
 
PRESIDÈNCIA 

 
 

PLE 1/2020 
13 DE GENER DE 2020 

01 – Moció de l’ACM i de l’AMI de rebuig  a la resolució de la JEC respecte al MHP de la Generalitat 
Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras. 
APROVADA: 17 SI (JUNTS (7), MT–MTE–ECG  (5), ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1); 3 NO (PSC–CP 
(2), Cs (1). 
 

PLE 2/2020 
3 DE FEBRER DE 2020 

01 - Presa de possessió de la regidora sra. Estefanía Valdés García. 
 
02 - Règim de dedicació parcial a membre de la Corporació.  
APROVADA: 10 SI: JUNTS (7) i PSC–CP (3); 9 NO: MT–MTE–ECG (4), ERC–TS–AM (4), i CUP–AMUNT 
(1); 1 ABS: Cs (1). 
 

PLE 5/2020 
22 D’ABRIL DE 2020 

01 – Dació de compte del Decret 561/2020, de 28 de febrer, d’aprovació de la liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019. 
02 – Dació de compte del Decret 730/2020, de 13 de març, d’aprovació del Pla pressupostari a 
mig termini pel període 2021-2023. 
03 – Dació de compte de Decrets relatius a l’adopció de mesures relacionades amb el COVID-19. 
 
 

PLE 8/2020 
8 DE JUNY DE 2020 

01 – Proposta de designació de representant de l’Ajuntament de Tortosa al Consorci Transversal 
Xarxa d’Activitats Culturals. 
APROVADA: 12 SI: JUNTS (7), PSC–CP (3), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); 9 ABS: MT–MTE–ECG (5) i ERC–
TS–AM (4).  
 

PLE 9/2020 
29 DE JUNY DE 2020 

01 – Aprovació dels comptes anuals de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa, relatius a l’exercici 2019, de l’informe de gestió, i de l’aplicació del resultat 
de l’exercici. 
APROVATS: SI (10): JUNTS (7), PSC–CP (3); NO (1): CUP–AMUNT (1); ABS (10): : MT–MTE–ECG (5),  
ERC–TS–AM (4) I Cs (1). 
 

PLE 11/2020 
23 DE JULIOL DE 2020 

02. Proposta de la Presidència envers el Manifest institucional de les Terres de l’Ebre front al 
transvasament a Santander. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 

PLE 13/2020 
14 DE SETEMBRE DE 2020 

01 –  Presa de possessió del regidor senyor Sergi Arnau Castro. 
 
 



 
PRESIDÈNCIA 

 
02 –  Moció de la Presidència de revocació de la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat de 
Tortosa a Joan Carles I. 
APROVADA: SI (17): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1); NO (1): Cs (1); 
ABS (3): PSC–CP (3). 
 
03 – Moció de la Presidència per la suficiència financera dels ens locals, també subscrita pels 
grups municipals Junts, Movem Tortosa, ERC i C’s. 
APROVAT: SI (18): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); NO (3): 
PSC–CP (3). 
 
 

PLE 15/2020 
1 D’OCTUBRE DE 2020 

. Moció de la Presidència de rebuig de la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del 
President de la Generalitat de Catalunya. 
APROVADA: SI (17): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1); NO (2): PSC–
CP (2). 
 
 

PLE 16/2020 
23 D’OCTUBRE DE 2020 

01 – Proposta d’acord de nomenament del defensor de la ciutadania. 
APROVADA: SI (16): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–AMUNT (1); ABS 
(4): ERC–TS–AM (4). 
 
 

PLE 17/2020 
23 D’OCTUBRE DE 2020 

02 – Aprovar la formulació d’al·legacions als documents titulats «Esquema provisional de Temes 
Importants» corresponents al procés de revisió de tercer cicle dels plans hidrològics de les 
demarcacions hidrogràfiques del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Júcar 
i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantábrico Occidental (en l'àmbit de 
competència de l'Administració General de l'Estat), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 18/2020 
2 DE NOVEMBRE DE 2020 

01 – Presa de possessió del defensor de la Ciutadania, senyor Manuel Cardona Martínez. 
 
02 – Proposta d’acord de cessament i designa d’un membre del Consell d’Administració de l’EPEL 
Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
 
 
 
 



 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 

PLE 1/2020 
13 DE GENER DE 2020 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Bases 
d’Execució del Pressupost, prorrogades per a l’exercici 2020. 
 

PLE 4/2020 
13 DE MARÇ DE 2020 

FORA ORDRE DEL DIA 
 
1. Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 7/2020. 
APROVADA: 10 SI: JUNTS (7) i PSC–CP (3); 7 NO: MT–MTE–ECG (5), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); 4 ABS: 
ERC–TS–AM (4). 
 
2. Dictamen de proposta d’acord relativa a la modificació de la plantilla de personal del pressupost 
de l’any 2019, prorrogat per a l’any 2020. 
APROVADA: 10 SI: JUNTS (7) i PSC–CP (3); 6 NO: MT–MTE–ECG (5), i CUP–AMUNT (1); 5 ABS: ERC–
TS–AM (4) i Cs (1). 
 
 

PLE 6/2020 
27 D’ABRIL DE 2020 

02 – Dictamen de proposta d’acord de continuació del procediment en curs de la modificació   
pressupostària 7/2020. 
APROVADA: 15 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); 6 ABS: MT–MTE–ECG 
(5) i Cs (1). 
 
 

PLE 7/2020 
28 DE MAIG DE 2020 

01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 
11/2020.  
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
12 Reguladora de la Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 
consistent en la derogació del supòsit de taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
12 Reguladora de la Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 
consistent en la inclusió del supòsit de taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-2 
Reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries consistent en la derogació de determinats 
supòsits. 
APROVADA: 20 SI: JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3), Cs (1); 1 NO: CUP–
AMUNT (1). 
 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-2 
Reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries consistent en la inclusió i regulació de 
determinats supòsits. 
APROVADA: 20 SI: JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3), Cs (1); 1 NO: CUP–
AMUNT (1). 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
14 Reguladora de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública (zona blava). 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
07 – Dictamen de proposta d'acord de modificació de les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions a les Associacions de Veïns. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 

PLE 8/2020 
8 DE JUNY DE 2020 

06 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
12 Reguladora de la Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 
consistent en la derogació del supòsit de la fira dels dilluns i dissabtes. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
12 Reguladora de la Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 
consistent en la inclusió del supòsit de la fira dels dilluns i dissabtes. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-6 
Reguladora de la Taxa sobre llicències ambientals, comunicacions ambientals, llicències d’activitats 
incloses a la Llei 11/2009, llicències municipals d’obertura o d'instal·lacions i règim de 
comunicació d’obertura d’activitats econòmiques innòcues i de baix risc. 
APROVADA: 15 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); 6 NO: MT–MTE–ECG (5) i CUP–
AMUNT (1).  
 
09 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
18 Reguladora de la Taxa per les visites a equipaments culturals i turístics. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
10 – Dictamen de proposta d'acord d’aprovació de la distribució del superàvit de l’exercici 2019. 
APROVADA: 14 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (4) i PSC–CP (3); 1 NO: CUP–AMUNT (1); 6 ABS: MT–
MTE–ECG (5), i Cs (1). 
 
11 – Dictamen de proposta d’acord de convalidació del decret núm. 1196/2020, de 27 de maig de 
modificació pressupostària de suplement de crèdit en base a l’article 20 del RDL 11/2020. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
12 – Dictamen de proposta d’acord de modificació del Pla estratègic de subvencions i la 
modificació pressupostària 13/2020 
APROVADA: 10 SI: JUNTS (7) i PSC–CP (3); 11 ABS: MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
PLE 10/2020 

6 DE JULIOL DE 2020 
02 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de l’ordenança reguladora de la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributari dels serveis esportius municipals. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7), i PSC–CP (3); ABS (11): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1), i 
CUP–AMUNT (1). 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 18/2020. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7), i PSC–CP (3); ABS (11): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1), i 
CUP–AMUNT (1). 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord de modificació i aprovació d’un text refós del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia. 
APROVAT: SI (14): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4) i PSC–CP (3); ABS (7): MT–MTE–ECG (5), Cs (1), i 
CUP–AMUNT (1). 
 
 

PLE 12/2020 
31 DE JULIOL DE 2020 

02. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació dels comptes justificatius dels grups polítics 
municipals, període gener a maig de 2019. 
APROVAT: SI (18): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (3) i PSC–CP (3); ABS (1): Cs (1). 
 
03. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació dels comptes justificatius dels grups polítics 
municipals, període juny a desembre de 2019. 
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5) i PSC–CP (3); ABS (4): ERC–TS–AM (3) i Cs (1). 
 
04. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
APROVAT: SI (14): JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (5): MT–MTE–ECG (5). 
 
05. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la segona distribució del superàvit de l'exercici 
2019. 
 
APROVAT: SI (13): ERC–TS–AM (3) i PSC–CP (3); NO (5): MT–MTE–ECG (5); ABS (1): Cs (1). 
 
06. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 
21/2020. 
 
APROVAT: SI (13): JUNTS (7), ERC–TS–AM (3) i PSC–CP (3); ABS (6): MT–MTE–ECG (5) i Cs (1). 
 
07. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 
22/2020. 
 
APROVAT: SI (13): JUNTS (7), ERC–TS–AM (3) i PSC–CP (3); NO (5): MT–MTE–ECG (5); ABS (1): Cs 
(1). 
 
08. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’acord regulador del Preu 
Públic FI-03 de la FIRA EBREOKASIÓ. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
PLE 13/2020 

14 DE SETEMBRE DE 2020 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la tercera distribució del superàvit de l’exercici 
2019. 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); 
ABS (1): Cs (1). 
 
06 –  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 
26/2020. 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); 
ABS (1): Cs (1). 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord de convalidació del decret núm. 1905/2020, de 31 d’agost, de 
modificació pressupostària de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, en base a l’article 20 del 
RDL 11/2020. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 15/2020 
1 D’OCTUBRE DE 2020 

05 – Dació de compte del Decret 2001/2020, de 10 de setembre, d’aprovació de les línies 
fonamentals del pressupost 2021. 
ASSABENTAT 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord de modificació del Pla Estratègic de subvencions i de la 
modificació pressupostària núm. 30/2020. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 16/2020 
23 D’OCTUBRE DE 2020 

03 –Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària número 
35/2020. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); ABS (11): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
 

PLE 18/2020 
2 DE NOVEMBRE DE 2020 

03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del preu públic de les entrades als espectacles de 
la programació estable d’arts escèniques al Teatre Auditori Felip Pedrell, per la temporada 
novembre – desembre de 2020. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 
37/2020. 
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); ABS (6): MT–MTE–
ECG (5) i Cs (1). 
 
05 – Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 38/2020. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); ABS (11): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
 

PLE 20/2020 
7 DE DESEMBRE DE 2020 

03 – Dació de compte del pla anual de control financer dels exercicis 2019-2020, a realitzar durant 
l’exercici 2021. 
DONAT COMPTE 
 
04 – Dictamen d’aprovació i de denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal 
relativa a diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CS (1); NO (1): CUP–AMUNT (1); ABS 
(5): MT–MTE–ECG (5). 
 
 

PLE 21/2020 
18 DE DESEMBRE DE 2020 

01 – Dictamen de proposta d’acord de convalidació del Decret núm. 2940/2020, de 23 de 
novembre, pel qual s’aprova la modificació pressupostària núm. 42/2020, de suplement de crèdit i 
crèdits extraordinaris, en base a l’article 20 del Reial Decret Llei 11/2020. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de refinançament del préstec a llarg termini a 
l’Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, S.L., pendent d’amortització, per un import de 66.875,00 
euros. 
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CS (1); ABS (4): MT–MTE–ECG (3) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
03 –  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la 2a modificació, corresponent a l’any 2020, 
de la relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa. 
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CS (1); ABS (4): MT–MTE–ECG (3) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord relativa a l’establiment dels criteris a aplicar per a l’assignació 
individualitzada al personal al servei de l’Ajuntament de Tortosa del complement de productivitat 
del 0,30%, previst a l’article 3.dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions de l’àmbit del sector públic, en funció de 
circumstàncies objectives. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 

PLE 22/2020 
23 DE DESEMBRE DE 2020 

02 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació del II Conveni regulador de les relacions entre 
l'Ajuntament de Tortosa i l'EMD de Jesús. 
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (3), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CS (1); ABS (1): i 
CUP–AMUNT (1). 
 
03 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació del I Conveni regulador de les relacions entre 
l'Ajuntament de Tortosa i l'EMD de Campredó.  
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (3), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CS (1); ABS (1): i 
CUP–AMUNT (1). 
 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
04 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació del I Conveni regulador de les relacions entre 
l'Ajuntament de Tortosa i l'EMD de Bítem. 
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (3), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CS (1); ABS (1): i 
CUP–AMUNT (1). 
 



 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 

PLE 2/2020 
3 DE FEBRER DE 2020 

03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “PM-O7 
Nova Estació”. 
APROVADA: 16 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); 4 ABS: MT–
MTE–ECG (4). 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Fitxa 
núm. 0154 del catàleg d’edificis, conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental 
del municipi de Tortosa, monument batalla de l’Ebre” 
APROVADA: 19 SI: JUNTS (7), MT–MTE–ECG  (4), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); 1 
NO: Cs (1). 
 
 

PLE 3/2020 
2 DE MARÇ DE 2020 

01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’oficina d’habitatge 
situada en aquest municipi per l’any 2020. 
APROVADA: 20 SI: JUNTS (7), MT–MTE–ECG  (4), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); 1 
NO: Cs (1). 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social per a l’any 2020. 
APROVADA: 20 SI: JUNTS (7), MT–MTE–ECG  (4), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); 1 
NO: Cs (1). 
 
 

PLE 4/2020 
13 DE MARÇ DE 2020 

04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de 
subvencions municipals per al foment de la millora en elements col·lectius d’edificis del centre 
històric del municipi de Tortosa i dels béns catalogats que formen part del Catàleg d’edificis i 
conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de Tortosa, any 2020. 
APROVADA: 17 SI: UNTS (7), MT–MTE–ECG (5), PSC–CP (3), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); 4 ABS: ERC–
TS–AM (4). 
 
 

PLE 8/2020 
8 DE JUNY DE 2020 

02 –   Dictamen de proposta d’acord d’aprovació d’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 
del conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge en relació amb la tramitació dels 
ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers de 
l’habitatge habitual. 
 
 
 
 



 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
PLE 10/2020 

6 DE JULIOL DE 2020 
01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
«equipament situat al carrer Bisbe Serra».  
NO VA OBTENIR MAJORIA ABSOLUTA 
 

PLE 11/2020 
23 DE JULIOL DE 2020 

03. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
«Equipament situat al carrer Bisbe Serra». 
APROVAT: SI (14): JUNTS (7), PSC–CP (3), i ERC–TS–AM (4); NO (7): MT–MTE–ECG (5), Cs (1), i 
CUP–AMUNT (1). 
 
 

PLE 12/2020 
31 DE JULIOL DE 2020 

01. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de plurianualitat per l’obra «Urbanització de la Plaça 
de l’Ajuntament i carrers Manuel Vilà, Travessa de Santa Teresa, Lluís Millet, Na Perona i Enric 
Bayerri. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); ABS (9): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (3) i Cs (1). 
 
 

PLE 13/2020 
14 DE SETEMBRE DE 2020 

04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
àmbit PM-07 Nova Estació. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 15/2020 
1 D’OCTUBRE DE 2020 

01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
«equipament situat al carrer Bisbe Serra». 
APROVAT: SI (14): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4) i PSC–CP (3); NO (2): Cs (1) i CUP–AMUNT (1); ABS 
(5): MT–MTE–ECG (5). 
 
 

PLE 16/2020 
23 D’OCTUBRE DE 2020 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
fitxa núm. 0154, del catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i 
ambiental de Tortosa-Monument Batalla de l’Ebre. 
APROVADA: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3), i CUP–AMUNT (1); 
NO (1): Cs (1). 
 
 



 
 

SERVEI A LES PERSONES 
 
 

PLE 8/2020 
8 DE JUNY DE 2020 

03 –  Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, expedient 2019-GOV-K0402-000340.  
 
04 –  Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, expedient 2019-GOV-K0402-000341.  
 
 

PLE 10/2020 
6 DE JULIOL DE 2020 

05 – Dictamen de proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament per a la modificació de l’ordenança del 
bon ús de la via pública i dels espais públics i aprovació del seu text refós. 
APROVAT: SI (17): JUNTS (7), i PSC–CP (3), MT–MTE–ECG (5), Cs (1), i CUP–AMUNT (1); ABS (4): 
ERC–TS–AM (4). 
 
 

PLE 11/2020 
23 DE JULIOL DE 2020 

04. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les bases específiques d’atorgament de 
subvencions per l’organització d’activitats culturals. 
APROVAT: SI (17): JUNTS (7), i PSC–CP (3), MT–MTE–ECG (5), Cs (1), i CUP–AMUNT (1); ABS (4): 
ERC–TS–AM (4). 
 
 

PLE 12/2020 
31 DE JULIOL DE 2020 

09. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les bases específiques que han de regir la 
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a entitats esportives. 
APROVADA: SI (14): JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (5): MT–MTE–ECG (5). 
 
 

PLE 15/2020 
1 D’OCTUBRE DE 2020 

02 –  Dictamen de proposta d’acord de l’aprovació de les bases que han de regir la concessió dels 
premis al foment del coneixement, tot previ aixecament de les objeccions plantejades per la 
intervenció municipal. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
03 – Dictamen de proposta d’acord per la delegació de la competència sancionadora, en cas 
d’infraccions lleus de COVID-19, d’acord amb el Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost pel qual 
s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i 
contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.  
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–AMUNT (1); ABS (5): 
MT–MTE–ECG (5). 
 
 
 



04 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000071. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
 

PLE 19/2020 
11 DE NOVEMBRE DE 2020 

02 – Dictamen de proposta d’acord per a l’aprovació de les bases específiques d’atorgament de 
subvencions a entitats socials que treballen amb persones voluntàries. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 20/2020 
7 DE DESEMBRE DE 2020 

01 – Dictamen de proposta d’acord per a l’aprovació del pla municipal de prevenció i abordatge de 
les violències sexuals en entorns d’oci i festius 2020-2024. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
02 –Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000160. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
 



 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 

PLE 1/2020 
13 DE GENER DE 2020 

03 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes del servei d’auto-taxi per a l’any 
2020. 
APROVADA: 15 SI (JUNTS (7),  ERC–TS–AM (4), PSC–CP (2) CUP–AMUNT (1) i Cs (1); 5 ABS (MT–
MTE–ECG (5) 
 

PLE 8/2020 
8 DE JUNY DE 2020 

13 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de revisió de preus i actualització del 
contracte de subministrament energètic i servei integral d’enllumenat i semafòric de Tortosa a la 
UTE Gestió Energètica Tortosa. 
APROVADA: 10 SI: JUNTS (7) i PSC–CP (3); 11 ABS: MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 

PLE 15/2020 
1 D’OCTUBRE DE 2020 

07 –  Dictamen de proposta d’acord de modificació de l’Ordenança municipal de circulació.  
APROVAT: SI (15): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (6): MT–MTE–ECG (5) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
 



 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 

PLE 8/2020 
8 DE JUNY DE 2020 

05 –  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de les bases específiques que han de 
regular l’atorgament de subvencions directes al sector comercial i empresarial del municipi de 
Tortosa, en atenció a determinades necessitats derivades de la situació d’emergència de salut 
pública i pandèmia internacional que va suposar la declaració de l’estat d’alarma per part del 
Govern de l’Estat per a gestionar la situació de crisi sanitària. 
APROVADA: 11 SI: JUNTS (7), PSC–CP (3) i Cs (1); 1 NO: CUP–AMUNT (1); i 9 ABS: MT–MTE–ECG (5) 
i ERC–TS–AM (4). 
 
 

PLE 11/2020 
23 DE JULIOL DE 2020 

05. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 13/2020 
14 DE SETEMBRE DE 2020 

08 – Dictamen de proposta d’acord d’establiment de dos dies festius addicionals d’obertura 
comercial autoritzada a Tortosa per a l’any 2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 18/2020 
2 DE NOVEMBRE DE 2020 

 
06 – Proposta d’acord de modificació del pla estratègic de subvencions per a la concessió de 
subvencions directes a activitats de restauració i serveis que impliquin un contacte personal proper, 
al municipi de Tortosa. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); ABS (11): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
07 – Proposta d’acord d’aprovació inicial de les bases especifiques que han de regular l’atorgament 
de subvencions directes a activitats de restauració i serveis que impliquin un contacte personal 
proper, del municipi de Tortosa, en atenció a determinades mesures adoptades per les autoritats 
sanitàries quant a limitació de l’activitat per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (1): CUP–AMUNT (1); ABS (10): MT–MTE–ECG (5), 
ERC–TS–AM (4) i Cs (1). 
 
 



 
 

CORPORACIO MUNICIPAL 
 
 

PLE 11/2020 
23 DE JULIOL DE 2020 

06. Renúncia del senyor Xavier Rodríguez Serrano al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.   
APROVAT PER UNANIMITAT 
 


