Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
17 / 2016

ASSISTENTS
Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
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

Tortosa, essent les divuit hores del dia tres
d’octubre 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
ordinària sota el següent

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència:
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER

ORDRE DEL DIA
SERVEIS AL TERRITORI
01 - Dictamen d’aprovació definitiva del projecte d’obra “Ampliació, pavimentació i millora del camí
d’accés als nuclis urbans de Font de Quinto, Raval del Pom i Mas de la Misa de Campredó”, i aprovació
inicial de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació.
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SERVEIS A LES PERSONES
02 - Dictamen de proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament per a denominar la nova plaça ubicada entre
l’avinguda de Barcelona, la rambla Canigó i el carrer del Montseny, amb el nom de plaça d’Àngel Acosta,
i per a la seva inclusió en el nomenclàtor de la ciutat.
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
03 - Dictamen de proposta d’acord de ratificació de dissolució i liquidació de l’Associació d’Ens Locals
de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya acordat per Assemblea General de l’Associació
d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya celebrada el 21 d’abril de 2016.
04 - Dictamen de proposta d’acord de designació de representant de l’Ajuntament de Tortosa en el
Consorci de la Ruta dels Tres Reis.
SERVEIS CENTRALS
05 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació d'Ordenances Fiscals per a
l'any 2017.
06 - Dictamen d'acord de desistiment de projectes i transferències dels excessos de finançament.
07 - Dictamen d'acord de modificació pressupostària núm. 19/2016, crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit.
08 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la distribució del superàvit de l'exercici 2015.
09 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de les tarifes per la prestació de serveis esportius de la
societat mercantil de capital íntegrament municipal, Tortosasport, SL .
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
10 – Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya a
Tortosa per l'execució d'un Pla pilot de transferència controlada de sediments des de l'embassament de
Riba-roja d'Ebre fins a la desembocadura del delta de l'Ebre.
11 – Proposta del grup municipal del Partit Popular a Catalunya, referent a la millora de les voreres i del
paviment de la ciutat.
PART DE CONTROL
12 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions de
l’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 41/2016, de 6 de setembre.
- 42/2016, de 12 de setembre.
- 43/2016, de 19 de setembre.
b) Resolucions de l’Alcaldia
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- De la 1527/2016 a la 1741/2016
13 - Informes de l’Alcaldia.
14 - Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'Ordre del dia:

SERVEIS AL TERRITORI
01. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRA “AMPLIACIÓ, PAVIMENTACIÓ I MILLORA
DEL CAMÍ D’ACCÉS ALS NUCLIS URBANS DE FONT DE QUINTO, RAVAL DEL POM I MAS DE LA MISA DE
CAMPREDÓ”, I APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Havent-se aprovat inicialment el projecte “ampliació, pavimentació i millora del camí d’accés als nuclis
urbans de Font de Quinto, Raval del Pom i Mas de la Misa de Campredó”, quin pressupost d'execució
per contracta ascendeix a la quantitat de 263.506,18 euros IVA inclòs.
Havent estat sotmès l’esmentat projecte al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies hàbils
amb publicació del corresponent anunci al BOPT i diari de premsa periòdica, sense que s’hagin
presentat al·legacions envers el mateix, i amb la notificació individualitzada de l’acord als titulars de
drets i/o béns afectats.
Vist l’informe favorable emès per l’interventor municipal de data 26 de setembre de 2016.
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori
celebrada en data 26 de setembre de 2016.
Atès el que disposa l’article 38 i 40 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar definitivament el projecte “Ampliació, pavimentació i millora del camí d’accés als nuclis
urbans de Font de Quinto, Raval del Pom i Mas de la Misa de Campredó”, quin pressupost d'execució
per contracta ascendeix a la quantitat de 263.506,18 euros IVA inclòs, i l’import de les expropiacions a
realitzar per dur a terme l’esmentada obra ascendeix a la quantitat de 10.860,64 euros amb els fulls
d’apreuament individualitzats corresponents, aprovació que comporta la declaració de utilitat pública i
la necessitat d’ocupació dels terrenys compresos en el mateix als efectes de la seva expropiació
forçosa.
Segon - Acordar l’inici de l’expedient expropiatori.
Tercer - Aprovar inicialment la relació de propietaris i titulars de béns i drets afectats per l’expropiació i
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de necessària ocupació conforme al projecte, i que són els següents:
Finca núm. 1
Finca propietat de Maria Cinta Laboria Casanova. Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Tortosa, finca 37930/A, tom 2768, llibre 548, foli 218, amb referència cadastral
43157A086000360000KM
Rústica: Heredad de regadío del pozo existente en la finca de que se segrega, situada en el término de
Tortosa, partida Campredó, de cabida un jornal y novecientas cinco milésimas de otra, equivalentes a
cuarenta y una áreas y setenta y siete centiáreas, lindante: Norte, carretera de Barcelona a Valencia;
Sur, Enrique Tejerizo Ayuso, mediante camino; Este, resto de finca de que se segrega; Oeste; también
resto de finca de que se segrega, vendido a Elisa Laboria.
La finca es troba gravada per una servidumbre de camí i pou que resulten de la inscripció 3a de la finca
matriu 22450.

Identificació propietari

LABORIA CASANOVA, CINTA

Identificació
terreny

Polígon

Parcel·la

86

36

cadastral

Núm. Finca

Llibre

37930/A

548

Tom

Foli

2768

218

Superfície
30,53 m2

Valor unitari
6,50 €/m2

Valor
198,45 €

Premi d'afecció

5%

9,92 €

Total

208,37 €

Superfície

Valor unitari

Valor

9,00 m2

1,95 €/m2

17,55 €

Premi d'afecció

5%

0,88 €

Total

18,43 €

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
0,00 €

Identificació registral

Expropiació

Servitud

Ocupació temporal
Superfície
0,00 m2

TOTAL
226,80 €

TOTAL VALORACIÓ: Dos cents vint-i-sis euros amb vuitanta cèntims. (226,80 €)
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Finca núm. 2
Finca propietat de Joaquim Dauden Encontrado. Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Tortosa, finca 21177, tom 3462, llibre 787, foli 118, amb referència cadastral
43157A086000380000KK
Rústica: Consistente en una pieza de tierra regadío de pozo, plantada de mandarinas en una superficie
aproximada de dos jornales y medio, y el resto sin arbolado, situada en el termino de Tortosa, y partida
de Campredo, conocida por “Huerto San Ramón”; este resto tiene una cabida después de una
segregación una hectárea; cincuenta y seis áreas, setenta y ocho centiáreas, catorce miliáreas, tiene
forma irregular y sus linderos son: al Norte; en parte con las porciones segregadas y en parte, con el
camino llamado Mas de la Misa; al Sur con camino de “Salva Aguas” y mediante , con terreno de Juan
Despaz; al Este, con finca llamada “Huerto dels Clots” y al Oeste, con la finca antes segregada: Esta
finca tiene a su favor unas servidumbres de riego y otra de paso sobre la registral 43659.
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
Identificació propietari

DAUDEN ENCONTRADO, JOAQUIM

Identificació cadastral
terreny

Polígon
86

Pârcel·la
38

Núm. Finca
21177

Llibre
787

Tom
3462

Foli
118

Identificació registral

Expropiació
Superfície
46,64 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
6,50 €/m2
5%
Total

Valor
303,16 €
15,16 €
318,32 €

Servitud
Superfície
84,73 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
1,95 €/m2
5%
Total

Valor
165,22 €
8,26 €
173,48 €

Ocupació temporal
Superfície
141,43 m2

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
183,86 €
TOTAL
675,66 €

TOTAL VALORACIÓ: Sis cents setanta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims. (675,66 €).
Finca núm. 3
Finca propietat Remedios Alcaide Cabrera. Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa,
finca 32774, tom 3519, llibre 821, foli 160, amb referència cadastral 43157A086000430000KD.
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Rústica: Heredad cereal regadío, situada en termino de Tortosa, y partida de Campredó, número setenta
y nueve, de cabida ochenta y nueve áreas, trece centiáreas, con la mitad del pozo enclavado en la finca
de Ramón Valldepérez, y derecho al agua del mismo; dentro de la cual se halla una casa vivienda
unifamiliar de construcción normal; de planta baja, rematada por tejado; de superficie ciento cuarenta
metros cuadrados; de los cuales, cuarenta metros cuadrados corresponden al almacén y los restantes
cien metros cuadrados a la vivienda, hallándose esta distribuida interiormente en varias dependencias;
lindante en junto: Al Norte, con Ramón Valldepérez Valldepérez; al Sur y Oeste con camino del Mas de la
Misa; y al Este, con José Caballé. Constituye parta de la parcela 16, del polígono 336 de Catastro.
La finca es troba gravada en una hipoteca a favor de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Identificació propietari

ALCAIDE CABRERA, REMEDIOS

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Polígon
86

Pârcel·la
43

Núm. Finca
32774

Llibre
821

Tom
3519

Foli
160

Expropiació
Superfície
171,75 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
6,50 €/m2
5%
Total

Valor
1.116,38 €
55,82 €
1.172,20 €

Servitud
Superfície
11,24 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
1,95 €/m2
5%
Total

Valor
21,92 €
1,10 €
23,02 €

Ocupació temporal
Superfície
105,94 m2

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
137,72 €
TOTAL
1.332,94 €

TOTAL VALORACIÓ: Mil tres cents trenta-dos euros amb noranta-quatre cèntims. (1332,94 €)
Finca núm. 4
Finca propietat de Ramon Valldepérez Valldepérez. Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Tortosa, finca 6689, tom 879, llibre 145, foli 143, amb referència cadastral 43157A086000440000KX
Rústica: heredad cereal regadío, situada en el termino de Tortosa y partida de Campredó, de extensión
ochenta y nueve áreas, trece centiáreas, en la que existe una casa de planta baja y un piso y el pozo
que esta cerca de la misma casa, lindante: al Norte, con Bautista Laboria Lozano, Manuel Curto Melich
y Ángel Castells; al Sur, con José Valldepérez Valldepérez; al Este, con José Caballé y Oeste con camino
Mas de la Misa.
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La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
Identificació propietari
Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ, RAMON
Polígon
86

Pârcel·la
44

Núm. Finca
6689

Llibre
145

Tom
879

Foli
143

Expropiació
Superfície
199,09 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
6,50 €/m2
5%
Total

Valor
1.294,09 €
64,70 €
1.358,79 €

Servitud
Superfície
0,00 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
1,95 €/m2
5%
Total

Valor
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ocupació temporal
Superfície
104,58 m2

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
135,95 €
TOTAL
1.494,74 €

TOTAL VALORACIÓ: Mil quatre cents noranta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims (1494,74 €)
Finca núm. 5
Finca propietat d’Amadeo –Domingo Laboria Estorach i Martin Laboria Estorach. Finca inscrita en el
Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, finca 37720, tomo 3027, llibre 607, foli 102, amb referència
cadastral 43157A086000450000KI
Rústica: Heredad regadío del agua del pozo existente en la finca de que se segrego; sita en el término
de Tortosa, partida de Campredó, de cabida dos jornales y cuarenta céntimos de otro, equivalentes a
cincuenta y dos áreas y cincuenta centiáreas; lindante: Norte, carretera de Barcelona a Valencia; Sur,
Ramón Valldepérez, mediante camino; Este, Rosa Espuny Ferreres y Oeste; resto de la finca de que
procede mediante camino de Font de Quinto.
La finca es troba gravada per una servidumbre d’aigua i camí resultants de la inscripció 3ª de la matriu.
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Identificació propietari

LABORIA ESTORACH, AMADEO
LABORIA ESTORACH, MARTIN

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Polígon
86

Pârcel·la
45

Núm. Finca
37720

Llibre
607

Tom
3027

Foli
102

Expropiació
Superfície
348,13 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
6,50 €/m2
5%
Total

Valor
2.262,85 €
113,14 €
2.375,99 €

Servitud
Superfície
0,00 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
1,95 €/m2
5%
Total

Valor
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ocupació temporal
Superfície
149,74 m2

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
194,66 €
TOTAL
2.570,65 €

TOTAL VALORACIÓ: Dos mil cinc cents setanta euros amb seixanta-cinc cèntims. (2.570,65 €)
Finca núm. 6
Finca propietat de Maria Isabel Dauden Encontrado. Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1
de Tortosa finca registral 43659, tom 3489, llibre 805, foli 190, amb referència cadastral
43157A086001400000KD
Rustica: Pieza de tierra regadío de pozo y actualmente sin arbolado, situada en término de Tortosa,
partida de Campredó, procedente de la finca conocida por “Huerto San Ramón” dentro de ella existen
una casa de un piso y bajos que mide unos ciento sesenta y cinco metros cuadrados, señalada con el
número 103 y un pozo con motor-bomba para sacar agua de riego. Tiene forma irregular y mide después
de una segregación practicada una hectárea, veintidós áreas, doce centiáreas, siete miliáreas; lindante
al Norte, con el camino llamado del Mas de la Misa y parte con porción segregada; al Este, con resto de
la finca matriz de que se segregó y en parte con la porción segregada; al Sur también resto de finca y
además con el camino de “Salva Aguas” en una anchura de cinco metros, por constituir, en parte una
franja de ciento sesenta y cuatro metros de largo por cinco ancho; y al Oeste, con la de Ramón Despax
mediante el barranco de “Pont Trencat”
La finca es troba gravada per la servidumbre de reg i pas a favor de la finca 21.177, segons resulten de
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la inscripció 1ª..

Identificació propietari
Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

DAUDEN ENCONTRADO, MA. ISABEL
Polígon
86

Pârcel·la
140

Núm. Finca
43659

Llibre
805

Tom
3489

Foli
190

Expropiació
Superfície
0,00 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
6,50 €/m2
5%
Total

Valor
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Servitud
Superfície
136,98 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
1,95 €/m2
5%
Total

Valor
267,11 €
13,36 €
280,47 €

Ocupació temporal
Superfície
229,27 m2

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
298,05 €
TOTAL
578,52 €

TOTAL VALORACIÓ: Cinc cents setanta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims. (578,52 €)
Finca núm. 7
Finca propietat d’Amadeo –Domingo Laboria Estorach i Martin Laboria Estorach. Finca inscrita en el
Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, finca 37720, tomo 3027, llibre 607, foli 102, amb referència
cadastral 43157A086001440000KE
Rústica: Heredad regadío del agua del pozo existente en la finca de que se segrego; sita en el término
de Tortosa, partida de Campredó, de cabida dos jornales y cuarenta céntimos de otro, equivalentes a
cincuenta y dos áreas y cincuenta centiáreas; lindante: Norte, carretera de Barcelona a Valencia; Sur,
Ramón Valldepérez, mediante camino; Este, Rosa Espuny Ferreres y Oeste; resto de la finca de que
procede mediante camino de Font de Quinto.
La finca es troba gravada per la servidumbre de camí i aigua, segons resulten de la inscripció 3ª de la
finca matriu.
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LABORIA ESTORACH, AMADEO
LABORIA ESTORACH, MARTIN

Identificació propietari

Identificació cadastral
terreny

Identificació registral

Polígon
86

Pârcel·la
144

Núm. Finca
37720

Llibre
607

Tom
3027

Foli
102

Expropiació
Superfície
473,07 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
6,50 €/m2
5%
Total

Valor
3.074,96 €
153,75 €
3.228,71 €

Servitud
Superfície
0,00 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
1,95 €/m2
5%
Total

Valor
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ocupació temporal
Superfície
197,00 m2

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
256,10 €
TOTAL
3.484,81 €

TOTAL VALORACIÓ: Tres mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-un cèntims. (3.484,81 €)
Finca núm. 8
Finca propietat de Ramon Valldepérez Valldepérez. Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1
de Tortosa, finca registral 37722/B,, tomo 2760, llibre 547, foli 201, amb referència cadastral
002501700BF91E0001GG
Rustica: Heredad regadío situada en termino de Tortosa, partida de Campredó, de extensión treinta y
dos céntimos de jornal, medida del país, equivalentes a siete áreas cinco centiáreas, lindante: Norte,
resto de finca, mediante camino; Sur Enrique Tejerizo, mediante camino; Este, tierras del comprador; y
Oeste, resto de finca mediante camino de Font de Quinto. Esta parcela no tiene derecho al agua del
pozo existente en la finca matriz.
La finca es troba gravada per la servidumbre d’aigua i camí, segons resulten de la inscripció 3ª de la
finca matriu 22450.
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VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ, RAMON
Polígon
86

Pârcel·la

Núm. Finca
37722/B

Llibre
547

Tom
2760

Foli
201

Expropiació
Superfície
67,78 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
6,50 €/m2
5%
Total

Valor
440,57 €
22,03 €
462,60 €

Servitud
Superfície
0,00 m2
Premi d'afecció

Valor unitari
1,95 €/m2
5%
Total

Valor
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ocupació temporal
Superfície
26,10 m2

Valor unitari
1,30 €/m2

Valor
33,93 €
TOTAL
496,53 €

TOTAL VALORACIÓ: Quatre cents noranta-sis euros amb cinquanta-tres cèntims. (496,53 €)
Quart - Sotmetre a exposició pública l’esmentada relació de béns i drets afectats amb publicació del
corresponent anunci al BOPT, DOGC i taulell d’anuncis de l’ajuntament pel termini de quinze dies hàbils,
donant tràmit d’audiència a les persones titulars de béns i drets afectats pel termini esmentat perquè
puguin presentar les al·legacions o reclamacions que considerin pertinents, entenent-se definitivament
aprovada dita relació de forma tàcita si no es formulés cap al·legació o reclamació, procedint-se a iniciar
el tràmit d’avinença i mutu acord amb els titulars de béns i drets afectats, o si s’escau, a tramitar
l’expedient de justpreu de forma separada i individualitzada per cadascuna de les finques afectades.
Cinquè - Notificar el present acord als titulars de drets i/o béns afectats.”

*-*-*

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.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 11 / 52 -

JACE / sbh

SERVEIS A LES PERSONES
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER A DENOMINAR LA NOVA PLAÇA
UBICADA ENTRE L’AVINGUDA DE BARCELONA, LA RAMBLA CANIGÓ I EL CARRER DEL MONTSENY, AMB
EL NOM DE PLAÇA D’ÀNGEL ACOSTA, I PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN EL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Atès que per decret d’Alcaldia núm. 1977/2016, s’incoa el procediment administratiu 2016-SACM0202-000002, per a la denominació de la nova plaça ubicada a la confluència entre l'avinguda de
Barcelona, la rambla de Canigó i el carrer del Montseny i la seva inclusió en el nomenclàtor de la ciutat.
Vist l’informe de la tècnica de Cultura de l’Ajuntament d’1 de setembre de 2016, amb la proposta de
denominació de “plaça d’Àngel Acosta”.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 21 de
setembre de 2016
Atès allò que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment l’assignació del nom de “plaça d’Àngel Acosta”, a la nova plaça ubicada a la
confluència entre l'avinguda de Barcelona, la rambla de Canigó i el carrer del Montseny i la seva inclusió
en el nomenclàtor de la ciutat.
Segon - Publicar l’esmentat acord per un termini de trenta dies en el Butlletí Oficial de la província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut
aquest termini, si no s’ha presentat cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquesta és una proposta que, en principi, ve
consensuada per tots els grups municipals i és en reconeixement a una persona que no era tortosí de
naixement però sí que era tortosí d’adopció i que tots plegats ens l’estimàvem moltíssim per la feina
que havia desenvolupat a la nostra ciutat.
A la vegada, també vull fer constar que és una proposta que també ve avalada per la pròpia Associació
de Veïns de Sant Llàtzer, que a les poques setmanes de faltar el senyor Àngel també ens va fer arribar
la necessitat de fer algun reconeixement.
Com vostès saben, aquesta és una plaça que es genera amb l’obertura de la rambla Canigó, intersecció
carrer Barcelona i, precisament, allí és on històricament havia tingut el seu domicili el senyor Àngel
Acosta.
Per fer un plantejament breu, entenc que els diferents portaveus voldran intervenir i, en tot cas doncs,
fem la ronda habitual.
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Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo unir-me totalment i
absolutament al que vostè ha dit en honor i en reconeixement a la tasca d’un tortosí d’adopció, però
tortosí de soca-rel, encara que va nàixer fora, el senyor Acosta, que ens ha donat una quantitat d’obres
artístiques, d’escultures que han enriquit, entre altres coses, la nostra Setmana Santa en varis dels
passos.
Per tant, nosaltres totalment i absolutament d’acord amb aquest reconeixement que li fa Tortosa.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies.
En tot cas, abans de continuar donant la paraula, no he saludat i voldria saludar al seu fill i la seva neta,
que també estan aquí a la sessió plenària, que agraeixo la seva presència.
Tanmateix, acabem la ronda de portaveus i jo també un esment sobre aquesta qüestió.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, el nostre vot serà afirmatiu. Sí.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, serà el nostre vot també afirmatiu, tal i com vam
expressar tots els grups municipals en la Junta de Portaveus.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: També afegir-nos a la salutació als fills del difunt escultor
tortosí. Tortosí perquè pensem, tot i que va nàixer fora, el seu sentiment també estava aquí i ha deixat
molta obra i molt arrelament. Per tant, nosaltres, com ja hem manifestat en altres ocasions, ens
adherim a la proposta.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde.
També, en primer lloc, saludar al fill i a la neta del senyor Àngel Acosta, a Àngel i a Maria, gràcies per
acompanyar-nos en aquest reconeixement al senyor Àngel.
Avui estem fent un reconeixement a un dels tortosins més il·lustres que tenim a la nostra ciutat. I dic
tortosí perquè el senyor Àngel Acosta, malgrat que va nàixer a la ciutat canària de Puerto de la Cruz,
portava vivint a Tortosa des de l’any 47 i, per tant, vora 70 anys fins a la seva mort –que ens va deixar
l’abril de l’any passat– ha estat un tortosí més, un ravalero més.
Mentre va viure va ser un gran ambaixador de la ciutat, de la seva ciutat d’adopció i portava el nom de
Tortosa arreu. Ha sigut un gran pintor, un gran escultor i, a més a més, destaca també per la seva
important obra religiosa que s’estén no només a la ciutat de Tortosa, sinó molt més enllà, especialment
a la Diòcesi de Tortosa, però també trobem obra seva en diferents països.
A la seva ciutat va fer, per exemple, l’imatge de la Verge del Carme, que avui és una de les imatges més
venerades a les Illes Canàries i, per tant, cal dir que hem comptat amb un gran artista. A la nostra ciutat
és autor de passos de Setmana Santa, com la Verge de les Angoixes, el despullament de Jesús i, per
tant, és un dels artistes que més empremta ha deixat a la nostra ciutat i que tant l’apreciem.
Més enllà de l’obra artística, el que voldria recordar també avui, com a portaveu del meu grup, era que
el senyor Àngel, més enllà de ser un bon artista, era una bona persona, molt estimada al barri, a qui
tothom recorda amb molt de carinyo, especialment –com he dit– al barri de Sant Llàtzer, que és on
vivia, molt treballador, molt implicat amb tot el que es feia des de l’Associació de Veïns, que aquí també
vull agrair la seva col·laboració i la seva implicació en què aquesta plaça avui tingués aquest nom.
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Per tant, avui donem nom, homenatgem des de l’Ajuntament i donem nom a aquesta plaça al barri de
Sant Llàtzer, al barri de la Raval –una plaça on està ubicada la seva casa familiar–, i homenatgem a
aquell gran artista, a aquella gran persona, a aquella persona senzilla, treballadora, a aquella persona
que ens ha donat tanta obra i que sempre el recordarem amb molt de carinyo.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Bé, en tot cas ja farem un dia un acte més
institucional a aquesta plaça en la qual també he d’agrair a la família la donació d’un bust que fan i que
ficarem a la mateixa plaça. En aquell moment, també amb la participació de l’Associació de Veïns, ja
farem l’acte de reconeixement.
Ho ha dit la persona que ha intervingut abans que jo, per tant, no afegiré res més que el que ja sap la
família i és de que el senyor Àngel Acosta va ser una persona molt estimada a la ciutat, a la Raval, però
a la ciutat de Tortosa i jo diria que a tot el territori.
*-*-*
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.

PROMOCIÓ TURÍSTICA
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
D'ENS LOCALS DE LA XARXA DE CENTRES D'ACOLLIDA TURÍSTICA DE CATALUNYA ACORDAT PER
ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ D'ENS LOCALS DE LA XARXA DE CENTRES D'ACOLLIDA
TURÍSTICA DE CATALUNYA CELEBRADA EL 21 D'ABRIL DE 2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Atès que l'Ajuntament de Tortosa va acordar en sessió plenària del 8 de gener de 2007 formar part de
l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida Turística (AELXCAT).
Atès que en data 21 d'abril de 2016 es va reunir l'Assemblea General de l'AELXCAT. En aquesta Assemblea
es van adoptar els acords següents: dissolució de l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres
d'Acollida Turística de Catalunya i liquidació de l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida
Turística de Catalunya, ja que la figura del Centre d'Acollida Turística de Catalunya (CAT) ha desaparegut
mitjançant la normativa vigent Decret 66/2014 de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació,
Difusió i Atenció Turística de Catalunya i ha perdut el seu objectiu fundacional.
Atès que en data 10 de juny de 2016 arribà al Registre General de l'Ajuntament de Tortosa certificat del
secretari de l'AELXCAT, indicant els acords que l' Assemblea General del 21 d'abril va adoptar i es demana
que l'Ajuntament de Tortosa com a membre de l'Associació i per tal de donar acompliment a l'apartat 2 de
la clàusula 18a dels Estatuts ratifiqui l'acord de dissolució i de liquidació adoptats.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat de data 27 de setembre
2016.
Al Ple de la corporació s'eleva la següent proposta,
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Primer - Ratificar l'acord adoptat per l'Assemblea General de l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de
Centres d'Acollida Turística de Catalunya, en reunió del dia 21 d'abril de 2016, de dissolució de l'Associació
AEXLCAT atès que la figura del Centre d'Acollida Turística de Catalunya (CAT) ha desaparegut mitjançant la
normativa vigent, Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció
turística de Catalunya i ha perdut el seu objectiu fundacional.
Segon - Donar exposició pública de 30 dies de l'esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona. Si no es formula cap al·legació durant el corresponent tràmit d'informació pública, els acords
precedents esdevindran aprovats definitivament, de forma tàcita, sense cap més tràmit.
Tercer - Notificar el present acord als ajuntaments membres de l'AELXCAT.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Simplement, és donar compliment al que
l’Associació o l’Assemblea de l’Associació ja va prendre i que ara han de passar pels diferents plens, a
efectes de dissoldre l’esmentada Associació.
*-*-*
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.

04. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA EN EL CONSORCI DE LA RUTA DELS TRES REIS
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
Atès que l'Ajuntament de Tortosa és membre fundador del Consorci de la Ruta dels Tres Reis,
conjuntament amb els Ajuntaments d'Alcañiz i Morella, i que li correspon designar, d'acord amb l'article
8 dels Estatuts del referit Ens, dos representats a l'Assemblea General de l'esmentat Consorci.
Atès que el Sr. Alfredo Ferré Fandos ha deixat de ser el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tortosa,
ocupant actualment aquest càrrec el Sr. Josep Felip Monclús Benet.
Atès el dictamen favorable de la Comissió de Promoció de la Ciutat de data 26 de setembre de 2016.
Al Ple de la corporació s'eleva la següent proposta:
Primer - Designar el següent representant del municipi de Tortosa en l'Assemblea General del Consorci
Turístic de la Ruta dels Tres Reis:
- el Sr. JOSEP FELIP MONCLÚS, regidor de l'Àrea de Turisme.
Segon - Notificar aquest acord a la resta de municipis membres del Consorci Turístic “Ruta dels Tres Reis”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Fruit de la reorganització del cartipàs municipal,
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l’únic que procedim és a nomenar al nou regidor de Turisme, el representant d’aquest Consorci, el
senyor Monclús.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Abstenció.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP
(1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP (3).

SERVEIS CENTRALS
05. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2017

D’APROVACIÓ

PROVISIONAL

DE

LA

MODIFICACIÓ

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“Incoat expedient amb la finalitat d’aprovar la modificació de determinades ordenances reguladores
d’impostos i taxes municipals d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017, vistos els estudis econòmics
corresponents i l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 27 de setembre de 2016, al Ple municipal proposo adoptar
els acords següents:
PRIMER - Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-1, reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent text articulat
aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 183, de 26 de setembre 2016, al qual
aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius d’aquest tribut
denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és:
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA
ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen
següents:
Tipus de béns immobles

Tipus

Béns immobles urbans

0,986

Béns immobles rústics

1,037

Béns immobles de característiques especials

1,300
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2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que són
d’aplicació.
Article 2. Exempcions potestatives
1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns
immobles la quota líquida dels quals és inferior a:
- Béns immobles urbans: 3 euros.
- Béns immobles rústics: 3 euros.
En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes, el límit s’aplica a la suma
d’aquestes.
Article 3. Bonificacions amb elements potestatius
S’aplica una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’impost, sempre que així se sol·liciti pels
interessats abans de l’inici de les obres, als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les
empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació
equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què
s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini es
realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres
períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els següents requisits:
− El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l'ordenació per compte
propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un d’ambdós, amb la finalitat d'intervenir
en la producció o distribució de béns o serveis.
− El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels drets que
constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
− Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos a l’immobilitzat d'aquestes
empreses.
− La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en tot cas mai pot ser
superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació finalitzen les
obres d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, en aquest cas per venda de l’immoble, el
subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta circumstància a l’òrgan encarregat de
la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta obligació constitueix infracció tributària d’acord amb
la Llei general tributària.
Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
− Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost.
− Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la data de l’inici de les obres.
− Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
− Còpia del rebut de l'impost sobre béns immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita la
bonificació.
− Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la d’urbanització,
construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació.
− Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat expedit per
l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres.
− Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a realitzar les
noves construccions i/o obres de rehabilitació integral. Si aquestes obres afecten a varies parcel·les
s’haurà de comunicar la referència cadastral de cadascuna d’elles.
Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre l’estat
d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització i construcció efectivament realitzades, quan
es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici.
Article 4. Bonificacions potestatives
1. A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Ordenança, relatiu als
habitatges de protecció oficial, i en relació amb els béns immobles que reuneixen les mateixes
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característiques que els inclosos en el mateix, és d'aplicació una bonificació del 50 per cent durant
els 3 anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial.
2. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen
d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
corresponent a l’immoble que constitueixi el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili
en que es resideix més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les següents
condicions:
a) L’import de la bonificació es calcula aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui a la
quota íntegra. El percentatge de bonificació a aplicar ve detallat en la taula que consta al
paràgraf c).
b) Requisits subjectius
La bonificació s’aplica, prèvia sol·licitud efectuada pels interessats d’acord amb el que es regula a
l’apartat 2.d) d’aquest mateix article, als subjectes passius de l’impost i que a la vegada són titulars de
família nombrosa. Es consideren titulars de famílies nombroses tant els titulars com els cotitulars
d’aquestes, segons informació facilitada pel Departament de Benestar Social i Família en relació a la
data de meritament de l’impost.
c) Requisits objectius
Aquesta bonificació només serà aplicable al bé immoble de naturalesa urbana que constitueixi
l’habitatge habitual del subjecte passiu i que tingui un valor cadastral inferior a 55.000,00 €, i no serà
aplicable a béns immobles que tinguin ús diferent a habitatge habitual.
La concessió d’aquesta bonificació quedarà limitada en funció de la capacitat econòmica dels subjectes
passius. Només tindran dret a la bonificació aquells subjectes passius que, complint la resta de
requisits, acrediten que el conjunt dels ingressos anuals de tots els components de la unitat familiar no
superi la quantitat equivalent a SIS vegades el darrer Indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) publicat. Als efectes d’aquesta bonificació s’entendrà per unitat familiar totes les persones que
figuren empadronades amb el subjecte passiu.
El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció del conjunt dels ingressos anuals de tots
els components de la unitat familiar de la forma següent:
Fins 3 cops l’IRSC

90%

Fins 4 cops l’IRSC

75%

Fins 5 cops l’IRSC

50%

Fins 6 cops l’IRSC

30%

Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui al corrent
en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.
d) Sol·licitud de la bonificació
Cal efectuar la sol·licitud de la bonificació a l’Ajuntament o organisme en què aquest tingui delegada la
gestió de l’impost entre l’1 de gener i el 28 de febrer de l’any en què ha de tenir efecte. Qualsevol
sol·licitud presentada fora d’aquest període serà considerada extemporània. Els subjectes passius,
juntament amb la sol·licitud i el títol de família nombrosa, hauran d’aportar obligatòriament la darrera
declaració exigible de l’Impost sobre la renda de les persones físiques a la data de presentació de la
sol·licitud de la bonificació, o certificat d’imputació de rendes o bé autorització a l’Ajuntament o
organisme en qui aquest tingui delegada la gestió de l’impost per a obtenir de l’AEAT les dades
corresponents per a tots els membres de la unitat familiar. L’administració podrà sol·licitar la
documentació addicional que resulti necessària amb l’única finalitat de verificar el compliment dels
requisits per aplicar la bonificació.
3. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de
l’impost. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per produir
calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent per part de l’administració
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competent. En cap cas s’aplicarà la present bonificació pel compliment de les obligacions
imposades de la normativa tècnica sectorial aplicable. Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà
condició necessària que el subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb
l’Ajuntament de Tortosa.
Article 5. Fraccionament de padrons
1. L’Ajuntament fraccionarà en 2 terminis el pagament de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana. Aquests terminis de pagament seran degudament establerts en els corresponents
calendaris fiscals que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
2. Quan el fraccionament de les quotes suposin imports inferiors a la quota mínima que queden
establertes com exemptes per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut
determinades en la present ordenança, aquest import mínim resultant no es tindrà en compte i es
liquidarà l’impost per la quota líquida aplicable a l’objecte tributari.
3. Aquest fraccionament del padró sols s’aplicarà per aquells subjectes passius que tinguin domiciliats
en entitats bancàries els seus respectius rebuts. La resta de contribuents que no optin pel sistema
de pagament per domiciliació bancària no tindran dret a gaudir de l’opció de fraccionament.
“
SEGON - Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-2, reguladora de l’Impost
sobre activitats econòmiques, el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent text articulat
aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 183, de 26 de setembre 2016, al qual
aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius d’aquest tribut
denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE
L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual segueix:
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Coeficient de situació
Categoria

Índex de situació

1ª

2,93

2ª

2,58

3ª

2,17

4ª

1,76

Article 2. Vialer
El vialer a efectes d’ordenances fiscals municipals, que conté la relació de carrers i vies públiques
municipals, determina la seva categoria a efectes d’aquest impost. L’esmentat vialer, denominat
“Relació de carrers i categories a efectes fiscals municipals”, s’inclou com annex a les ordenances
fiscals municipals.
Article 3. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. Beneficis fiscals
a) S’aplicarà una bonificació de 50 per cent (50%) a la quota tributària a aquells que iniciïn l’exercici
de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc primers anys
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit
anteriorment sota una altra titularitat, en els termes regulats a la lletra b) de l’apartat primer de l’article 6.
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant en el municipi activitats
empresarials subjectes a aquest, no es considerarà que s’inicia una activitat en els següents casos:

www.tor tosa.cat
- Pàg. 19 / 52 -

JACE / sbh

1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint.
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es venia
realitzant.
4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la
que es venia tributant.
Aquesta bonificació té caràcter pregat. Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària
que el subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.
b) S’aplicarà una bonificació per creació d’ocupació quin import es determinarà mitjançant l’aplicació
d’un percentatge sobre la quota tributària, per aquells subjectes passius que tributin per quota
municipal i hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit
durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en almenys cinc (5)
treballadors/es, en relació amb el període anterior a aquell, en els centres situats en el municipi
segons la següent escala:
INCREMENT PLANTILLA

BONIFICACIÓ

Entre 5 i 15 treballadors

35%

Entre 15,01 i 25 treballadors

45%

Més de 25,01 treballadors

50%

Per al càlcul del promig es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en
cada període pels dies que han estat en actiu durant aquest i es dividirà el resultat pels dies de durada
del període, o per 365 dies si aquest és d’un any, amb les següents particularitats:
1. En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de l’any
base es realitzarà atenent a la situació conjunta de les empreses afectades abans i després de
l’operació.
2. En el supòsits de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es considerarà
increment de plantilla el trasllat de treballadors ja integrats en l’empresa a centres d’activitat
situats en el municipi.
3. Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre d’aquests equivalent, en
funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, és incompatible amb la regulada a l’apartat anterior. Per
poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui al corrent en
les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.
2. Procediment de concessió de beneficis fiscals
La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació establerta a la lletra a) de l’apartat anterior s’haurà
de presentar en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat, acompanyada de la documentació
acreditativa del compliment dels requisits exigits.
La sol·licitud per al reconeixement de la resta de bonificacions previstes en l’apartat primer d’aquest
article s’han de presentar dins del primer trimestre del període impositiu en què siguin d’aplicació,
acompanyant la documentació acreditativa.
La resolució per la qual es reconeix el dret al gaudiment d’un benefici fiscal fixarà el període impositiu
des del que s’entén concedit. No obstant, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent
adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud,
sempre que en la data de meritament del tribut hagin concorregut els requisits legalment exigibles per
al seu gaudi.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació
de la sol·licitud. Si l’acord es dicta amb posterioritat a la fi d’aquest, per causes no imputables al
subjecte passiu, la devolució que pugui correspondre inclourà l’interès de demora regulat a l’article 26
de la Llei general tributària.
TERCER - Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-3, reguladora de
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l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent
text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 183, de 26 de setembre
2016,, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius
d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és:
“ ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el següent quadre de
tarifes:
Classe de vehicle
A) Segons potència fiscal

Tarifa (€)

1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys.
De menys de 8 cavalls fiscals

25,06

De 8 fins 11,99 cavalls fiscals

67,67

De 12 fins 15,99 cavalls fiscals

142,84

De 16 fins 19,99 cavalls fiscals

177,92

De 20 cavalls fiscals en endavant

222,37

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials,
màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals

35,08

De 16 fins 25 cavalls fiscals

55,14

De més de 25 cavalls fiscals

165,39

B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places

165,39

De 21 fins 50 places

235,56

De més de 50 places

294,45

C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al
transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil

83,95

De 1.000 kg fins a 2.999 kg de càrrega útil

165,39

De més de 2.999 kg fins a 9.999 kg de càrrega útil

235,56

De més de 9.999 kg de càrrega útil

294,45

2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de
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vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil

35,08

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

55,14

De més de 2.999 kg. de càrrega útil

165,39

D) Segons els centímetres cúbics (cc)
Ciclomotors

8,78

Motocicletes fins 125 cc

8,78

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

15,03

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

30,08

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc

60,14

Motocicletes de més de 1.000 cc

120,28

2. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques contingudes al Text
refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es modifiqui
per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/98, de 23 de
desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles.
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex V
del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra A.2) de les tarifes indicades
comprèn tant els tractors de camions com els tractors d'obres i serveis.
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil, llevat de que el vehicle
estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, que haurà de tributar com a autobús.
7. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes i, per tant, han de
tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
8. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la potència
d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.
9. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents
als tractors.
10. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes.
Article 2. Bonificacions potestatives
1. S'aplica una bonificació del 75 per cent (75%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor
dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient
per disposar de motor que utilitza l'energia elèctrica com a principal font d'energia i els híbrids que
disposen de motor elèctric i motor de combustió interna.
2. S'aplica una bonificació del 100 per cent (100%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor
dels titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de
14 de juliol, que aprova el Reglament de vehicles històrics.
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b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació.
Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en
què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
3. Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en els apartats 1 i 2 d’aquest article els interessats
han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el Permís de circulació, la Targeta
d'inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes. És
també requisit per poder gaudir de les bonificacions previstes que el beneficiari estigui al corrent en les
seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
“
QUART - Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-5, reguladora de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana el text de la qual ve donat íntegrament pel
corresponent text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, i publicat al BOP número 183, de 26
de setembre 2016,, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, indicant que l’Ajuntament estableix el règim
d’autoliquidació i per tant serà d’aplicació l’article 10 de l’esmentat text articulat, incloent l’annex
corresponent als elements potestatius d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER
LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS
PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és:
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST
SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Quadre de percentatges en funció del període de generació
Període de generació

Percentatge

Entre 1 i 5 anys

3,70

Fins a 10 anys

3,50

Fins a 15 anys

3,20

Fins a 20 anys

3,00

Article 2. Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària
S’estableix el tipus impositiu del TRENTA PER CENT (30%), independentment del període de generació.
Article 3. Quantia de la reducció legal (només municipis amb revisió inferior a 5 anys)
(sense contingut)
Article 4. Bonificacions potestatives
S’estableix una bonificació, que haurà de ser sol·licitada per les persones interessades, en aquelles
transmissions de béns o de la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del
domini en que es donin totes les següents condicions:
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
b) Que l’immoble hagi estat l’últim habitatge habitual del causant. S’entendrà com a últim habitatge
habitual del causant aquell on aquest hi tenia el seu domicili habitual de manera ininterrompuda
durant els dos anys immediatament anteriors a la seva defunció. Les dades del Padró Municipal
d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem.
c) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, cònjuge,
ascendents o adoptants.
d) Que el subjecte passiu hagi conviscut amb el causant a l’habitatge habitual d’aquest darrer, de
manera ininterrompuda durant els dos anys immediatament anteriors a la seva defunció. Les dades
del Padró Municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem.
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e) Que l’immoble sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu i es comprometi a mantenir-lo en el seu
patrimoni durant un període de quatre anys, com a mínim. En cas de produir-se la transmissió
abans dels quatre anys es practicarà la liquidació complementària de la part bonificada.
f) Que el subjecte passiu hagi presentat la corresponent autoliquidació o, si fos el cas, declaració del
fet imposable dintre del termini legalment establert.
g) Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de
Tortosa.
L’import de la bonificació es determina aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui sobre la
quota íntegra de l’impost. El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció del valor
cadastral del sòl en el període impositiu d’aplicació i del nivell d’ingressos (NI) del darrer exercici fiscal
declarat de tots els components de la unitat familiar del beneficiari. Als efectes d’aquesta bonificació
s’entendrà per unitat familiar totes les persones que figuren empadronades amb el subjecte passiu. La
següent taula detalla els percentatges de bonificació a aplicar en cada cas:
Valor cadastral del sòl (€)

NI ≤ (IRSC*3)

(IRSC*3) < NI ≤ (IRSC*4)

(IRSC*4) < NI ≤ (IRSC*6)

Fins a 3.000,00

95%

80%

55%

De 3.000,01 a 5.000,00

90%

60%

35%

De 5.000,01 a 10.000,00

85%

50%

20%

A partir de 10.000,01

80%

40%

10%

On IRSC és el darrer valor publicat de l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya i NI representa el
Nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els components de la unitat familiar del
beneficiari.
Amb la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:
- Certificat de defunció del causant.
- Document d’acceptació d’herència.
- Documents acreditatius del nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els components
de la unitat familiar o autorització de tots els membres de la unitat familiar per a obtenir-lo.
Article 5. Exempció
Les transmissions fetes, a partir de l’1 de gener de 2010, i amb motiu de la dació en pagament de
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o avalador del mateix, per la cancel·lació de deutes garantits
amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contreta amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat
que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Tanmateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits anteriors,
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No s’aplicarà aquesta exempció quan el deutor o avalador transmitent o qualsevol altre membre de la
seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute
hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el que hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la transmissió o des de el
moment de l’adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar s’estarà al disposat en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre
Societats, sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes s’equipararà el
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
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La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel transmeten davant l’Administració
Tributària municipal.
“
CINQUÈ.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-4, reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres:
a) Es modifica el segon apartat de l'article 7è Bonificacions potestatives, resultant el següent text
íntegre:
Segon.- Bonificació del NORANTA PER CENT (90%) a favor de les construccions, instal·lacions o obres de
remodelació o adaptació de les existents que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels
discapacitats. En el cas d’obres en elements de caràcter privatiu caldrà acreditar la discapacitat del
beneficiari i/o les persones que convisquin amb ell. En cap cas s'aplicarà la present bonificació en
aquelles construccions, instal·lacions i obres quina execució imposi la normativa sectorial que resulti
aplicable
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
SISÈ - Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes
municipals que es detallen a continuació, amb efectes de l’1 de gener de 2017:
Núm. T-1 Taxa per expedició de documents administratius
a) Es modifica l'article 6è Tarifa, amb el text íntegre següent:
Article 6è Tarifa
La tarifa, en euros, a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Concepte

Import (€)

Per expedició de llicències d’ocupació d’habitatges, per cada habitatge

38,60

Per reexpedició de la targeta Tortosa Sènior/targeta acreditativa

4,45

Per expedició duplicat acord Fires dilluns i dissabte

4,45

Per expedició d’informes sobre atestats per accident de trànsit

32,25

Per expedició de permisos d’armes

23,10

Tramitació d'un pla parcial:
* Fins a 100 habitatges

713,60

* A partir de 100 habitatges s'incrementarà per cada 50 h o fracció

118,80

Tramitació d'un programa d'actuació urbanístic

593,70

Tramitació d'un pla especial

593,70

Tramitació d'un projecte d'urbanització. Serà el 0,07% del PEM amb una quota mínima de

593,70

Tramitació d'un projecte de reparcel·lació o compensació

593,70

Tramitació d'un projecte de parcel·lació

296,90

Tramitació d'una delimitació d'un polígon d’actuació

178,05

Expedició certificat de condicions urbanístiques

50,90

Expedició certificat de serveis urbanístics

50,90

Expedició de plànol d'alineacions:
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* Fins a 10 ml

118,80

* A partir de 10 ml per cada ml

1,70

Expedició de plànol de rasants :
* Fins a 50 m2

118,80

* A partir de 50 m2 per cada m2

0,15

Senyalar alineacions sobre el terreny :
* Fins a 10 ml

38,05

* A partir de 10 ml per cada ml

2,50

Senyalar rasants sobre el terreny :
* Fins a 50 m2
* A partir de 50

44,00
m2

per cada

m2

0,25

Certificats relacionats amb l'Impost Béns Immobles, rústics i urbans

16,10

Certificats relacionats amb la numeració de policia

32,25

Tramitació de certificats del punt d'informació cadastral

7,10

Còpia DIN A4 en color del parcel·lari cadastral

7,10

Informe tècnic sobre expedient contradictori de ruïna
Informe peritació terrenys o edificis: 0,05% sobre valoració amb mínim de

635,40
35,70

Fotocòpies plànols amillarament, per cadascuna

11,65

Per un exemplar de la normativa urbanística PGOU

86,90

Informe tècnic, emès a instància de part, sobre una edificació o instal·lació

164,95

Fotocòpies DIN A4 (document)

0,15

Fotocòpies DIN A3 (document)

0,25

Còpia plànol a color en paper:
DIN A4

1,25

DIN A3

2,40

DIN A2

3,60

DIN A1

4,80

DIN A0

6,05

Còpia i fotocòpia plànol monocrom en paper:
DIN A4

0,90

DIN A3

1,70

DIN A2

2,50

DIN A1

3,35

DIN A0

4,25

Còpia plànol cartografia en paper:
DIN A4

1,55

DIN A3

3,15

DIN A2

4,70

DIN A1

6,25

DIN A0

7,80

Còpia plànol del POUM en paper:
DIN A4

1,55

DIN A3

3,15

DIN A2

4,70

DIN A1

6,25

DIN A0

7,80

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa
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Cartografia (suport digital):
* 1 full format dgn

58,00

* 1 full format dwg

46,40

* 1 full format pdf

69,60

Planejament (suport digital):
-- arxiu informàtic que inclou documentació escrita

60,35

-- arxiu documentació gràfica (en format PDF o Microstation)

60,35

Documentació POUM en paper:
* 1 exemplar complet (inclou catàleg)

1449,20

* 1 estudi ambiental

483,05

* 1 estudi impacte ambiental

120,75

Arxiu vialer (format PDF o Microstation) (suport digital)

48,35

Còpia parcel·lari cadastral

5,65

Per validació de poders

6,90

Per impresos del Cadastre:
* Model 901 i 903

0,60

* Model 902

2,75

* Model 902S

1,00

* Model 904

1,20

* Model 905

1,65

Per emplenar els models 901, 903, 904 i 905

2,25

Per cada exemplar d’ordenança fiscal

1,00

Expedició i renovació de títols de panteons i tombes:
* Expedició

36,15

* Renovació

30,85

Expedició i renovació de títols de nínxols:
* Expedició

21,20

* Renovació

18,05

Per la gestió i tramitació de l’informe d’adequació de l’habitatge en el procés de reagrupament familiar

142,40

Per la gestió i tramitació d’informes de grau i d’esforç d’integració social

47,20

Per la tramitació de la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Per cada gos.

50,00

Per la tramitació de llicència de conducció de gossos potencialment perillosos. Per cada gos.

25,00

Gestió de la comunicació de nuclis zoològics

33,00

Autorització i renovació de l’autorització per abocament d’aigües residuals en xarxes indirectes

104,85

Expedició acta de matrimoni civil celebrat fora de la Casa Consistorial

181,15

Expedició acta de matrimoni civil, celebrat a la Casa Consistorial

158,45

Per expedició de certificats i documents per a la tramitació dels expedients següents, beques, títol de
família nombrosa o de família monoparental, programa d’ajuts d’urgència social i per sol·licitud d’advocat
d’ofici, en aquest darrer cas amb informe justificatiu de serveis socials.

2,10

Per expedició de certificats d’empadronament, de convivència i volants d’empadronament per altres
tramitacions no incloses en l’epígraf anterior, amb informe justificatiu de serveis socials que acrediti uns
ingressos de la unitat de convivència inferiors a 1 cop l’IRSC.

2,10

Per expedició d’altres certificats i documents

7,10
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b)Es proposa modificar l’article 7è, que queda amb el redactat següent:
Article 7è Exempcions
Estaran exempts de la taxa per drets d'examen els subjectes passius en situació de desocupació que no
perceben cap prestació econòmica, fet que els subjectes passius hauran d’acreditar.
Estaran igualment exempts de la taxa aquells documents o certificacions que siguin sol·licitats en
relació amb les prestacions dels serveis socials i de l’assistència social de la Seguretat Social, incloenthi la tramitació de la Renda mínima d’inserció (Pirmi) i de la pensió no contributiva de la seguretat social
excepte en els casos de compliment de les obligacions alimentàries a favor del cònjuge i fills i quan es
tracti d’obligacions contretes pel beneficiari en l’àmbit de la Seguretat Social.
c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
Núm. T-2 Taxa per recollida d’escombraries
Es proposa modificar l’article 6è, que queda amb el redactat següent:
Article 6è Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de
la naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on
estiguin situats.
Amb aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent per any i en euros:
Epígraf

Primera

Segona

Tercera

Habitatges

128,84

120,60

110,65

Hotels, per plaça

50,75

50,75

50,75

Pensions i cases d’hostes, per plaça

40,45

40,45

40,45

* De 0 a 50 llits

1.089,30

1.089,30

1.089,30

* De més de 50 llits

1.634,80

1.634,80

1.634,80

* Fins a 25 alumnes

248,40

248,40

248,40

* De 25 a 50 alumnes

360,20

360,20

360,20

* De més de 50 alumnes a mitja pensió

972,25

972,25

972,25

* De més de 50 alumnes a pensió completa

1.020,10

1.020,10

1.020,10

Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars

301,77

254,33

213,13

Locals, de menys de 40 m2 construïts no susceptibles d’usos
comercials, industrials o anàlegs

110,65

110,65

110,65

637,45

637,45

637,45

1.775,40

1.775,40

1.775,40

470,75

470,75

470,75

Sanatoris i clíniques:

Col·legis i acadèmies:

Supermercats i hipermercats:
* Per superfície construïda de 200 m2 a 1.000 m2
* Per superfície construïda superior a 1.000 m2
Hostaleria: cafeteria, restaurant, bar, pub i similars
* Per superfície construïda de menor de 100 m2

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

* Per superfície construïda de 100 m2 a 250 m2

600,27

600,27

600,27

* Per superfície construïda superior a 250 m2

848,90

848,90

848,90

Zones perifèriques, habitatges unifamiliars

110,65

110,65

110,65

Centres de culte

10,00

10,00

10,00

info@tortosa.cat

Les quotes fixades en la tarifa corresponen a una anualitat, que es prorratejarà per trimestres naturals
en els supòsits d’inici en el servei.
Dintre de l’epígraf “Habitatges” s’inclouran també els immobles amb ús d’habitatge encara que siguin
destinats parcialment a ús de despatx professional. Si es tracta d’un immoble amb una única referència
cadastral, però que és fruit de la unió de dos immobles, que disposa de comunicació interior, però que
manté dos accessos exteriors independents, per a l’habitatge i per a l’activitat, tributarà pels dos
conceptes.
Els immobles que siguin exclusivament o principalment utilitzats per a ús diferent al d’habitatge
tributaran per l’epígraf assenyalat com “Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars” o per
l’epígraf de “Locals de menys de 40 m2 construïts no susceptibles d’usos comercials, industrials o
anàlegs” segons correspongui.
Per als llocs destinats exclusivament a centre de culte de concurrència pública inclosos en l’àmbit
d’aplicació de la LO 7/1980 de 5 de juliol, de llibertat religiosa, com església, confessions i comunitats
religioses i les seves federacions que gaudeixin de personalitat jurídica s’aplicarà la tarifa “Centres de
culte”
La quota tributària per l’abocament de residus industrials assimilables a urbans serà la corresponent a
la que resulti del tractament de residus, més 15,80 euros per tona corresponents al cànon sobre la
deposició de residus fixat a la Llei 8/2008, de 10 de juliol.
L’import d’aquest cànon, sobre deposició de residus, s’actualitzarà automàticament en el moment que
la Generalitat de Catalunya ho disposi normativament.
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
Núm. T-3 Taxa de serveis Cementiri municipal
a) Es proposa modificar l’article 10è, que queda amb el redactat següent:
Article 10è Règim de gestió de la taxa per conservació i manteniment
L’Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de la taxa, que estarà constituït per
les dades referents a l’objecte tributari, subjecte passiu, tarifa aplicable i quota tributària.
En els casos de pluralitat de subjectes passius, l’Ajuntament podrà considerar qualsevol d’ells a efectes
de liquidació de la taxa, sens perjudici del caràcter solidari de la responsabilitat envers el pagament de
la quota tributària.
El padró serà aprovat per l’òrgan competent i exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils,
comptats a partir de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí oficial de la província perquè els
interessats el puguin examinar, i en el seu cas, formular les observacions i al·legacions que estimen
oportuns. L’exposició pública del Padró produirà els efectes de la notificació en els termes establerts en
la Llei general tributària.
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Finalitzada l’exposició pública del padró, s’iniciarà el període voluntari de cobrament, dins dels terminis
que s’assenyalin al respecte en l’edicte de cobrament corresponent a cada exercici, que en cap cas serà
inferior a 2 mesos.
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
T6 - Taxa sobre llicències 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.
Es modifica l’article 8 punt 3 amb el redactat següent
Article 8. Càlcul de la quota de la taxa
3. Les tarifes per altres tràmits administratius també regulats en aquesta Ordenança, seran les
següents:
a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats:
inclosos a l’annex II de la llei 20/2009: 89,60 €
inclosos a l’annex III de la llei 20/2009: 89,60 €
inclosos a la Llei 11/2009: 89,60 €
b) Revisió de la llicència ambiental de les activitats:
incloses a l’annex II: 143,75 €
c) Adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia vigent:
incloses a l’annex II de la llei 20/2009: 143,75 €
d) Validacions de plans de dejeccions ramaderes d’activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009 i
normativa de aplicable: 311,25 €
e) Autorització administrativa de l'activitat temporal de circ i instal·lació d'atraccions infantils (firaires):
108,00€
f) Tramitació de la comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes càrnics : 54,00 €
g) Segones i/o posteriors inspeccions extraordinàries en activitats en què per motius no justificats
atribuïbles a l'interessat es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació, verificació de
mesures correctores exigides, control mediambiental (per cada actuació addicional): 64,80 €
h) Tramitació de l’activitat d’habitatge d’ús turístic: 55,00 €
i) Tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un establiment: 277,15 €
c) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
Núm. T-9 Taxa de serveis especials per a espectacles i transports
a) Es modifica l’art 6é, que queda amb el redactat següent
Article 6è Exempcions
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per l'Estat, la
comunitat autònoma i la província, i els actes que es celebrin amb motius culturals, professionals,
benèfics i polítics, sempre que no comportin una utilitat econòmica al subjecte passiu.
b) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
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Núm. T-12 Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal
a) Es modifica l’article 6è, punt 1.e. Parades Fira Nadal que queda amb la redacció següent
Article 6è Quota tributària
e) Parades Fira de Nadal:
a. Tarifa normal:
- Parada de 6m2 (sense estructura): 2,85 € per m2 i dia.
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 5,30 € per m2 i dia
b. Tarifa reduïda:
b1. Entitats sense ànim de lucre:
- Parada de 6m2 (sense estructura): 0,55 € per m2 i dia
b2. Empreses associades a la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa i a l’Associació d’Artesans de
les Terres de l’Ebre:
- Parada de 6m2 (sense estructura): 1,40 € per m2 i dia
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 2,65 € per m2 i dia
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
Núm. T-18 Taxa per les visites a equipaments culturals i turístics
a) Es proposa modificar l’article 5è, amb el tex següent:
Article 5è.- Quota tributària
La quantia de la taxa ve determinada pels següents quadres de tarifes:
Epígraf 1: JARDINS DEL PRÍNCEP

1.1 General
1.2 Majors de 65 anys *
1.3 Titulars targeta Tortosa Sènior
1.4 Famílies nombroses o monoparentals *
1.5 Discapacitats *
1.6 Estudiants *
1.7 Titulars targeta Sefarad Card *
1.8 Titulars targeta Privilegium, emesa a Morella o a Alcañiz *
1.9 Titulars targeta Tortosa Card *
1.10 Guies turístics *
1.11 Professors *
1.12 Membres ICOM *
1.13 Menors de 14 anys
1.14 Membres del Club Súper 3 *
1.15 Grups entre 15 i 49 persones (per persona)
1.16 Grups de 50 persones o més (per persona)

Entrada
3€
2€
1€
2€
2€
2€
2€
2€

2€
1€
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Epígraf 2: CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL RENAIXEMENT

2.1 General
2.2 Majors de 65 anys *
2.3 Titulars targeta Tortosa Sènior
2.4 Famílies nombroses o monoparentals *
2.5 Discapacitats *
2.6 Estudiants *
2.7 Titulars targeta Sefarad Card *
2.8 Titulars targeta Privilegium, emesa a Morella o a Alcañiz *
2.9 Titulars targeta Tortosa Card *
2.10 Guies turístics *
2.11 Professors *
2.12 Membres ICOM *
2.13 Menors de 14 anys
2.14 Membres del Club Súper 3 *
2.15 Grups entre 15 i 49 persones (per persona)
2.16 Grups de 50 persones o més (per persona)
2.17 Grups de 10 persones o més sense servei d’audioguia (per persona)

Entrada (inclou servei d’audioguia
excepte epígraf 2.16)
3€
2€
1€
2€
2€
2€
2€
2€

2€
1€
1€

Epígraf 3: MUSEU
Entrada

Servei d’audioguia

3.1 General

3€

1€

3.2 Majors de 65 anys *

2€

3.3 Titulars targeta Tortosa Sènior

1€

3.4 Famílies nombroses o monoparentals *

2€

3.5 Discapacitats *

2€

3.6 Estudiants *

2€

3.7 Titulars targeta Sefarad Card *

2€

3.8 Titulars targeta Privilegium, emesa a Morella o a Alcañiz *

2€

3.9 Titulars targeta Tortosa Card *

1€

3.10 Guies turístics *

1€

3.11 Professors *

1€

3.12 Membres ICOM *

1€

3.13 Menors de 14 anys
3.14 Membres del Club Súper 3 *
3.15 Grups entre 15 i 49 persones (per persona)

2€

3.16 Grups de 50 persones o més (per persona)

1€

3.17 Últim diumenge del mes

1€
1€
1€

Epígraf 4: TARGETA TURÍSTICA “TORTOSA-CARD”
Tarifa
4.1 General

7,00 €

4.2 Titulars targeta “Privilegium” emesa a Morella o a Alcañiz *

5,60 €

4.3 Socis de Portaventura *

3,50 €

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

4.4 Agents de viatges inscrits al Registre de Turisme de Catalunya que
incloguin la Tortosa-Card en un paquet turístic *

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

3,50 €

* Caldrà acreditar-se amb la documentació corresponent
b) Es proposa modificar l’article 6è, amb el text següent:
Article 6è.- Exempcions i bonificacions
Estaran exempts de la taxa per l’entrada els visitants de l’últim diumenge de cada mes.
Estan exempts de la taxa per l’entrada els epígrafs següents:
1. Jardins de Príncep: 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
2. Centre d’Interpretació del Renaixement: 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
3. Museu: 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,3.17
4. Museu: 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,3.17
5. Estan exempts de la taxa pel servei d’audioguia els epígrafs següents:
Museu: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14
c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
SETÈ - Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, els acords precedents a informació pública i audiència de les
persones interessades per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, de manera
que en aquest període les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords adoptats
restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5
de març”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Martínez
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Martínez: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé,
l’Ajuntament de Tortosa en els últims anys ha fet un esforç, un esforç que s’ha vist reflectit a les
finances municipals.
Però bé, aquest esforç encara no el podem tenir com a consolidat, encara tenim un context econòmic
una mica complicat, encara tenim un sistema de finançament de les administracions locals bastant
deficient i encara tenim clar les restriccions per part del Govern central de Madrid, restriccions en quant
al context pressupostari, restriccions que fa que ens lliguen una mica de mans i peus i moltes coses no
les poguéssim fer.
Però bé, tot i així l’Ajuntament de Tortosa, de cara a les ordenances del 2017, aposta per, en primer
lloc, reduïm la taxa d’escombraries als habitatges, als comerços i a restauració de locals de menys de
250 m2 es redueix la taxa aquesta d’escombraries un 1%.
Això representa que en els últims 4 anys ja portem un acumulat del 12%. I com a dada, com a dada
podríem dir que, per exemple, l’any 2017 els habitatges pagaran menys taxa d’escombraries que l’any
2008 –estem parlant de ja casi 9 anys–.
Després s’aposta per congelar impostos, congelar taxes –bé, és taxa d’escombraries– i congelar preus
públics. I això ja és el tercer any consecutiu que es fa.
Després, mantenir totes les bonificacions actuals, tenint en compte que ja en els últims anys ja s’han
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posat bastantes bonificacions.
Després, a l’escola particularment, millorar les bonificacions actuals en l’Escola de Música. Tot i que al
seu dia ja es van introduir bonificacions per a alumnes de famílies monoparentals, per alumnes amb
famílies en situació d’atur, per alumnes que formen part de la Banda municipal, doncs, per al 2017
afegim les següents bonificacions en l’Escola de Música: matrícula i quota reduïda per a alumnes amb
2 o més membres de la família matriculats; matrícula reduïda per a alumnes matriculats en cursos
anteriors. D’aquesta forma, aquest any ja tenim equiparades les bonificacions tant a l’Escola de Música
com a l’Escola de Teatre.
Després, que quedin exempts per a la taxa de tramitació de documents els tràmits de la renda mínima
d’inserció. Aquesta gent, pels tràmits de la renda mínima d’inserció ja no pagaran aquesta taxa.
Donar descomptes addicionals als titulars de la nova targeta gratuïta “Senior” per a la taxa de visites als
Jardins del Príncep, Museu i Centre d’Interpretació del Renaixement. Representa un 50% de descompte
de bonificació respecte a la taxa actual de majors de 65 anys.
I després també, bé, i per últim s’inclou l’Associació d’Artesans a la tarifa reduïda de la Fira de Nadal.
Tot i les restriccions que té l’Ajuntament –que ja les he començat, les he comentat en un principi–
aquestes mesures es poden fer degut a la millora de l’equitat tributària. L’equip de l’Ajuntament treballa
per millorar el padró, llavors, millora la recaptació i, per tant, es poden fer tots els punts comentats.
Esperem i treballem per a que aquesta millora de l’equitat tributària augmenti cada any. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament és d’abstenció.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: No.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: No.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que la proposta, al disposar únicament de set vots
en contra, una abstenció i dotze vots favorables, s’aprova sense pràcticament debat, cosa que agraeixo
i que mostra, evidentment, doncs que les Ordenances estan ben plantejades i que les discrepàncies no
deuen ser significatives per a que es puguin discutir en aquest Ple.
Jo vull felicitar al regidor perquè ha degut fer molt bona feina i, per tant, anem bé.
*-*-*
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); set
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP
(3) i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP (1).

06. DICTAMEN D'ACORD DE DESISTIMENT DE PROJECTES I TRANSFERÈNCIA DELS EXCESSOS DE
FINANÇAMENT
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

info@tortosa.cat

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

“ Atès que els projectes que es relacionen a continuació ja estan finalitzats o no s’han executat i tenen
desviacions acumulades positives per l’excés de finançament que s’ha produït en no reconèixer
obligacions per la totalitat de la despesa prevista.
- 2009 2 IMA 24
- 2014 2 IMA 3

Urbanitzacions diverses Pincat
Pav. Av. Canigó entre c/Martorell i barranc Caputxins

Atès que es tracta de finançament afectat i que aquest s’ha de destinar obligatòriament a finançar
operacions de capital.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 27 de setembre de 2016,
proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
Desistir dels projectes següents per ja estar finalitzats i transferir l’excés de finançament a un projecte
genèric (2016 8 ASC 1), des d’on es transferiran a projectes concrets a mesura que es vagin tramitant
modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari o suplement de crèdit per despeses de capital que
requereixin de finançament addicional.
Finançament
Any Tipus
2009
2
2014
2

Òrgan
gestor
IMA
IMA

Número Denominació
24 Urbanitzacions diverses Pincat
3
Pav av.Canigó entre c/Martorell i barranc Caputxins

Import
126.805,89
7.736,25

87010
110.023,41

Baixes crèdit
16.782,48
7.736,25

*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema molt tècnic i entenc que això sí que
pot comptar amb el vot favorable de tots els regidors i regidores presents. Si?, senyor Roig.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Abstenció.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP
(1) i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP (3).

07. DICTAMEN D'ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 19/2016, CRÈDITS EXTRAORDINARIS
I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
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 19/2016 de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals i baixes de crèdits
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d'altres aplicacions pressupostàries.
Vistos els informes d'Intervenció 650 i 651.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en data 27 de setembre
de 2016, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació pressupostària número 19/2016 de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals i
baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries , d'acord amb el següent detall:
a) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals:
Finançament
Descripció

Aplicació

Romanent de tresoreria per despeses generals

Eur
87000

971.854,58

Despeses
Descripció

Aplicació (O-F-E)
Amortització préstecs FFPP 2012

Eur

TRE-01100-91102

971.854,58

b) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdit:
Baixes de crèdit
Descripció

Aplicació

Import

Interessos de préstecs

TRE-01100-31000

238.751,96

Interessos de demora

TRE-01100-35200

10.000,00

Despeses de formalització de préstec

TRE-93400-31100

10.000,00

Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grup C2

POL-13000-12004

11.799,83

Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis

POL-13000-12006

1.395,33

Retrib. complementàries funcionaris. Complement Destinació

POL-13000-12100

3.284,37

Retrib. complementàries funcionaris. Complement Específic

POL-13000-12101

15.162,53

Seguretat Social

POL-13000-16000

9.910,80

Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grup C1

IAC-33000-12003

2.035,25

Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis

IAC-33000-12006

625,24

Retrib. complementàries funcionaris. Complement Destinació

IAC-33000-12100

888,20

Retrib. complementàries funcionaris. Complement Específic

IAC-33000-12101

780,10

Seguretat Social

IAC-33000-16000

1.140,64

Salaris personal laboral fix

SER-15300-13000

14.624,74

Seguretat Social

SER-15300-16000

5.425,78

Salaris personal laboral fix

INF-92000-13000

2.440,30

Seguretat Social

INF-92000-16000

782,12

Equipament de trànsit i seguretat

POL-13000-62300

3.000,00
332.047,19

Crèdit extraordinari
Descripció

Aplicació

Projecte

Import

Enderrocament edificis municipals

IMA-15230-62100

95.566,30

Inversió millora energètica biblioteca

SER-33210-62300

18.000,00

Inversió nova en maquinària i instal·lacions P.Firal

SER-43110-62300

25.000,00

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

Millora de camins

SER-45400-61901

25.000,00

Inversió nova maquinària i instal·lacions mercat

SER-43120-62300

8.000,00

Inversió nova enllumenat

SER-16500-62302

11.000,00

Inversió nova mobiliari i estris

IAC-33300-62500

4.842,00

Inversió nova infraestructures xarxa fibra òptica

IMA-49100-62900

18.000,00

Armilles de seguretat

POL-13000-62900

6.000,00

Mobiliari actes festius

SER-33800-62500

8.000,00
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219.408,30
Suplement de crèdit
Descripció

Aplicació

Projecte

Import

Indemnització Gas Natural per actuació Pont de
l’Estat
Urbanització sector Pont Tirant lo Blanc

IMA-45900-22699

2015 2 IMA 2

56.487,00

IMA-15100-60900

2014 2 IMA 1

35.221,89

Lloguer maquinària, instal·lac. i utillatge

IAC-33400-20300

479,00

Conservació i reparació altre immobilitzat

IAC-33400-21900

2.681,00

Patrimoni. Estudis i treballs tècnics

IAC-33600-22706

3.000,00

Inversió nova maquinària, instal·lac. i utillatge

IAC-33300-62300

5.770,00

Adquisició vehicles

POL-13300-62400

6.000,00

Préstecs al personal

TRE-22100-83000

3.000,00
112.638,89

Baixes de crèdit
Descripció

Aplicació

Import

RSU – Recollida

SER-16210-22700

RSU – Gestió

SER-16220-22700

140.484,82

RSU - Tractament

SER-16230-22700

503.580,54

.157.475,36

801.540,72
Crèdit extraordinari
Descripció

Aplicació

Import

Consell Comarcal del Baix Ebre - Recollida RSU

SER-16210-46500

127.540,72

Consell Comarcal del Baix Ebre - Gestió RSU

SER-16220-46500

144.000,00

Consell Comarcal del Baix Ebre - Tractament RSU

SER-16230-46500

530.000,00
801.540,72

Baixes de crèdit
Descripció
Manteniment infraestructures

Aplicació

Import

REG-15320-21003

7.863,39
7.863,39

Crèdit extraordinari
Descripció

Aplicació

Import

Inversió nova en equipament per processos
d’informació
Inversió nova en infraestructures

REG-92000-62600

228,69

REG-34200-60900

4.452,80

Reparacions i manteniment instal·lacions dispensari

REG-31200-21300

181,90
4.863,39
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Suplement de crèdit
Descripció

Aplicació

Festes i activitats populars

Import

REG-33800-22609

3.000,00
3.000,00

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 mes tràmit.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Alguns per incorporar noves subvencions, altres
és per fer ajustos de partides per fer exactament el mateix que estava previst, però amb una altra
partida. I alguna altra és per complementar algunes actuacions de cara a final d’any.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Abstenció.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Abstenció.
*-*-*
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 vuit
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PSC-CP (3)
i PP (1).

08. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE L'EXERCICI
2015
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la documentació de l'expedient 2016-INT-E0402-000025 en relació amb la distribució del
superàvit de l'exercici 2015.
Atès que en data 12 de setembre de 2016 el Ple d'Ajuntament va aprovar el compte general de l'exercici
2015, del qual entre d'altres es desprenen els següents indicadors:
Romanent de tresoreria per a despeses generals (Ajuntament) ................................................................

5.936.423,12 €

Capacitat de finançament (superàvit consolidat).........................................................................................

4.738.482,47 €

Ràtio de deute viu consolidada .....................................................................................................................

79,19 %

Despeses pendents d'aplicar a pressupost .................................................................................................

229.953,06 €

Romanents de crèdit compromesos (en fase D) .........................................................................................

85.342,37 €
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Obligacions pendents de pagament amb proveïdors comptabilitzades i aplicades al tancament de
l’exercici 2015 ................................................................................................................................................
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3.331.002,45 €

Atès que l’import del romanent de Tresoreria per a despeses generals de l’Ajuntament en 2015, als
efectes de la D.A. 6a LOEPSF, ha d’ajustar-se amb l'efecte de les mesures especials de finançament
derivades del RDL 4/2012 i del RDL 8/2013, quantificat en 4.105.896,47; donant un romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat en els termes de la D.A. 6a LOEPSF de 1.830.526,65.
Atès que en 2015 l’Ajuntament no va complir amb el termini legal de pagament a proveïdors - 30 dies ja que durant el quart trimestre de 2015 el PMP global va situar-se en 62,56 dies.
Vistos l'article 32 i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, la disposició addicional setzena del RD legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Vistos l’apartat 13 de la nota informativa de 21 de gener de 2016 sobre el règim de tutela financera
dels ens locals per a l’exercici 2016 de la Direcció general de Política financera Assegurances i Tresor,
en relació amb el destí del superàvit.
Vist l’article 27 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer.
Vist l'informe d'Intervenció núm. 643/2016.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 27 de setembre de 2016.
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent acord:
«Destinar el superàvit de l'exercici 2015 a les següents finalitats:
Creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost
Compromisos de despesa finançades amb fons propis
Obligacions pendents de pagament amb proveïdors

229.953,06
85.342,37
3.331.002,45

Amortització anticipada préstecs RDL 4/2012

971.854,58

*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: El superàvit és del 2015 i l’amortització dels
crèdits, que és per al que plantegem l’aplicació del superàvit del 15, és per al 2016. És un tema
conegut, dictaminat, no sé si tenen algun posicionament diferent de vot.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Abstenció.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Abstenció.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No hi ha cap vot en contra. En tot cas, aquí sí que m’agrada
explicar-ho el que estem fent, perquè és curiós que no hi hagin...., en altres coses podríem discrepar,
però per amortitzar el deute jo crec que aquí va més enllà d’una mínima abstenció.
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Què estem fent amb aquesta aplicació? Doncs, 900.000€ que no teníem previstos amortitzar, els
amortitzem extraordinàriament. La Generalitat de Catalunya ens ha pagat, pràcticament, 1.200.000€. I
d’aquest 1.200.000€, 947.0000€ corresponien a factures que en el seu dia van ser finançades per la
Llei de proveïdors.
Com que van ser finançades en aquell moment, el que hem de fer ara és amortitzar aquests crèdits.
Això fa que aquest any l’Ajuntament de Tortosa amortitzi, en termes nets, més de 6.000.000€ dels
crèdits que hi ha. I això fa que l’Ajuntament de Tortosa tancarà l’any amb un crèdit amb les entitats
financeres, en percentatge respecte als seus ingressos corrents, dels més baixos que ha tingut al llarg
de la història. I en tot cas, com ja va passar l’any passat, amb menys deute que tenia l’Ajuntament de
Tortosa quan jo mateix vaig assumir la responsabilitat de l’Alcaldia.
Aquest és un objectiu que no ens hem de desviar. Estem assolint unes fites que, una mica en la direcció
que esmentava abans el mateix regidor d’Hisenda, ens demana encara un esforç suplementari durant
el 2017, però això ens permetrà, al 2018, poder afrontar inversions –i inversions importants– sense
recórrer de forma important a l’endeutament.
Això farà que, segurament a finals d’aquest mandat, la xifra d’endeutament serà de les més baixes que
hagi conegut l’Ajuntament de Tortosa al llarg de les últimes dècades, en termes absoluts i, per suposat,
en relació als ingressos corrents.
Això –també ho comentàvem aquest matí– no impedeix que l’Ajuntament continuï fent les seves
accions, les seves inversions, i hi haurà un moment que s’haurà de fer còmput de totes les inversions
fetes i l’endeutament reduït. Però en tot cas, procedim a aquesta aplicació.
I ja els hi avanço que, si la Generalitat de Catalunya compleix els seus compromisos –com ha complert
al llarg d’aquests mesos–, abans de final d’any es probable que haguéssim de tornar a fer una altra
modificació de crèdit en aquest sentit per aplicar romanent de l’any passat per reduir l’endeutament
entorn a uns 300 o 400.000 € més si la Generalitat paga, que estic segur que ho farà així, uns 500,
600.000 € que s’ha compromès a pagar al llarg d’aquest mes.
*-*-*
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 vuit
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PSC-CP (3)
i PP (1).

09. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES TARIFES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
ESPORTIUS DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL, TORTOSASPORT,SL”
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Per part del Consell d’Administració de la societat muncipal Tortosasport SL, en sessió celebrada en
data 22 de setembre de 2016, s’ha aprovat la proposta de les tarifes per la prestació de serveis
esportius de la pròpia societat mercantil i la seva normativa d’aplicació.
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis Centrals celebrada
en data 27 de setembre de 2016.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER - Aprovar la proposta de les tarifes per la prestació de serveis esportius de Tortosasport, SL i la
seva normativa d’aplicació amb efectes des del dia de la seva aprovació, i que es detalla a continuació:
“Tarifes per la prestació de serveis per la societat mercantil de capital íntegrament municipal
Tortosasport, SL.
Epígraf 1:
Entrades
Piscina

Preus (iva inclòs)

TIPUS DE SERVEI

Categoria

1.1

Entrada Puntual
Piscina

Adult
Infantil fins 14 anys
Gent Gran + 65 anys
Plus (inclou entrada al gimnàs i piscina)

Epígraf 2:
Abonaments
piscines i
gimnàs

TIPUS DE SERVEI

2.1

Abonats, servei Bàsic

2.2

Abonats, servei Plata

2.3

Abonats, servei Or

2.4

Abonats, servei Plus

2.5

Quotes manteniment
(període màxim 6 mesos)

€ / dia

Preus (iva inclòs)
Categoria
€/mes

€/trimestre

€/any

Adult
Infantil fins 14 anys
Gent Gran + 65 anys
Adult
Infantil fins 14 anys
Gent Gran + 65 anys
Adult
Infantil fins 14 anys
Gent Gran + 65 anys
Adult
Infantil fins 14 anys
Gent Gran + 65 anys
Adult

28,71
18,45
10,25
42,58
38,09
20,17
51,53
47,06
25,77
64,98
58,26
35,85
6,15

81,82
52,58
29,21
121,35
108,56
57,48
146,86
134,12
73,44
185,19
166,04
102,17

320,40
205,90
114,39
475,19
425,08
225,10
575,07
525,19
287,59
725,18
650,18
400,09

Infantil fins 14 anys

6,15

Gent Gran + 65 anys

6,15

2.6

Inscripció curs

A partir segona matrícula

Epígraf 3

TIPUS DE SERVEI

Categoria

3.1

3,59
2,57
2,57
6,15

Cursets de natació

30,76

Preus (iva inclòs)
€/mes

1 dia setmanal

22,41

2 dies setmanals

35,85

3 dies setmanals

47,06

5 dies setmanals

58,26

Gent Gran + 65 anys (2 dies)

15,68

Epígraf 4

TIPUS DE SERVEI

Categoria

4.1

Activitats dirigides – Serveis esportius
(Pilates, spinning, ioga o similars ...)

Abonats

4.2

Servei Fisioteràpia

4.3

Escoles Esportives

No abonats

Preus (iva
inclòs)
€/mes
11,20
33,61

Abonats

16,81

No abonats

56,02

Menuts, Rítmica, Judo.....

20,17
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Preus (iva inclòs)
Epígraf 5

TIPUS DE SERVEI

Categoria
€/setm.

€/quinzena

€/mes

42,02

67,23

117,64

Adults

28,84

45,44

82,40

Infantil fins
14 anys

24,71

37,09

65,63

Usuari

€/temporada

5.1

Campus d’Estiu

5.2

Cursets Natació
Estiu

Epígraf 6

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preu s (iva inclòs)
€/mes
€/curs

6.1

Educació Física Escolar

Centres educatius

10,68

6.2

Cursos Monogràfics Esportius

Inscripció lliure

6.3

Gimnàstica manteniment als
barris i les pedanies

Adults

Epígraf 7

28,01
17,82

Gent Gran + 65 anys
(2 dies)
Gent Gran + 65 anys
(3 dies)

TIPUS DE SERVEI

Categoria

7.1

Ús esportiu i lúdic d’instal·lacions

Pista poliesportiva
Camp de futbol
Carrer de nedo de piscina
Pista d’atletisme
Velòdrom

Epígraf 8

ALTRES

Categoria

8.1

Assegurança obligatòria esportiva

Quota anual

7,14
11,20
Preus (iva
inclòs)
€/hora
24,20
24,20
42,35
24,20
24,20
Preus (iva inclòs)
€/temporada
12

Descomptes.
Descompte

Tipus

Beneficiaris

Condicions o Acreditació

1

Abonament
familiar

25%

Grups d’un mínim de 3 persones que
formin part de la mateixa unitat familiar:
pares, fills...

Sols aplicable en serveis bàsic,
plata, or i plus. Cal acreditar la
relació familiar mitjançant llibre de
família o document assimilat

2

Persones en
atur

50%

Menors d’edat amb els dos pares en
situació d’atur o persones aturades que
disposen d’acreditació del SOC o assimilat

Cal acreditar la situació
documentalment mitjançant full de
subsidi d’atur del SOC o assimilat

3

Carnet Jove

10%

Persones joves que disposen del carnet
Jove atorgat per l’Agència Catalana de la
Joventut o assimilats.

Cal acreditar la situació
documentalment aportant el carnet
jove o assimilat.
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10%

Persones que disposen del carnet de
família nombrosa atorgat per la Direcció
General de Famílies de GENCAT o
assimilats.

Cal acreditar la situació
documentalment aportant el carnet
de família nombrosa o assimilats.

Persones
discapacitades

20%

Persones amb discapacitat que disposen
del reconeixement de la seva situació per
part de la Direcció General de Protecció
Social o assimilats

Cal acreditar la situació
documentalment aportant la tarja
acreditativa de la discapacitat o
assimilat

Per matrícula
anticipada

10%

Qualsevol persona inscrita en el productes
bonificat

Aplicable sols en campanyes que
estigui establert el descompte

4

Família
nombrosa

5

6

Observacions
1.- Els descomptes anteriors en cap cas seran acumulables
2.- En el cas de tenir dret a més d’un descompte, sempre s’aplicarà el que resulti més beneficiós per a l’usuari
3.- Els descomptes anteriors no seran aplicables en els epígrafs 1.1 – 2.5 – 2.6 – 6.1 – 6.3 – 7.1 – 8.1.

Normes d’aplicació.
1.- Els imports de les quotes dels abonaments es podran efectuar mensualment, trimestralment i/o
anualment, en funció del temps objecte de prestació.
2.- Si l’interessat, en fer-se abonat, ho decideix fer en el transcurs dels primers 25 dies de qualsevol
mes, se li considerarà aquest íntegre a efectes de pagament, independentment del tipus de quota a la
qual s’aculli.
En aquest cas l’abonat podrà fer ús de les instal·lacions, a partir d’aquest moment, mitjançant la
presentació del rebut que se li donarà i el seu DNI.
3.- Si s’inscriu després del dia 25, la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes.
En aquesta situació l’abonat no podrà fer ús de les instal·lacions fins l’esmentada data.
4.- Únicament es podran realitzar devolucions de les inscripcions efectuades per als cursets aquàtics,
cursets físics, estades esportives, sempre i quan s’hagi iniciat l’activitat.
5.- Excepcionalment, en aquells casos en que una persona ja inscrita en alguna activitat presenti, dintre
dels terminis establerts, un informe mèdic que demostri que no la pot realitzar, tindrà dret a sol·licitar la
devolució de la inscripció, en el cas de que la seva impossibilitat sigui permanent, o bé, si es provisional,
a obtenir reserva per a la mateixa activitat, però en un altre període.
6.- Els terminis vàlids per efectuar aquesta presentació seran:
Cursets d’hivern: 1r. mes.
Cursets d’estiu: 4 primers dies.
Estades Esportives: 2 primers dies.
7.- Per cursets de natació i físics d’hivern un cop començat els cursos s’acceptaran noves inscripcions
sempre i quan quedin places vacants.
8.- Si l’interessat, en apuntar-se al curs, ho decideix fer en el transcurs dels primers 25 dies de
qualsevol mes del trimestre en curs, se li considerarà aquest íntegre a efecte de pagament. En aquest
cas, l’esportista podrà començar el curs.
9.- Si s’inscriu després del dia 25, el pagament de la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del
següent mes. En aquesta situació l’esportista no podrà començar el curs fins l’esmentada data.
10.- Per cursets de natació d’estiu i estades esportives d’estiu, un cop començats i sempre i quan
quedin places vacants, s’acceptaran noves inscripcions durant els 8 primers dies, abonant la quota
íntegra.
11.- La matrícula o quota d’inscripció d’abonats serà gratuïta el primer cop que s’inscrigui, però en cas
de donar-se de baixa i posteriorment voler donar-se novament d’alta, s’haurà de fer efectiva la matrícula
o quota d’inscripció establerta.
12.- En el cas de baixa mèdica, embaràs, trasllat temporal de feina, i amb el justificant pertinent es
tindrà dret a sol·licitar la quota de manteniment, tenint en compte que no es podran utilitzar les
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instal·lacions. Aquesta quota es podrà mantenir durant un període màxim de sis mesos.
13.- El pagament dels serveis no periòdics es realitzarà amb caràcter previ al seu inici. “
SEGON - Publicar el corresponent edicte al BOPT per seu general coneixement. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut i, simplement, donem
tràmit als acords que ja va prendre el Consell d’Administració de la pròpia empresa i que són,
simplement, els mateixos que es venien aplicant fins ara.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Abstenció.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP
(1) i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP (3).

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
10 - PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA A TORTOSA PER L’EXECUCIÓ D’UN PLA PILOT DE TRANSFERÈNCIA CONTROLADA DE
SEDIMENTS DES DE L’EMBASSAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE FINS A LA DESEMBOCADURA DEL DELTA
DE L’EBRE
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals de
Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La supervivència del delta de l'Ebre i el seu gran patrimoni mediambiental depèn en gran mesura del
cabal i els sediments que el riu aporta a la desembocadura. Diversos estudis científics adverteixen que
durant aquest segle el 45% de la superfície del delta quedarà per sota del nivell del mar, ja que
s'enfonsa entre 1 i 5 mil·límetres anuals. Aquesta situació és provocada per l'enfonsament natural de la
plana deltaica, fenomen conegut com a subsidència, que s'agreuja per la retenció dels sediments en els
embassaments del curs mitjà del riu, i per un creixement imparable del nivell del mar derivat del canvi
climàtic ( entre 3 i 4 mil·límetres anuals).
La construcció dels embassaments a la conca de l'Ebre a mitjan segle XX i la seva gestió hidroelèctrica,
ha comportat una reducció dràstica de l'aportació de sediments al delta. Segons els estudis científics
avui dia arriben a la desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de sediments, menys d'un 1% del
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volum que arribava abans de la construcció dels embassaments, que era de 20 milions de tones. Es
calcula que actualment l'embassament de Riba-roja d'Ebre, cada any rep 2 milions de tones de
sediments, que a més de sumar-se a les ja existents redueixen la capacitat d'emmagatzematge d'aigua
de l'embassament.
La pèrdua d'elevació del delta i la regressió costanera fan necessari implementar actuacions que
facilitin una major aportació de sediments a la plana deltaica per així frenar la subsidència i el retrocés
de la línia costanera. Altrament en el transcurs del segle XXI serà inevitable la inundació marina d'espais
urbans com Riumar i altres de gran valor mediambiental, com l'illa de Buda, a més d'una salinització
excessiva que dificultarà les seves activitats agrícoles, i especialment el cultiu d'arròs .
Durant els últims anys des de diversos àmbits s'ha proposat recuperar part dels sediments retinguts als
embassaments del curs mitjà-final del riu Ebre. Els estudis realitzats per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i l'institut de recerca IRTA demostren que amb una aportació mínima anual de 1,2
milions de tones de sediments fins a l'any 2100 seria suficient per afrontar l'amenaça combinada de la
subsidència i el creixement del nivell del mar. Si el creixement és superior als 53 centímetres llavors les
aportacions de sediments, per mantenir l'elevació actual, haurien de ser d'entre 2,5 i 3,5 milions de
tones anuals.
La recuperació de sediments dels embassaments és tècnicament viable (s'ha realitzat en nombrosos
països) i compta amb un ampli consens polític, social i científic. Tenint en compte que el projecte
general d'Estratègia Nacional del Riu Ebre i el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre no contemplen cap
actuació per augmentar l'aportació de sediments al Delta de l'Ebre, es planteja la necessitat
d'implementar una prova pilot. Prova que permetria comprovar l'efectivitat de la restauració del flux de
sediments mitjançant la transferència controlada des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre. És per això
que el Grup municipal de Convergència i Unió i Esquerra Republicana proposen al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1. Instar el Govern espanyol a dotar de partida econòmica un projecte pilot de transferència controlada
de sediments des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre fins a la desembocadura del Delta de l'Ebre,
per tal d'implementar-se durant l'any 2017.
2. Instar el Govern espanyol a redactar i aprovar, durant l'any 2017, un Pla de gestió integral dels
sediments de la conca de l'Ebre
3. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts i
del Senat, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Monclús
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep
Felip Monclús Benet: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors i públic que hi ha, bona tarde a
tothom.
Bé, entrem aquesta moció perquè està clar que el delta de l’Ebre, aquí no ho he d’explicar, té un
fenomen important de subsidència, s’afona però no li arriben prou sediments per compensar allò que
poc a poc, dia a dia suposa el fet de que s’afoni.
Si no ens en anem molt lluny, només a l’hora de Jesús, a l’horta de Roquetes a la vora del riu, ens en
podem compte de que moltes de les masades, de les cases que hi ha allí, quan hi vols entrar has
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d’abaixar un esglaó, i això precisament no és perquè aquella pagesia que va fer aquestes masades,
aquestes cases pretenia que es baixés un esglaó, sinó perquè s’han anat aportant sediments, i en
aquests moments això no passa, des del moment en què es va fer l’embassament de Riba-roja, tot
aquell gran complex d’embassaments.
Bé, és per això que durant els últims anys diversos àmbits han proposat recuperar part dels sediments
que es retenen als embassaments des de Riba-roja, sobretot a nivell del gran embassament de Ribaroja – Mequinensa.
I això hi ha uns estudis realitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya i per l’Institut de Recerca,
l’IRTA, i que ells volen fer una recuperació d’aquests sediments al embassaments i per això pensen que
primer s’ha de fer un estudi, un pla pilot in situ per veure això què podria suposar i si realment s’ha
d’aplicar o no.
Per tant, el grup municipal d’Esquerra, juntament amb el grup de Convergència i Unió, proposen
l’adopció dels següents acords:
Primer, instar al Govern espanyol a dotar de partida econòmica un projecte pilot de transferència
controlada de sediments des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre fins a la desembocadura del Delta
de l'Ebre, per tal d'implementar-se durant l'any 2017.
Segon, instar el Govern espanyol a redactar i aprovar, durant l'any 2017, un Pla de gestió integral dels
sediments de la conca de l'Ebre
I tercer, comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya,
al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, de
les Corts i del Senat, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Intervenció de la Sra. Roigé:
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, com ja ha comentat el company Josep
Monclús, ens trobem davant d’una moció que presentem els dos grups municipals, i el que presentem
avui és allò que la comunitat científica i universitària ha evidenciat durant molts i molts estudis que és
que hi ha una manca de sediments importants al tram final del Riu, especialment al Delta, i ha provocat
aquesta regressió important del Delta i ha fet que el mar vagi cada dia guanyant terreny al que seria el
Delta i a tots els terrenys del final del riu Ebre, de la seva desembocadura.
Per això considerem necessari que es pugui posar fre a aquesta erosió continuada, posar fre al mar. I
entenem que una possible solució serà que aquells sediments que avui es troben a l’embassament de
Riba-roja, que acaben perjudicant també la capacitat del propi embassament, acabin transferint-se de
forma controlada des de l’embassament fins la desembocadura per tal de poder resoldre amb aquesta
prova, que entenem que ha de ser una prova pilot, poder arribar a resoldre aquesta problemàtica.
I aquesta petició, com s’ha dit, la fem a l’Estat, que és qui en té la competència –en aquest cas al
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient–. Ens trobem que continuem sense tenir les
competències que hauríem de tenir en el tram català del Riu. Mentre no les tinguem, continua essent
l’Estat el qui està depenent d’aquesta competència i, per tant, mentre no puguem disposar dels nostres
recursos ni puguem disposar del nostre patrimoni natural, ens cal demanar a aquest Pla hidrològic que
tant hem criticat i que tan en desacord estem, que aquelles inversions que realment contempla el Pla
siguin utilitzades per a allò que realment necessita el Riu, que és garantir la seva pervivència al tram
final del Riu i al seu Delta.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, seguint la línia
d’aquesta moció, és evident que el Delta és fruit de tots els sediments que al llarg de la seva història ha
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anat rebent.
Però hi ha que tenir en compte que a partir, des de fa uns 60 anys l’aportació de sediments i també el
cabal ha anat baixant i, en concret, l’aportació de sediments ha baixat casi en un 95%.
Hi ha alguns embassaments com el de Mequinensa que, segons càlculs, reté al seu interior 200 hm3 de
sediments –sediments que, lògicament, no baixen i no van a parar al delta de l’Ebre–. És a dir,
Mequinensa, d’una forma molt metafòrica, roba al delta de l’Ebre aquests 200 hm3 de sediments. Per
exemple, aquesta quantitat vol dir –i ho dic per fer-nos una idea més clara–, vol dir que 13.600.000
camions de 25 tones cadascun serien necessaris per traure tots aquests sediments, sols de
l’embassament de Mequinensa, no? És a dir, fent una altra comparació, una altra avaluació, si cada
minut se’n carregués un, caldrien casi –casi és el mateix– 25 anys per buidar l’embassament de
Mequinensa dels sediments que té.
Per tant, d’aquí es dedueix –i també ho diu, lògicament, el que és la moció– que hi ha que gestionar
correctament els embassaments i hi ha que buscar algun sistema per aconseguir drenar aquests
sediments vora al Riu, cap a baix, cap al delta de l’Ebre.
Ja s’ha fet o ja es feia abans el sistema del “colmateig” a través dels canals, que era una forma de
combatre l’enfonsament del Delta, i amb els sediments que baixen pel Riu es portaven, a través dels
canals, a cadascuna de les finques i allí s’anaven sedimentant.
S’han fet en aquest sentit, per recuperar la tècnica del “colmateig” proves pilots de forma de que s’han
injectat sediments del riu Ebre que han quedat retinguts a la planta potabilitzadora del CAT a l’Ampolla
cap a la xarxa de reg del tram fluvial final, i els resultats han sigut positius, no solament en el sentit de
que no perjudica, aquest sistema del “colmateig”, la plantació i la recol·lecció de l’arròs, sinó que a més
permet evitar els dos grans problemes que té el Delta: un és el de la subsidència i l’altre és el de la
regressió.
Recuperar, per tant, els sediments retinguts als embassaments constitueix un punt fonamental, ho diu
la moció, ho diu la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut de Recerca de l’IRTA.
Cert és que és necessari fer una prova pilot a part de la jo he dit. I a mi em pareix molt bé els acords
que es plantegen aquí, sols que en el primer, jo, quan demana dotar d’una partida econòmica a un
projecte pilot de transferència controlada de sediments des de l’embassament de Riba-roja d’Ebre fins
la desembocadura del delta de l’Ebre, diria que tal com està l’Estat avui en dia –l’Estat central– i tal
com estan els pressupostos –que no s’han aprovat– és difícil que hi hagi aquí una partida i és difícil
dotar una partida, salvo que s’utilitzi algun sistema com crèdits pressupostaris extraordinaris de dalt,
que jo dubto molt que, tal i com està la situació política a l’Estat central, doncs, que es pugui aprovar
aquesta quantitat o aquesta partida per començar a fer un estudi de com aconseguir baixar sediments
cap al delta de l’Ebre, cosa que també tècnicament és difícil, ha de ser bastant difícil.
El punt segon em pareix molt bé que s’intenti redactar o es redacti un pla de gestió integral dels
sediments de la conca de l’Ebre, sols que jo també ho trobo com a molt precipitat i un poc acurat que
en un any es pugui fer aquest pla i es pugui portar a la pràctica.
No obstant, jo tot el que sigui, nosaltres tot el que sigui la defensa de l’Ebre, la defensa del Delta, estem
a favor, per tant, votarem a favor aquesta moció.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No sé si els portaveus volen intervenir per fer....,
en tot cas, agrair a tots que hagin donat suport a aqueta iniciativa de forma unànime.
*-*-*
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.

11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A CATALUNYA, REFERENT A LA MILLORA DE
LES VORERES I DEL PAVIMENT DE LA CIUTAT
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit Popular a Catalunya:
“ L'Ajuntament de Tortosa ha de vetllar perquè els ciutadans comptin amb els millors serveis i
equipaments possibles, amb l'objectiu final que tinguin una bona qualitat de vida. En aquest sentit cal
vetllar perquè els nostres carrers i places siguin els adequats per la seguretat de vianants i dels vehicles
que hi circulen, evitant i corregint els elements que puguin suposar un perill per tots dos.
En aquesta línia, cal destacar que, en els dies de pluja, alguns carrers de la ciutat resulten perillosos per
als vianants (molt especialment per a la gent gran), ja que compten amb un enrajolat que rellisca quan
plou. Així mateix, la senyalització horitzontal d'alguns carrers (les línies blanques pintades a terra) són
un perill per als motoristes en dies de pluja, ja que aquesta pintura també els fa relliscar en trepitjar-la
amb els peus o, fins i tot, amb les rodes de la moto.
Per això considerem que l'equip de Govern ha de posar en marxa mesures per evitar aquestes
situacions. Per això, entenem que, en les obres que es realitzin d'ara endavant a les voreres de la ciutat,
l'enrajolat sigui antilliscant. Tanmateix, la nova pintura utilitzada per a la senyalització horitzontal hauria
de ser també antilliscant o, si ja ho és, que ho sigui amb qualitat contrastada.
Aquestes actuacions podran evitar noves caigudes i accidents, tant de vianants com de motoristes.
ACORDS
Primer - Establir l'obligatorietat que s'utilitzin rajoles antilliscants i de qualitat contrastada en totes les
obres de nova construcció en voreres, passejos, etc... que es duguin a terme d'ara endavant a la ciutat.
Segon - Establir l'obligatorietat que s'utilitzin rajoles antilliscants i de qualitat contrastada en totes les
obres de reforma o manteniment que afectin voreres, passejos, etc... ja existents a la ciutat, emd's i
pobles, sempre i quan la substitució de l'enrajolat no suposi cap problema estètic per al conjunt de la
zona a reformar o arranjar.
Tercer - Establir l'obligatorietat que s'utilitzi pintura antilliscant i de qualitat contrastada en tota la
senyalització horitzontal que d'ara endavant es pinti a l'asfalt de la ciutat.
Quart - Que els acords entrin en vigor el més ràpidament possible i, en qualsevol cas, a partir de l'1 de
gener de 2017. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
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Dalmau Sàlvia: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, la moció és molt senzilla i prou coneguda per
tots nosaltres i, especialment, pels ciutadans i ciutadanes de Tortosa, no?
Jo parteixo aquí dient que l’Ajuntament –com qualsevol ajuntament– té que vetllar pels seus ciutadans
en tots els aspectes de la seva vida, de la seva qualitat i donar-los la màxima qualitat de vida. Entre
aquests aspectes que milloren la qualitat de vida dels ciutadans està, evidentment, donar als seus
carrers i les seves places la seguretat suficient per a que ciutadans i ciutadanes, en tots els moments
de la seva vida, en tots els moments temporals de l’any i tot això, puguin circular amb seguretat.
Això, segons la nostra opinió, cal remarcar que en dies de pluja moltes vegades no es produeix. I en dies
de pluja molts carrers i moltes places de la nostra ciutat són perillosos per a la ciutadania, però molt
especialment per a la gent gran que té verdaders riscs per a no caure, no trencar-se un turmell, no
trencar-se un genoll, un colze, etc., no?
Hi ha que, l’enrajolat que tenim en molts carrers i moltes places de Tortosa, la veritat és que quan plou
es produeix allí, entre l’aigua i entre el fang, es produeix com un “aquaplàning” que has d’anar molt en
compte –la gent gran especialment, però també tots– en el sentit de no caure, relliscar i fer-te mal.
I així mateix hi ha un problema amb la senyalització horitzontal d’alguns carrers, d’alguns passos zebra
que la pintura de color blanc que tenim, doncs, també de vegades ha provocat perills i ha provocat
accidents amb els motoristes, que caldria d’alguna forma resoldre.
No sols això. En això ja no hi entro però ho dic, són els bassots que es produeixen en molts carrers que
estan mal, per alguna forma de dir-ho, peraltats i s’acumulen aigües, no?, i que poden provocar, i de fet
han provocat realment situacions difícils.
Per tant, aquí l’únic que diem és que cal controlar totes aquestes circumstàncies i proposem els
següents acords: primer, un referit a les obres de nova construcció. Un altre acord que està referit a les
obres de reforma i manteniment, i un altre apartat –el tercer– que va referit a la senyalització
horitzontal.
El primer acord, el que diem és que s’estableixi l’obligatorietat de que s'utilitzin rajoles antilliscants i de
qualitat contrastada en totes les obres de nova construcció, en voreres, en passejos de la ciutat, i aquí
no ho diem però és evident, de les emd’s i dels pobles que depenen de la ciutat de Tortosa.
En segon lloc diem també de que s’estableixi l'obligatorietat de que s'utilitzin rajoles antilliscants i de
qualitat, insisteixo i ressalto, contrastada en totes les obres de reforma o manteniment que afectin
voreres, passejos, etc. ja existents a la ciutat, a les emd's o als pobles, sempre i quan –diem aquí– la
substitució d’aquest enrajolat no suposi cap problema estètic per al conjunt de la zona a reformar o
arranjar.
I en tercer lloc ja ens referim concretament a la senyalització horitzontal i diem, o demanem, o
proposem millor dit, establir l'obligatorietat que s'utilitzi pintura antilliscant i de qualitat contrastada en
tota la senyalització horitzontal que d'ara en endavant es pinti a la calçada dels carrers de la ciutat.
Per últim, diem que aquests acords entrin en vigor quan sigui possible. Aquí fiquem una data però bé,
diem que a partir de l’1 de gener del 2017 seria bo que es comencés a millorar el que ja està fet, i el
nou, doncs, a ficar aquest tipus de mesures que van dirigides, torno a insistir, a vigilar i a guardar la
seguretat de la ciutadania de Tortosa.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, si em permet, senyor Secretari,
perquè se m’ha passat a mi a l’inici del Ple, fa constar l’excusa per motius de salut del senyor Xavier
Rodríguez, que no l’he esmentat jo mateix.
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Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: A favor.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El que el proposant de la moció, el senyor Xavi Dalmau ens
diu, pensa el nostre grup municipal que és de sentit comú. Una de les obligacions, i també de les
devocions que hem de tenir, és vetllar per la salut i per fer prevenció de tots els accidents que la gent, a
través de transitar per la via pública, es puguin produir.
Per tant, respecte a que totes les obres noves que es facin estiguin fetes amb paviment antilliscant, sí.
De fet, el paviment...., aquests quadrets de xocolata que es diu a les rajoles de les voreres que es diu
paviment model Tortosa ja ho és un paviment antilliscant, i a altres llocs, a altres ciutats també ho
posen, és així.
I respecte al de la pintura que diu, a mi em consta que ve utilitzant pintura d’aquesta. Una altra cosa és
que puguis anar amb una moto, que estigui mullat i fins i tot puguis relliscar. Però la pintura que
s’utilitza és una pintura acrílica, el model és EN-0293CR, i això ve seguint una norma de la unitat
europea, que és la 135.200, o sigui que els serveis tècnics utilitzen les pintures i els paviments en
funció del que vostè recomana, per tant, per part del grup d’Esquerra Republicana cap inconvenient en
votar que sí a la moció que vostè presenta.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Aquesta moció també comptarà amb el
nostre suport, ja que el que se’ns demana també és el que estem fent a la ciutat.
Evidentment, en aquelles obres de nova urbanització, on intentem i procurem i fem que sigui possible
que no es llisqui i que, per tant, posem aquell paviment que sigui més adequat i també aquella pintura
que faci que no es llisqui. I a la vegada també amb les obres de manteniment procurem també de poder
evitar que es pugui relliscar.
Per tant, degut a que aquesta és la línia que s’està portant a terme per part del Govern municipal i
també amb aquest tipus de pintura, amb aquest tipus de paviment, el nostre vot, evidentment, serà
favorable. No ens caldrà esperar al 2017 perquè ja ho estem aplicant ara. Motes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement, agrair a tots el seu vot positiu i aclarir-li al
senyor Monclús que em pareix molt bé i estic convençut de que tant les rajoles que es fiquen com la
pintura que s’utilitza –no he pogut apuntar els números tècnics que ha donat–, però clar, amb aquests
números no es pot anar al ciutadà que ha caigut i s’ha trencat un colze o que s’ha fet una luxació al
genoll, perquè et diran “escolta, molt bé, però jo he caigut per això”. Llavors, jo crec que el que hi ha que
fer és el que ha dit la senyora..., vostè i la seva companya en el sentit de que hi ha que procurar que es
facin ben fetes aquestes operacions que van a favor de la seguretat dels ciutadans utilitzant les
tècniques que ara utilitzen, no?, millorant-les, no?
Però bé, torno a dir, és molt difícil dir-li a un ciutadà que, torno a dir, que s’ha trencat el genoll, que el
paviment antilliscant o la pintura antilliscant L, 7, 5, 8, 9, 10, tot això, és molt bona i tal. Hi ha que
procurar, com vostès han dit i sé que fan.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau, agrair-li la presentació de la
moció que queda aprovada.
I efectivament, també coincidim, jo coincideixo amb vostè, evidentment, totes les noves actuacions que
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s’estan fent són sobre uns paviments que compleixen aquesta normativa. És veritat que a la ciutat, i
segurament molt a prop d’aquest Ajuntament, tenim algun lloc que, jo crec que de forma equivocada,
en el seu moment es va ficar pedra d’Ulldecona completament llisa, i aquella llisca no els dies de puja,
fins els dies amb normalitat. Això, en la mesura que és possible, es va substituint a poc a poc. Moltes
gràcies.
*-*-*
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.

PART DE CONTROL
12 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
a) Extractes de la Junta de Govern Local:
- 41/2016, de 6 de setembre.
- 42/2016, de 12 de setembre.
- 43/2016, de 19 de setembre.
b) Resolucions de l’Alcaldia
- De la 1527/2016 a la 1741/2016
El consistori en queda assabentat.
13 - INFORMES DE L’ALCALDIA.
No n’hi ha.
14 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
No se’n formula cap.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, si no hi ha propostes, més enllà de l’ànim de fer
números i no voler debatre davant d’una falta absoluta d’arguments i una pobresa intel·lectual
d’aquests arguments, es dóna per aixecada la sessió. Moltes gràcies.
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*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les divuit hores i trenta-set
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde

