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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
10 / 2017

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Han excusat la seva absència:
BEL GUERRERO, DOLORS
GALIANA LLASAT, CINTA
JORDAN FARNÓS, JORDI
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP

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

ORDRE DEL DIA

Motiu de la urgència: Acompliment de terminis.

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01 - Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

-  Pàg. 1 / 5 -           JACE / sbh



SERVEIS AL TERRITORI

02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu acompanyat del
corresponent  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  i  legalització  d’instal·lacions  de  l’obra  “Construcció
complex esportiu piscines”.

*-*-*

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

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, bon dia. És per manifestar la nostra abstenció.

Intervenció del Sr. Vallespí
Tot seguit pren la paraula el Sr. Vallespí: Tan sols per manifestar la nostra abstenció també.

*-*-*

Sotmès a votació ordinària la urgència de la sessió, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar l’assumpte
amb tretze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT
(8),  ERC-AM  (3),  CUP-AE-PA  (1)  i  PP  (1);  i  quatre  abstencions  corresponents  als  membres  de  la
corporació dels grups municipals de MT-E (2) i PSC-CP (2).

SERVEIS AL TERRITORI

02 -  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU
ACOMPANYAT  DEL  CORRESPONENT  ESTUDI  BÀSIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT,  I  LEGALITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ COMPLEX ESPORTIU PISCINES”.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  Vist que per acord adoptat pel plenari de l’Ajuntament de Tortosa en sessió celebrada en data 28
d’abril  de 2017 es va aprovar inicialment el projecte bàsic i  executiu acompanyat del  corresponent
estudi bàsic de seguretat i salut, i legalització d’instal·lacions de l’obra “Construcció complex esportiu
piscines” quin   pressupost  d’execució  per  contracta  ascendeix,  IVA  inclòs,  a  la  quantitat  de
4.823.939,10 euros, supeditant la seva aprovació definitiva al contingut dels informes a emetre per la
Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de
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Catalunya,  i  al  Consell  Català  de  l’Esport  del  Departament  de  Presidència  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  així  com a la  introducció  d’una sèrie  de prescripcions establerts  en l’informe emès per
l’enginyer industrial, Ramón Navés Sellart i l’arquitecte Antoni Bosch Miquel, adjudicataris de la direcció
de l’obra.

Vist que l’esmentat projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies
hàbils amb publicació del corresponent anunci al BOPT núm. 85 de 4 de maig de 2017 i al diari de
premsa periòdica el  punt  de la  mateixa  data  de 4 de maig de 2017,  sense que s’hagin presentat
al·legacions o reclamacions envers el mateix.

Vistos els informes favorables emesos per la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de data 10 de maig de 2017 i pel Consell Català
de l’Esport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya de data 9 de juny de 2017.

Vistos els informes emesos en data 16 de juny de 2017 per la direcció de l’obra, i en data 19 de juny de
2017 per l’arquitecte municipal, on s’acredita que en la documentació tècnica del projecte per la seva
aprovació definitiva s’han recollit totes les prescripcions establertes en els diferents informes emesos
durant la tramitació, essent procedent i favorable procedir a l’aprovació definitiva del projecte.

De conformitat amb el que disposa l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Dictaminada  la  present  proposta  en  la  sessió  de  la  Comissió  Informativa  de  Serveis  al  Territori
celebrada en  data 20 de juny de 2017.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer - Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu acompanyat del corresponent estudi bàsic de
seguretat i salut, i legalització d’instal·lacions de l’obra “Construcció complex esportiu piscines” quin
pressupost d’execució per contracta ascendeix, IVA inclòs, a la quantitat de 4.823.939,10 euros.

Segon - Publicar al BOPT un extracte del present acord.

Tercer - Notificar el present acord a l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Saben que és ja un tema de tràmit. Ja es va portar
al Ple, ha estat a exposició pública, no hi ha hagut al·legacions, els informes que es requerien dels
diferents organismes han arribat i, per tant, simplement es tracta de fer la formalitat de l’aprovació ja
definitiva.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, és per manifestar l’abstenció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres voldríem felicitar especialment a l’alcalde,
que va ser el que va presentar el projecte en el seu moment com una promesa electoral. El volíem
felicitar perquè es desenvolupen ja aquestes obres després de més de 6 anys, és a dir, un gran èxit.

I no incidirem molt en el per què del nostre vot. Votarem que no. Ja vam dir en el seu moment que
consideràvem que es podia haver consensuat més la proposta. També vam dir que no s’ha fet una
aposta 100% amb energies alternatives; que Tortosa –per molt que diguin vostès– es queda sense
piscina d’estiu,  tal  i  com l’entenem al  nostre  país.  I  sí  que, com es va  dir  en l’últim Ple,  voldríem
reconèixer també l’aposta que s’ha fet per la gestió directa que es farà en aquest complex.
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I  l’única cosa que plantegem també a mode de reflexió és que com és possible que es vinguin les
bonances de la gestió directa en el tema de les piscines i en altres a la ciutat, doncs, no s’hagi apostat
per la gestió directa.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies per les seves felicitacions, que sé que són de tot
cor. I a la vegada, en relació al seu vot, doncs, dir-li que no esperava una altra cosa.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, avui, com és sabut, portem a aprovació definitiva el projecte bàsic i d’execució acompanyat del
corresponent  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  i  legalització  d’instal·lacions  de  l’obra  “Construcció
complex esportiu piscines”, que més bé s’hauria de dir de ‘la piscina’.

És ben sabuda la posició del nostre grup en aquest projecte, i que vam expressar-ho així en els plens del
7 de març de 2016, 21 de juliol de 2016, 30 de desembre de 2016, 28 d’abril de 2017, 26 de maig de
2017, entre d’altres. En tots aquests anys de procés ha estat sabuda i manifesta la posició del nostre
grup en quant a la tramitació de l’expedient, i per això en aquesta ocasió tampoc el Govern comptarà
amb el nostre suport.

Perquè ho hem manifestat en diverses ocasions, com aquí ja s’ha dit, que tornem avui a aprovar un
projecte que no és el que toca i que no és el que correspon a Tortosa perquè no tindrem, després de
tants anys sense piscines, no tindrem piscina d’estiu els tortosins i tortosines. 

No és el model, com he dit. No entraré en altres consideracions, però ja ho vam manifestar en el seu
moment quan vam conèixer l’estudi previ, esperant una rectificació del Govern perquè els tortosins i
tortosines no tindran possibilitat de banyar-se, el que es diu prendre el bany a l’estiu, ni pares, mares,
xiquets i xiquetes a una piscina d’estiu, perquè tothom, tothom –i insistim– no disposa d’una piscina
comunitària o d’una piscina particular o bé no pot anar tothom als pobles, on allí sí que hi ha piscina
d’estiu.

En qualsevol  cas, hem arribat aquí després de 8 anys sense piscines d’estiu i  d’un llarg procés de
despropòsits i  falses promeses per  part  del  Govern municipal.  Tan de bo –i així  ens alegrem– que
finalment Tortosa pugui  tenir  ja  el  que anomenem la piscina o una piscina d’estiu.  Tot això també
després de que les falses promeses per part de la regidora de que les obres començarien a finals del
2016. No van començar ni al 2015, ni al 2011 –quan es van enderrocar les piscines–. I és en aquest
sentit, senyor alcalde, que el nostre grup votarà en contra.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Sé que no comparteix el model
de gestió de la piscina. Vostè havia optat per una privatització de la gestió de la piscina, aquest és el
gran element de discrepància. I en tot cas, doncs, jo ja entenc que avui i durant els propers dies, en la
mesura que comencin aquestes obres, no serà un bon dia per a vostè.

Intervenció del Sr. Vallespí
Tot seguit pren la paraula el Sr. Vallespí: Bé, mantenint el nostre posicionament de sempre, serà una
abstenció, però voldria recordar –no recordaré com naix i arribem avui aquí a aquesta piscina perquè
ens hauríem de remuntar molts anys enrera–, però també ens agradaria que ha estat un projecte que
no ha estat consensuat i que naix sense una de les coses que nosaltres creiem que era fonamental,
que era el manteniment en biomassa. 

Però, per tot això, entenem que hem de tirar-ho endavant perquè els tortosins i les tortosines mereixen
ja d’una vegada per totes tenir una piscina. Una piscina que realment no sabrem si és d’hivern o d’estiu,
però tot i això serà una piscina. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Sí, efectivament, serà una piscina. En molts
anys de Govern socialista i d’Iniciativa, amb regidoria d’Esports a càrrec d’Iniciativa, inactivitat absoluta,
deixadesa absoluta i incapacitat absoluta.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Alcalde, moltes gràcies. Ja ho he dit aquí, el nostre grup està
molt content el dia que comencin les piscines i que així ho poguéssim veure. I serà un bon dia, tan bon
dia com avui. No serà un mal dia. Sóc una persona molt positiva.

En qualsevol  cas, en la gestió no he entrat en aquestes consideracions que vostè sí que ha volgut
entrar, però la nostra opció ja sap quina és, no debatrem més ara, com vostè tantes vegades ha fet:
gestió pública indirecta, com tantes vegades s’ha fet. És un model i vostè ho fa i ho continuarà fent. En
aquest cas vostè ha optat per aquest model, podem no compartir-lo.

Però en qualsevol cas reiterar, com hem dit, que el grup socialista està molt content de que finalment –a
veure si és veritat– que les piscines comencen les obres. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, els tortosins i tortosines saben que si
les piscines comencen i es finalitzen no serà gràcies ni a la intervenció ni al vot del grup socialista.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb onze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (3);
tres vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (2) i
CUP-AE-PA (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
MT-E (2) i PP (1).

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i vint-i-dos
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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