
 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 

 
PRESIDÈNCIA 

 
 

PLE 2/2021 
18 DE GENER DE 2021 

01 – Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals amb ocasió de la celebració de 
les Eleccions  al Parlament de Catalunya del proper dia 14 de febrer. 
 

PLE 4/2021 
 1 DE FEBRER DE 2021 
02 – Sorteig per a l’elecció dels membres de determinades meses electorals amb ocasió de la 
celebració de les Eleccions  al Parlament de Catalunya del proper dia 14 de febrer. 
 

PLE 5/2021 
4 DE FEBRER DE 2021 

02 – Sorteig per a l’elecció dels membres de determinades meses electorals amb ocasió de la 
celebració de les Eleccions  al Parlament de Catalunya del proper dia 14 de febrer. 
 

PLE 7/2021 
8 DE FEBRER DE 2021 

02 – Sorteig per a l’elecció dels membres de determinades meses electorals amb ocasió de la 
celebració de les Eleccions  al Parlament de Catalunya del proper dia 14 de febrer. 
 

PLE 8/2021 
11 DE FEBRER DE 2021 

02 – Sorteig per a l’elecció dels membres de determinades meses electorals amb ocasió de la 
celebració de les Eleccions  al Parlament de Catalunya del proper dia 14 de febrer. 
 

PLE 9/2021 
12 DE FEBRER DE 2021 

02 – Sorteig per a l’elecció dels membres de determinades meses electorals amb ocasió de la 
celebració de les Eleccions  al Parlament de Catalunya del proper dia 14 de febrer. 
 

PLE 18/2021 
29 DE JUNY DE 2021 

01 – Aprovació dels comptes anuals de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa, relatius a l’exercici 2020, de l’informe de gestió, i de l’aplicació del resultat 
de l’exercici. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (4): MT–MTE–ECG (3) i CUP–AMUNT (1); ABS (5): 
ERC–TS–AM (4) i Cs (1). 
 
 

PLE 23/2021 
8 D’OCTUBRE DE 2021 

02 –  Proposta d’acord de les festes locals per a l’any 2022. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 
 
 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
 

PLE 1/2021 
4 DE GENER DE 2021 

01 – 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 gener – 
juny de 2021. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Tortosa, 
corresponent a l’exercici 2019. 
APROVADA: 14 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (4) i PSC–CP (3); 6 NO: MT–MTE–ECG (5) i CUP–AMUNT 
(1): 1 ABS: Cs (1). 
 

PLE 10/2021 
1 DE MARÇ DE 2021 

01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts socials de 
Tortosa Media, S.L. 
REBUTJADA: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (11): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
14 reguladora de la taxa d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals (zona blava). 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord d’autorització d’endeutament a llarg termini a l’Empresa 
Municipal de Serveis Públics, S.L., per import de 350.000,00 euros. 
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 d’adhesió de l'Ajuntament de Tortosa a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret. 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); 
ABS (1): Cs (1). 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord relativa a la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de 
treball en el sector públic com a professora universitària associada, a temps parcial, del 
Departament de Gestió d’Empreses de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i 
Virgili, per part de la sra. Ana Maria Bernardez Fanlo, personal laboral de l’Ajuntament de Tortosa. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 

PLE 12/2021 
1 D’ABRIL DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 9/2021. 
1A VOTACIÓ: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (10): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i CUP–
AMUNT (1);  1 ABS: Cs (1). 
2A VOTACIÓ: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (10): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i CUP–
AMUNT (1);  1 ABS: Cs (1). 
VOT QUALITAT PRESIDENT I S’APROVA LA PROPOSTA 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació d’una operació 
d’endeutament a llarg termini per al finançament de les inversions previstes en la modificació 
pressupostària núm. 9/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
APROVAT: SI (11): JUNTS (7), PSC–CP (3) I Cs (1); NO (10): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i 
CUP–AMUNT (1). 
 

PLE 13/2021 
12 D’ABRIL DE 2021 

05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts socials de 
Tortosa Media, S.L. 
APROVAT: SI (14): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4) i PSC–CP (3); NO (5): MT–MTE–ECG (5); ABS (2): Cs 
(1) i CUP–AMUNT (1). 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal T-
10 reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública. 
APROVAT: SI (11): JUNTS (7), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–AMUNT (1): ABS (9): MT–MTE–ECG 
(5) i ERC–TS–AM (4). 
 
07 – Dació de compte del Decret 679/2021, de 12 de març, aprovació del pla pressupostari a mig 
termini pel període 2022-2024. 
 
 

PLE 14/2021 
3 DE MAIG DE 2021 

01 – Dictamen de proposta d’acord 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 PER UNANIMITAT 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord de modificació del preu públic de les entrades als espectacles 
de la programació estable d’arts escèniques i música al Teatre Auditori Felip Pedrell, per la 
temporada gener-juny de 2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 15/2021 
27 DE MAIG DE 2021 

02 –  Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària número 17/2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 16/2021 
7 DE JUNY DE 2021 

03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 
número 15/2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
 
 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
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 PER UNANIMITAT 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’adjudicació d’una operació d’endeutament a llarg termini per 
al finançament d’inversions previstes a la modificació pressupostària número 9/2021 de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
APROVAT: SI (11): JUNTS (7), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (10): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i 
CUP–AMUNT (1). 
 

PLE 17/2021 
23 DE JUNY DE 2021 

01 – Dictamen de proposta d’acord relativa a la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2021. 
APROVADA: 15 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (6): MT–MTE–ECG (5) i 
CUP–AMUNT (1). 
 

PLE 19/2021 
5 DE JULIOL DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació dels preus públics per als espectacles de 
pagament que es desenvoluparan durant les activitats de la Festa del Renaixement 2021. 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs(1); ABS (1): CUP–
AMUNT (1). 
 

PLE 20/2021 
23 DE JULIOL DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
APROVAT: SI (11): JUNTS (7), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); ABS (10): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–
AM (4) i Cs (1). 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la modificació pressupostària núm. 24/2021. 
APROVADA: 16 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); ABS (5): MT–
MTE–ECG (5) 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del preu públic de les entrades i abonaments als 
espectacles de la programació estable d’arts escèniques i música al Teatre Auditori Felip Pedrell i 
altres espais, per la temporada agost - desembre de 2021. 
APROVADA: 15 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (6): MT–MTE–ECG (5) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord 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. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d’autorització d’endeutament a llarg termini a l’Empresa 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
Municipal de Serveis Públics, S.L., per import de 350.000,00 euros. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (1): i CUP–AMUNT (1); ABS (10): MT–MTE–ECG (5), 
ERC–TS–AM (4) i Cs (1). 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la segona modificació de la plantilla de personal 
de   l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2021. 
APROVADA: 15 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (6): MT–MTE–ECG (5) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
08 – 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 associacions de veïns. 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (1): 
CUP–AMUNT (1). 
 
09 – Dictamen de proposta d’acord relativa a la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat 
privada, a temps parcial, per compte d’altri, per part de la sra. Laura Orellana Geladó, funcionària 
municipal amb la categoria d’auxiliar administratiu/va. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 

PLE 22/2021 
4 D’OCTUBRE DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Tortosa 
corresponent a l’exercici 2020. 
APROVAT: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (6): MT–MTE–ECG (5) i CUP–AMUNT (1); ABS (5): de 
ERC–TS–AM (4) i Cs (1). 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la modificació pressupostària núm. 28/2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal I-1 
reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles. 
APROVAT: SI (11): JUNTS (7), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); ABS (10): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–
AM (4) i Cs (1). 
 
05 – Dació de compte d’aprovació dels comptes justificatius presentats pels grups polítics 
municipals corresponents a l’exercici 2020. 
 
06 – Dació de compte del Decret 2652/2021, de 13 de setembre, d’aprovació de les línies 
fonamentals del pressupost 2022. 
 
 

PLE 24/2021 
8 DE NOVEMBRE DE 2021 

05 – Dictamen de proposta d’acord d'aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 
31/2021. 
APROVAT: SI (16): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); ABS (5): MT–
MTE–ECG (5). 
 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d'aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
32/2021. 
APROVAT: SI (16): JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3), Cs (1) i CUP–AMUNT (1); ABS (5): MT–
MTE–ECG (5). 
 

PLE 25/2021 
24 DE NOVEMBRE DE 2021 

02 –  Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 35/2021. 
APROVADA: SI (13): JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3); ABS (6): MT–MTE–ECG (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 
03 –  Dictamen de proposta d’acord d’autorització d’endeutament a llarg termini a la societat 
municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa SAM (GESAT) per import de 1.509.036,47 euros 
i concessió d’aval. 
APROVADA: SI (13): JUNTS (7), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3); ABS (6): MT–MTE–ECG (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 

PLE 26/2021 
13 DE DESEMBRE DE 2021 

03 – Dictamen de proposta d’acord relativa a la modificació de l’acord del Ple municipal, de data       
23-07-2021, relatiu a la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada, a temps parcial, per 
compte d’altri, per part de la Sra. Laura Orellana Geladó, funcionària municipal amb la categoria 
d’auxiliar administratiu/va. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 28/2021 
30 DE DESEMBRE DE 2021 

01– Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 
2022 i de la plantilla de personal. 
REBUTJADA: SI (10): JUNTS (7) i PSC–CP (3); NO (11): MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), Cs (1) i 
CUP–AMUNT (1). 
 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 
 

 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
 

PLE 13/2021 
12 D’ABRIL DE 2021 

01 –  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
«Infraestructura de pas sobre el riu Ebre». 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); NO 
(1): Cs (1). 
 
02  –  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la mutació demanial subjectiva en favor de 
l’EMD de Campredó de les finques registrals núms. 48133 i 48135 propietat de l’Ajuntament de 
Tortosa, ubicades al Polígon Industrial Baix Ebre. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
03 –  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 local 
d’habitatge situada en aquest municipi per a l’any 2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
04 –  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 2021. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 16/2021 
7 DE JUNY DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM ajust 
límit sistema espai lliure i equipament a l’Hospital Verge de la Cinta. 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): i 
CUP–AMUNT (1). 
 

PLE 20/2021 
23 DE JULIOL DE 2021 

01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM                   
«Infraestructura de pas sobre el riu Ebre». 
APROVAT: SI (20): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i CUP–AMUNT (1); NO 
(1): Cs (1).  
 

PLE 23/2021 
8 D’OCTUBRE DE 2021 

03 –  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM «Àmbit 
del SAE Catalunya Sud». 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 24/2021 
8 DE NOVEMBRE DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de la Sénia i Tortosa. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 

 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM «PA-FER 
1824/9a, PA-FER 1824/9c i PA-FER 1824/10d. Polígons d’actuació urbanística carrer Codonyers». 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
«ajust límit sistema espai lliure i equipament a l’hospital Verge de la Cinta».  
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 26/2021 
13 DE DESEMBRE DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
«Àmbit del SAE Catalunya Sud». 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 27/2021 
23 DE DESEMBRE DE 2021 

02 –  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa en relació amb l’oficina de rehabilitació per a la 
gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en 
el marc del pla estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de 
la COVID-19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
03 –  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 local 
d’habitatge situada en aquest municipi per a l’any 2022. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
04 –  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 2022. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 
 

 
SERVEI A LES PERSONES 

 
 

PLE 3/2021 
1 DE FEBRER DE 2021 

01 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000170. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
02 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000179. 
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 a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000181. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
04 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000182. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
05– Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000210. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
06 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000211. 
APROVAT: 20 (SI): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); NO (1): CUP–
AMUNT (1).  
 
07 – Dictamen de proposta d’acord per l’aprovació de la revisió del projecte d’ordenació forestal 
«Buinaca-Fullola» CUP 25. 
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 13/2021 
12 D’ABRIL DE 2021 

08 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000214. 
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). 
 
09 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000366. 
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). 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 
 
 

PLE 14/2021 
3 DE MAIG DE 2021 

03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les bases que han de regir els ajuts econòmics 
de caràcter social per a famílies amb risc de vulnerabilitat econòmica i/o social per sufragar les 
despeses derivades de la inscripció d’infants i joves a activitats extraescolars i d’estiu de Tortosa. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA 
01 -  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER ACCEPTAR LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA 
SANCIONADORA EN L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, PER INCOAR ELS EXPEDIENTS SANCIONADORS I 
IMPOSAR LES SANCIONS DE MULTA QUE PREVEU L’ARTICLE 8.1 DEL DECRET LLEI 30/2020, DE 4 
D’AGOST, PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS LLEUS TIPIFICADES A L’ARTICLE 5 DEL MATEIX 
DECRET LLEI. 
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 16/2021 
7 DE JUNY DE 2021 

06 – Dictamen de proposta d’acord per autoritzar la despesa plurianual derivada de la subscripció 
del conveni per al manteniment del projecte Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 19/2021 
5 DE JULIOL DE 2021 

03 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000416. 
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). 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000417. 
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). 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord per a sancionar infraccions de la llei sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, expedient 2020-GOV-K0402-000418. 
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). 
 

PLE 20/2021 
23 DE JULIOL DE 2021 

10 – 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: 15 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (6): MT–MTE–ECG (5) i 
CUP–AMUNT (1). 
 

 
 
 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 

PLE 22/2021 
4 D’OCTUBRE DE 2021 

07 – Dictamen de proposta d’acord per a la creació i composició del Consell sectorial de 
participació ciutadana LGBTI. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 

PLE 24/2021 
8 DE NOVEMBRE DE 2021 

07 – Dictamen de proposta d’acord d'aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2025 de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord d'aprovació del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva de 
Tortosa. 
APROVAT PER UNANIMITAT 
 
09 – Dictamen de proposta d’acord de sol·licitud de 36 llambordes «stolperstine» i de la seva 
col·locació a l’espai de Memòria dels deportats tortosins al Museu de Tortosa. 
APROVAT PER UNANIMITAT 

 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 
 

 
ESPAI PÚBLIC 

 
 

PLE 1/2021 
4 DE GENER DE 2021 

03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del manteniment de les tarifes del servei d’Auto-
Taxi per a l’any 2021. 
APROVADA: 15 SI: JUNTS (7), ERC–TS–AM (4), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (6): MT–MTE–ECG (5) i 
CUP–AMUNT (1). 
 

PLE 17/2021 
23 DE JUNY DE 2021 

02 – Dictamen de proposta d’acord de delegació de competències en matèria de residus al Consell 
Comarcal del Baix Ebre.  
APROVAT: SI (19): JUNTS (7), MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (3), PSC–CP (3) i Cs (1); ABS (1): i 
CUP–AMUNT (1). 
 



 
 
 

ACORDS PLE AJUNTAMENT DE TORTOSA 
ANY 2021 

 
 
 
 
 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
 

PLE 6/2021 
8 DE FEBRER DE 2021 

02 –  Dictamen de proposta d’acord de bescanviar el dia 10 de gener de 2021, dia festiu amb 
obertura comercial autoritzada, pel dia 11 de juliol de 2021. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 

PLE 11/2021 
17 DE MARÇ DE 2021 

02 –  Dictamen de proposta d’acord de bescanviar el dia 7 de març de 2021, dia festiu amb 
obertura comercial autoritzada, pel dia 5 de desembre de 2021. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 

PLE 19/2021 
5 DE JULIOL DE 2021 

06 – Dictamen de proposta d’acord d’establiment de dos dies festius addicionals d’obertura 
comercial autoritzada a Tortosa per a l’any 2022. 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 
¡ 


