 

Excés de finançament afectat 87010 2016 8 ASC 1 64.400,00 
 
 

Baixes de crèdit 

Descripció Aplicació Import 

Estudis i treballs tècnics per encàrrecs de gestió IMA-15320-25000 6.000,00 
 
 

Crèdit extraordinari 

Descripció Aplicació Projecte Import 

Equipaments informàtics ASC-92000-62600 2016 2 ASC 2 5.000,00 

Instal·lacions espai Carrilet SER-33300-62301 2016 2 SER 7 11.000,00 

Mobiliari espai Carrilet SER-33300-62500 2016 2 SER 7 7.000,00 

Equipament informàtic espai Carrilet SER-33300-62600 2016 2 SER 7 6.000,00 

Subvenció de capital Cantaires PRE-15320-78000 2016 2 PRE 1 23.000,00 
 
 

Suplement de crèdit 

Descripció Aplicació Projecte Import 

Consultori mèdic els Reguers IMA-31200-62300 2016 2 IMA 4 18.400,00 
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3 - Suplement de crèdit finançat  amb baixa de crèdits del fons de contingència: 
 

Baixes de crèdit 

Descripció Aplicació Import 

Fons de contingència ASC-92900-50000 78.635,74 
 
 

Suplement de crèdit 

Descripció Aplicació Projecte Import 

 Inversió en terrenys IMA-42200-60000 2011 2 IMA 1 78.635,74 

 
Segon - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense 
que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense 
cap més tràmit.  ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, com sempre amb les modificacions pressupostàries, ens 
abstindrem. Però sí que li volíem preguntar sobre una d’aquestes modificacions. 
 
Parlen d’una subvenció de capital a l’entitat Cantaires de l’Ebre Delta, de 23.000€. I la pregunta que 
volíem fer-li és: en què està motivada aquesta subvenció. I també en comissió se’ns va comentar que 
era una subvenció que després volien recuperar a través d’un altre tipus de subvenció d’una altra 
administració. 
 
I, bé, volíem que ens expliqués exactament això perquè també se’ns va dir que era per a l’edifici, no?, 
que hi ha al Rastre, que no és de propietat municipal, que hi ha diferents usos..., bé, volíem saber 
exactament perquè ve motivada i com es recuperarà –si s’ha de recuperar– aquesta subvenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, si tenen algun dubte la deixem damunt la taula. 
Si vostès ens demanen que la deixéssim damunt la taula i els hi amplio la informació, la deixem damunt 
la taula. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: No, jo no li he dit que la deixi damunt la taula, li he demanat 
informació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo li explico. Hi ha un edifici..., li explico el que consta a 
l’expedient, eh, perquè si veuen la justificació i la motivació de la subvenció, vostès ho tenen a la seva 
disposició. Si no ho han pogut veure, ja els hi explico jo personalment. 
 
Hi ha un edifici, que és un edifici que els baixos és de propietat privada d’una entitat com és –compartida– 
Cantaires i Club Universitari, i una part és pública, de la Diputació de Tarragona. 
 
En el seu moment, la Diputació de Tarragona tenia que fer una sortida d’emergència i adaptar l’edifici. 
Per adaptar l’edifici vam ficar un ascensor. I amb aquest ascensor, que dóna a la part de darrera de 
l’edifici , no a la plaça Sant Joan sinó a la part de darrera de l’edifici, s’havia de fer a la vegada una 



sortida d’emergència d’aquest ascensor i del propi edifici dels baixos del Club Universitari i el Cantaires. 
 
En aquell moment hi havia un semiacord de que es facilitaria l’accés, es facilitaria la realització de 
l’obra de la rampa que fa la sortida d’emergència accessible i que havia de construir Cantaires –que era 
el propietari del solar– i que la Diputació hi col·laboraria. 
 
Això està envies de solventar-se, però per facilitar que es pugui fer aquesta actuació, que té un benefici 
perquè hi ha un edifici que és privar però que s’utilitza públicament perquè sempre el tenen a disposició 
de la ciutat, pogués tenir aquesta rampa el més ràpid possible i poguessin complir normativa que ara 
estarien incomplint, l’Ajuntament el que fa és que contribueix amb aquests 23.000€, que és 
aproximadament el cost de la llicència d’obres, que ha tardat moltíssim perquè ha tingut que anar tres 
vegades –si no recordo malament– a que Patrimoni l’autoritzés. 
 
Si havien d’esperar a que la Diputació de Tarragona fiqués la seva part –la intenció era que ho 
poguessin fer conjuntament– això es podia dilatar molt en el temps. Per tant, el que fem és que fem 
una modificació pressupostària i esperem que la Diputació de Tarragona, directa o indirectament, ho 
tenim mig parlat, ens pugui restituir una part d’aquesta aportació.  
 
Si no ens pogués restituir –que no serà el cas– també està plenament justificada la inversió perquè és 
un edifici que, malgrat sigui de titularitat privada –aquí hi ha un tema també a resoldre d’una fundació 
que hipotèticament encara podria ser propietari de fundació, l’edifici– queda plenament justificat que hi 
hagués una aportació municipal per fer accessible i adaptable aquest edifici i, a la vegada, complissin la 
normativa en relació a la sortida d’emergències. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Agraïm la informació. Moltes gràcies. 
 
 

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

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: Sense altres temes a tractar, i amb la previsió de que si no hi ha alguna altra 
qüestió, no farem cap altre Ple fins d’agost, bé, o principis de setembre –quan correspongui– aprofito 
per desitjar-los-hi a tots una bona Festa del Renaixement, que comencem avui mateix. I a la vegada, els 
que en puguin gaudir, doncs, uns dies de vacances durant el mes d’agost. Moltes gràcies. 
 

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