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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
05/2016 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
GARCÍA EGEA, MANUEL  
 
Han excusat la seva assistència: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del 
dia vint-i-u de març 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 
 

ÚNIC - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la modificació del Conveni de delegació de funcions 
en matèria de sanejament d’aigües residuals entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 

*-*-* 
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar el punt inclòs a l'ordre del dia: 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
ÚNIC - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN MATÈRIA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L’Ajuntament de Tortosa, en sessió plenària de data 14 de desembre de 1998 va acordar delegar en 
favor del Consell Comarcal del Baix Ebre les competències municipals en matèria de sanejament de les 
aigües residuals i control d’abocaments d’activitats a la xarxa de clavegueram, en els termes establerts 
en el “Reglament guia de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram”, aprovat pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre.  
 
En posterioritat, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió de data 22 de febrer de 1999,  va 
adoptar l’acord d’acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Tortosa. En el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 61 Dilluns, 15 de març de 1999, es publica l’acceptació de la delegació. 
 
En data 27 d’octubre de 1999, es va signar el Conveni de la delegació de funcions en matèria de gestió 
de sanejament d’aigües entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa.  
 
En data 20 de juny de 2006 (DOGC núm. 4679 de 19 de juliol), mitjançant Resolució MAH 370/2006, 
de 3 de juliol, es va fer públic l’acord de Govern de la Generalitat pel qual s’aprova el Programa de 
sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), el qual conté les actuacions necessàries 
per donar compliment a les disposicions normatives que regeixen aquesta matèria. 
 
El PSARU 2005 estableix dos escenaris de planificació per a l’execució de noves actuacions de 
sanejament, l’escenari 2006-2008 i l’escenari 2009-2014. Aquests escenaris de planificació, que 
responen als criteris de prioritat enunciats a l’article 7 d’aquest Programa, vénen determinats per les 
previsions del Contracte programa de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’instrument de planificació 
econòmica de l’exercici de les funcions i competències que l’Agència té assignades. 
 
L’actuació «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa - 
Roquetes. TM de Tortosa» està inclosa en el segon escenari del PSARU 2005 amb codi Id. 11.223. 
 
L’any 2003, l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar i supervisar el projecte de «Col·lectors en alta de 
connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa - Roquetes. TM de Tortosa», posteriorment, 
l’any 2010 es redacta una actualització del pressupost del projecte constructiu. 
 
Amb data 3 de gener de 2011, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre i el representant de 
l’empresa adjudicatària AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA van signar el contracte de gestió del 
servei públic “Explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament en alta de la comarca 
del Baix Ebre (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el Perelló, Tortosa - Roquetes, Deltebre, Camarles, Marina 
Sant Jordi), dels futurs sistemes de sanejament de Benifallet, Alfara de Carles, Tivenys i Vinallop, i de la 
realització de millores i  obres a càrrec del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquest contracte preveu de 
forma expressa: 
 
“L’Agència Catalana de l’Aigua té previst durant la durada del contracte l’execució del Projecte de 
construcció del col·lector de la població dels Reguers. En el cas que es firmi el conveni d’obra avançada 
entre l’ACA - Ajuntament de Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre, el contractista estarà obligat a 
l’execució d’aquesta obra, d’acord amb les condicions i preus fixats per l’ACA i l’Administració actuant. 
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L’execució es farà d’acord amb el Projecte redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’empresa 
contractista haurà de contractar a una empresa externa per a la direcció d’obra i la direcció del Pla de 
seguretat i salut. El pressupost aproximat de l’execució d’aquesta obra, revisat a 2010, és de 
903.546,31 euros (més IVA).” 
 
En aquests moment, l’Agència Catalana de l’Aigua ha informat al Consell Comarcal del Baix Ebre que  
ha previst al seu Pla econòmic financer dins les anualitats 2016-2017, el finançament del «Col·lectors 
en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa - Roquetes. TM de Tortosa», 
actuació inclosa en el segon escenari del PSARU 2005 amb codi Id. 11.223 i està en condicions de 
signar el corresponent conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per tal d’establir els 
finançament de l’actuació i posterior gestió d’aquesta instal·lació. 
 
La construcció d’aquest col·lector suposa una intervenció important en el terme municipal de Tortosa 
que estarà executada per l’empresa adjudicatària de l’explotació del servei, amb intervenció de control 
del propi Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Tortosa, per la qual cosa és necessari establir el marc 
de relacions necessària per l’execució de l’obra i per la posterior integració en el sistema gestionat pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
D’altra banda, és convenient, i ha estat pràctica habitual en els darrers expedients, que en els convenis 
que regulin la delegació de competències es detalli en annex les instal·lacions afectades al servei. En el 
moment de la signatura de conveni inicial amb l’Ajuntament de Tortosa no es va fer constar el detall de 
les instal·lacions, per la qual cosa es creu oportú incloure l’annex actualitzat. 
 
Igualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 20 de desembre de 2013, va 
aprovar un nou text del Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals que substitueix el que 
consta com annex en el Conveni signat amb data 27 d’octubre de 1999. 
 
Atès que es considera convenient adaptar el Conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, signat en data de data 22 de febrer de 1999 per tal d’incloure un “Annex 2”, 
amb el detall de les instal·lacions actuals i el sistema de sanejament en alta dels Reguers i el tram de 
col·lector que discórrer pel barranc de la Vall Cervera al seu pas per l’EMD de Jesús. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis al Territori, emès en sessió de data 14 de 
març de 2016. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar la modificació del conveni de delegació de funcions en matèria de sanejament d’aigües 
residuals entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa, concretament en els 
següents punts: 
 
Annex 1: Detall de les instal·lacions afectades al servei. 
 
Annex 2: Substitució del “Reglament guia de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram” 
pel nou document “Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals”. 
 
Segon - L’Ajuntament de Tortosa coneix i accepta les actuacions derivades del Projecte d’obra 
«Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa - Roquetes. TM de 
Tortosa», inclosa en el segon escenari del PSARU 2005 amb codi Id. 11.223, per la qual aporta els 
terrenys municipals necessaris. 
 
Tercer - L’Ajuntament de Tortosa considera del màxim interès municipal l’obra esmentada per la qual 
cosa li dona, a efectes fiscals, la consideració equivalent a una obra pròpia, i aportant els terrenys 
municipals necessaris per a l’execució de les infraestructures de sanejament objecte del projecte. 
 
Quart - Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament pugui subscriure qualsevol 
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document per a l’execució d’aquest acord.  “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, és una actualització de l’annex que es 
va signar en el seu moment. És a efectes de que l’Agència Catalana de l’Aigua pugui fer una inversió i 
una actuació que tenia que haver fet ja fa molt temps i perquè està inclosa al PSARU i, malgrat aquest 
conveni, des de la nostra forma de veure tampoc no tindria que ser estrictament necessari, a efectes de 
que es pugui fer el més ràpid possible procedim a la seva aprovació. El signarem amb el Consell 
Comarcal i, segons ens ha informat l’ACA i el mateix Consell Comarcal, podran executar aquesta 
actuació abans de final d’any.  
 

*-*-* 
 
 
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. 
 

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