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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
01 / 2022

ASSISTENTS

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL

Regidors i regidores:
ABELLÓ GINER, MARGARITA
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL
ARNAU CASTRO, SERGI
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL HOMEDES, JAUME
CABALLÉ TUDÓ, MARIA PILAR
ESPUNY VIDAL, CINTA
FAURA SANMARTÍN, XAVIER
JORDAN FARNÓS, JORDI
MARTORELL LLUESMA, JOAQUIM
PEPIÓ HERRANDO, FRANCISCO (SISCO)
RIMA GILABERT, JOSEP
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
ROIG MONTAGUT, ENRIC
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 

Tortosa,  essent  les  divuit  hores  del  dia  tres  de
gener  de  dos  mil  vint-i-dos,  prèvia  convocatòria
girada  a  l'efecte,  es  reuneixen  en  primera
convocatòria per videoconferència, a través de la
plataforma  ZOOM,  -en  sala  i  codi  prèviament
comunicats-,  els  membres  de  l'Excel·lentíssim
Ajuntament  de  Tortosa  que  al  marge  es
relacionen,  a  l’objecte  de  realitzar  sessió
ordinària sota el següent

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

SERVEIS CENTRALS

01 – Dictamen de proposta d’acord d'aprovació del preu públic de les entrades i els abonaments als
espectacles  de  la  programació  d'arts  escèniques  i  música  al  Teatre  Auditori  Felip  Pedrell,  per  la
temporada gener – agost de 2022.

02 – Dació de compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 a realitzar durant l’exercici
2022.

SERVEIS A LES PERSONES

03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança IM-8 reguladora dels
preus públics de l’Escola Municipal de Teatre de Tortosa.

II. PART NO RESOLUTIVA
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04 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions
d’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 74/2021, de 15/11/2021 – ordinària.
- 75/2021, de 22/11/2021 – ordinària.
- 76/2021, de 24/11/2021 – extraordinària i urgent.
- 77/2021, de 29/11/2021 – ordinària.
- 78/2021, de 01/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 79/2021, de 07/12/2021 – ordinària.
- 80/2021, de 13/12/2021 – ordinària.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 2544/2021 a la 2928/2021.

05 – Informes de l’Alcaldia. 

06– 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:

I. PART RESOLUTIVA

SERVEIS CENTRALS

01 -  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE LES ENTRADES I ELS
ABONAMENTS ALS ESPECTACLES DE LA PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES I  MÚSICA AL TEATRE
AUDITORI FELIP PEDRELL, PER LA TEMPORADA GENER – AGOST DE 2022.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte: 

«L’Ajuntament de Tortosa gestiona la  realització d'espectacles d’arts escèniques i  música com un
servei complementari per al desenvolupament de les activitats de promoció cultural del municipi de
Tortosa i promou a tal efecte tota mena d’iniciatives dintre de l’àmbit cultural i lúdic.

La programació s'estructura en tres temporades: de gener a maig, estiu i de setembre a desembre, i
inclou aquells espectacles que es desenvolupen, tant a l’espai del Teatre Auditori Felip Pedrell, inclòs
dins del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, SPEEM en la categoria E3,
com en altres espais de la nostra ciutat, tot amb l'objectiu d'aplegar el màxim nombre d'espectadors i
creadors al voltant de les Arts Escèniques i la Música. 

Es tracta, per tant, d’una programació equilibrada que ofereix, d’una banda, obres i espectacles de les
millors productores i companyies del país, de caràcter professional, així com els i les professionals i
creadors de Terres de l’Ebre,  incloent-hi  espectacles i  concerts creats per  la  Banda Municipal  de
Música  de Tortosa amb l’Escola  Municipal  de Música,  i  l’Escola  Municipal  de Teatre,  així  com la
incorporació de participants de caràcter amateur, amb la voluntat d’acollir a tots els públics de gustos
i edats amplis i diversos. 
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Aquest any 2022 Tortosa vol commemorar el centenari de la mort de Felip Pedrell Sabaté, destacat
musicòleg, compositor i músic nascut a la ciutat.

Es treballa conjuntament amb la nova junta de Joventuts Musicals Tortosa, amb la voluntat de donar
suport a una entitat llargament arrelada a la ciutat i que vol eixamplar les seves bases per arribar a la
ciutadania amb la programació d’un concert al mes.

Quant als preus, continuant amb els criteris de la temporada anterior, s’estableix un preu únic per a
tots els espectacles per a menors de 25 anys, i  bonificacions per a majors de 65 anys,  aturats i
famílies  nombrosa  i  monoparental,  titulars  del  Carnet  Jove  i  membres  dels  col·lectius  de  teatre
amateur,  entre d’altres,  i  s’afegeixen abonaments per  a tota la  temporada, així  com d’altres més
petits. Es programen espectacles per commemorar els diferents dies internacionals relacionats amb
les arts escèniques i la música com el Dia Mundial del Teatre, de la Música, de la Poesia, de la Dansa,
així com la inclusió d’espectacles que compten amb la col·laboració amb projectes culturals dels quals
Tortosa forma part de xarxes culturals, i projectes de caràcter solidari.

Per la programació estable d’arts escèniques i música s’han seleccionat un seguit d’espectacles amb
la voluntat de dibuixar una àmplia oferta cultural per tota la ciutadania de les Terres de l’Ebre. La
programació inclou les següents activitats:

Gener:

- Camí a l’escola de la Cia. Campi qui pugui. Un preciós espectacle familiar guardonat amb el premi
“Millor espectacle Familiar” als Premis de la Crítica de Catalunya 2020 i “Mejor puesta en escena” als
Premios FETEN 2021.

- Señora de rojo sobre fondo gris, una adaptació de la novel·la de Miguel Delibes que el Goya d’Honor,
José Sacristán ha escollit per acomiadar-se dels escenaris. 

Febrer:

- «Els Ocells», una versió molt lliure de l’obra d’Aristòfanes. La Calòrica passa el raspall de la sàtira
política per l'actualitat per parlar de l'auge del populisme neoliberal a tot el món i del reialme de la
postveritat, com és habitual en ells, l’obra té molts nivells de lectura, des de l’humor a la crítica més
punyent.

-  «Jo vaig amb mi»  Teatre familiar,  una adaptació de Paco Mir  (Tricicle)  del  llibre supervendes de
Raquel Díaz Reguera. Una obra que tracta sobre l'autoestima i la necessitat de ser nosaltres mateixos

- «Don Quixot» del Ballet de Catalunya una visió original de la coreografia de Marius Petipa, sota la
direcció artística d’Elías García i  Larissa Lezhnina. Aquest espectacle és un lloguer de sala, en la
categoria d’espectacle «a taquilla».

Març:

- El petit de Cal Eril, ens visita en la gira de presentació del seu nou disc: NSCALH, No sabràs com
acabarà la història (2021)

- «Federico Garcia» Pep Tosar ens presenta un emocionant viatge al món interior de Federico García
Lorca que inclou ball, cant, música en directe, teatre, poesia i vídeo documental.

-  «En Patufet  i  els  seus pares» de Teatre Nu, un espectacle familiar  que connecta amb humor la
història tradicional amb les obsessions d’avui.

- «Layla, un viatge a l’esperança» el duet Hemiòlia format per Jordi Bonilla, oboè i Paula Martí, piano
ofereix  peces  de  Manuel  de  Falla  per  a  explicat  amb  suport  audiovisual  la  història  d’una  jove
immigrant. 
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Abril:

-  «Krëodylia»  és  l’àlbum  debut  de  Laura  Guarch,  la  jove  d’Ulldecona,  presentarà  el  seu  pop
d’avantguarda junt amb la seva banda.

-  «Les històries naturals» la companyia Lazzigags,  presenta un musical amb 8 actors/cantants i  3
músics a l’escenari, basat en les aventures vampíriques de Joan Perucho. 

- «Tradere» espectacle de dansa coreografiat per Laia Santanach, on podrem veure a l’escenari als
tortosins Anna Hierro i Carlos Martorell. Coproduït pel Mercat de les Flors, Ballet National de Marseille,
Dansa Metropolitana, Fira Mediterrània i Dansàneu. Celebració del Dia Internacional de la Dansa.

- «A la fresca» de la cia. Anna Confetti ens acompanyarà la diada de Sant Jordi pels carrers i places de
la ciutat amb un divertit espectacle itinerant.

Maig

-  «Les  irresponsables»  una comèdia  que ensenya la  buidor  de tres  dones que,  aparentment,  són
segures de si mateixes. Tres actrius en estat de gràcies: Nora Navas, Cristina Genebat i Marta Marco,
sota la direcció de Sílvia Munt. 

- «La bona vida» la cia. 2 princeses barbudes es posen dins la pell dels primers humans per explicar-
nos la seva vida i costums. Un concert per a tota la família amb cançons pop plenes d’humor tocades
amb instruments petits i de joguina. 

- «NUYE» és una proposta circense i coreogràfica per a sis acròbates que sorgeix de l’exploració de les
diverses dinàmiques de les relacions de parella de la reconeguda companyia de circ eia

Juny

- «Bona gent» de Quim Masferrer. Aquest espectacle és un lloguer de sala, en la categoria d’espectacle
«a  taquilla».  Tot  un  exercici  d’improvisació  i  comunicació  col·lectiva,  una funció  irrepetible  que  es
converteix en un homenatge al públic.

A més, la Banda Municipal de Música de Tortosa oferirà el tradicional Concert de Primavera i l’Escola
Municipal de Teatre col·laborarà en la celebració del  Dia Internacional del  Teatre i  amb les seves
propostes.

L’any 2022 commemorem el centenari de la mort de Felip Pedrell, amb aquest motiu va començar la
programació al voltant del destacat músic, compositor i musicòleg tortosí amb l’estrena de la seva
òpera: «La Matinada» i la celebració del Festival de Música Felip Pedrell, durant l’any es proposaran
activitats amb aquest motiu. 

D’altra  banda,  es  reforça  la  col·laboració  amb Joventuts  Musicals  Tortosa  que  oferirà  un  concert
mensual.

Igualment, la programació d’arts escèniques i música continua com les temporades passades, amb
els cicles:

    • “El Documental del mes”, amb projecció de documentals el tercer diumenge de cada mes 
    • “Cicle Gaudí”, amb projecció de pel·lícules el quart dijous de cada mes 

Es vol  destacar  l'agosarada i  valenta  estratègia  de preus pel  que fa als  menors  de 25 anys.  La
voluntat del Departament de Cultura es facilitar l’accés del jovent a la cultura i per això, proposa una
tarifa única de 6 €. Una acció que situa al Teatre Auditori Felip Pedrell al capdavant de les polítiques
socials aplicades als teatres municipals. 
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També cal destacar que després de la pandèmia es proposa restablir el sistema d’abonaments que
tan  bon  resultat  havia  aconseguit  abans  de  la  Covid-19.  En  concret,  es  proposa  un  abonament
anomenat  Gran A11 en el  qual  s’inclouen els  11 espectables  més grans de la  programació  que
suposa  un  estalvi  del  40%  de  l’import  de  les  entrades  i  tindrà  un  preu  de  96  €;  l’abonament
multidisciplines A6 amb un preu de 66,5 € i l’abonament Teatre A4 amb un preu de 64 € 

La cap del Departament de Cultura ha elaborat l'informe econòmic – financer sobre el preu públic
proposat, així com una programació d'arts escèniques i música per la temporada gener - agost de
2022, que l’Ajuntament de Tortosa té previst contractar. 

El cost estimat de la programació d’arts escèniques i música està inclòs en el pressupost de despeses
de 2022. En relació amb les despeses directes, el dèficit anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
de Cultura IAC-33400-22799. En relació amb les indirectes, el dèficit anirà a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents.

De conformitat amb el disposat als articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

De conformitat amb l’informe d'Intervenció núm. 1067/2021

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 28 de
desembre de 2021.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer. Dictaminar l'aprovació del preu públic de les entrades i els abonaments als espectacles de la
programació d'arts escèniques i música de l’Ajuntament de Tortosa, per a la temporada gener - agost
de 2022, amb els imports següents:

22 de gener. Dissabte   Tots públics: Camí a l’escola. Companyia Campi qui pugui         General: 5 €

28 de gener. Divendres          Teatre: Mujer de rojo sobre fondo gris. Pentación Espectáculos
Platea: 25 €                      Bonificacions 10%: 22,50 € 20%: 20 €      30%: 17,50 €    Amfiteatre: 20 €
Menors de 25 anys: 6 €

11 de febrer. Divendres          Teatre: Els Ocells. Cia. La Calòrica
Platea: 20 €                       Bonificacions      10%: 18 €       20%: 16 €       30%: 14 €      Amfiteatre: 15 €
Menors de 25 anys: 6 €

13 de febrer. Diumenge         Familiar: Jo vaig amb mi. Vania Teatre General: 3 €

4 de març. Divendres        Música pop: NSCALH. El Petit de Ca l’Eril    General: 10 €  Menors de 25: 6 €

11 de març. Divendres         Teatre: Federico Garcia. Mika produccions
Platea: 20 €   Bonificacions       10%: 18 €     20%: 16 €    30%: 14 €   Amfiteatre: 15 €
Menors de 25 anys: 6 €

13 de març. Diumenge          Familiar: En Patufet i els seus pares. Teatre Nu General: 3 €

26 de març. Dissabte       Música: Layla. Jordi Bonilla i Paula Martí    General: 10 €   Menors de 25: 6 €

3 d’abril. Diumenge          Música pop: KRËODYLIA. Laura Guarch      General: 10 €   Menors de 25: 6 €

8 d’abril. Divendres          Teatre: Les històries naturals. Cia. Lazzigags
Platea: 15 €     Bonificacions 10%:   13,50 €       20%: 12 €         30%: 10,50 €        Amfiteatre: 10 €
Menors de 25 anys: 6 €
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22 d’abril. Divendres        Dansa: Tradere. Cia. Laia Santanach       General: 10 €      Menors de 25: 6 €

23 d’abril. Dissabte           Tots públics de carrer: A la Fresca!. Cia. Anna Confetti Gratuït

6 de maig. Divendres           Teatre: Les irresponsables. Bitó Produccions
Platea: 25 €     Bonificacions    10%: 22,50 €     20%: 20 €      30%: 17,50              Amfiteatre: 20 €
Menors de 25 anys: 6 €
   
7 de maig. Dissabte Música pop familiar: La bona vida. Cia. 2 Princeses barbudes        General: 5 €

28 de maig. Dissabte Circ contemporani: Nuye. Cia. Circ EIA       General: 10 €       Menors de 25: 6 €

Gener – agost Teatre de grups amateurs                 General: 5 €
Gener – agost Música, dansa i teatre. Intèrprets del territori        General: 10 €       Menors de 25: 6 €
Gener – agost Espectacles Any Pedrell        General: 10 €                Menors de 25: 6 €

Les bonificacions s'apliquen en els següents supòsits:

10 %: titulars del carnet de la Xarxa Pública de Biblioteques. 
20 %: persones de 65 anys o més, persones aturades, titulars del  carnet de família  nombrosa o
monoparental, socis del TR3SC, i grups d’entre 8 i 15 persones.
30 %: titulars del Carnet Jove, grups a partir de 16 persones, membres de la Banda Municipal de
Música  de  Tortosa,  alumnes  de  l’Escola  Municipal  de  Música  de  Tortosa,  alumnes  de  l’Escola
Municipal de Teatre de Tortosa, actors i actrius membres dels grups de la Coordinadora de Teatre
Amateur Baix Ebre. 

Abonament A11. Onze espectacles de la temporada al preu de 96 €. Aquests són: Camí a l’escola,
Mujer de rojo sobre fondo gris, Els ocells, NSCALH, Federico García, Layla, KRËODYLIA, Les històries
naturals, Tradere, Les irresponsables i Nuye. 
Abonament A7. Set espectacles de la temporada al preu de 66,50 €. Aquests són: Els ocells, NSCALH,
Layla, KRËODYLIA, Tradere, Les irresponsables i Nuye.
Abonament A4. Quatre espectacles de la temporada al preu de 64 €. Aquests són: Els ocells, Federico
Garcia, Les històries naturals i Les irresponsables. 

En els casos que per una disposició estatal o autonòmica, existeixen limitacions que impedeixin la
mobilitat al territori o qualsevol altre tipus de restriccions que afectin a l’assistència d’espectadors a
les activitats culturals, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de les entrades adquirides, sempre
que es sol·liciti abans del dia de la funció.

Segon. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, per al coneixement general.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Dintre de la part resolutiva, el primer punt d’ells és el dictamen de proposta d’acord d’aprovació del
preu públic de les entrades i els abonaments als espectacles de la programació d’arts escèniques i
musical teatre auditori Felip Pedrell, per a la temporada gener-agost del 2022. No sé si hi ha alguna
qüestió? Té la paraula el senyor Arnau.”

Intervenció del Sr. Arnau

“Gràcies,  alcaldessa.  Bé,  primer  de  tot,  desitjar  un  bon  any  a  tots  i  a  totes.  I  una  vegada  més,
reivindiquem l’amnistia  per  a tots  els  presos i  preses polítiques, les  persones exiliades,  que una
vegada  més  han  hagut  de  passar  les  festes  lluny  de  casa  seua,  i  per  a  totes  les  persones
represaliades pel procés.
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Dit això, en relació tant al punt 1 com al punt 3, el nostre posicionament serà d’abstenció, perquè
seguim reivindicant la tarificació social dels preus i les taxes públiques. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar.”

Intervenció del senyor Albacar

“Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. Primerament, felicitem l’any nou a tothom que mos
està veient, perquè ja que és el primer ple de l’any, aprofitem per felicitar l’any nou a tothom.

Després, solidaritat amb tots els afectats per la COVID, tant sanitària com social i econòmicament. 

I tant al punt 1 com al punt 3 de l’ordre del dia, com que estem a favor de la cultura i considerem uns
preus adequats, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.”

Intervenció del Sr. Jordan

“Sí, bona tarda a tothom. També en nom de Movem Tortosa felicitar-vos a tots un bon any, i a tota la
gent que mos està mirant. I en este cas, el nostre vot serà, tant per al punt 1 com per al punt 3, també
d’abstenció, perquè també considerem que s’hauria de tirar endavant una tarificació social a nivell del
nostre ajuntament. Moltes gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies. Com saben, són uns preus públics que el que recullen són diferents tipus de bonificacions,
hi ha bonificacions del 30 per cent, bonificacions del 20 per cent,  bonificacions del 10 per cent.
També  hi  ha  l’abonament  de  temporada  per  onze  espectacles,  per  sis  espectacles,  per  quatre
espectacles, i destacar el preu jove, per a menys de 25 anys, que són de sis euros, per tal d’accedir a
tota la programació, per tal de poder arribar el màxim possible de gent a la cultura a nivell de la nostra
ciutat. Per tant, en este cas entenc que queda aprovat.»

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze
vots  a  favor,  que  suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la  corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), ERC–TS–AM (4),
PSC–CP  (3)  i  Cs  (1);  i  sis  abstencions  corresponents  als  membres  de  la  corporació  dels  grups
municipals de MT–MTE–ECG (5) i CUP–AMUNT (1).

02 -   DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2021 A REALITZAR
DURANT L’EXERCICI 2022.

L’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, dona compte al ple del pla anual de control financer de
l’exercici 2021, a realitzar durant l’exercici 2022.

*-*-*

El Ple en resta assabentat.
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SERVEIS A LES PERSONES

03 –  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA IM-8
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE DE TORTOSA.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte: 

«Relació de fets

Es proposa modificar l’ordenança actual que regula els preus públics de l’Escola Municipal de Teatre
de  Tortosa,  vigent  des  de  2016,  vist  que  caldria  una  actualització  per  tal  d’establir  una  millor
clarificació  de  les  hores  del  cursos  atesa  la  modificació  de  les  hores  setmanals  dels
cursos/assignatures  que  s’ofereixen  en  cada  curs  escolar,  donat  que  aquest  nombre  d’hores
setmanals per curs/assignatura és el que posteriorment determina la quota mensual que configura el
padró. D’igual forma algun dels cursos que s’oferien dins l’oferta pedagògica de 2016, ara ja no
s’ofereixen, i per contra, igualment, actualment hi ha cursos que s’ofereixen i que no ho feien en
2016.

En l’actual ordenança vigent tampoc es concreten el nombre d’hores setmanals per curs pel qual
posteriorment s’estableix la quota mensual que configurarà el padró.

És per aquest motiu que considerem necessària una modificació de l’ordenança actual cap una altra
que resulti més clarificadora i que permeti identificar de forma concreta i inequícoca les tarifes que
les persones usuàries han de satisfer a l’Ajuntament en funció dels cursos als quals s’han matriculat.

La nova ordenança però no modifica en cap cas ni els preus de la matrícula ni els preus mensuals de
les hores setmanals de cada curs, la qual cosa significa que no afecta a les tarifes que actualment
estan pagant les persones usuàries pels serveis de formació teatral que estan rebent.

El redactat de la nova ordenança que es proposa contemplaria els possibles canvis que es produeixin
pel que fa a les hores setmanals lectives de cada curs/assignatura un cop es canvia de curs escolar.
La durada o nombre d’hores setmanals lectives de cada curs vindrà determinat cada curs escolar pel
nivell competencial adquirit per l’alumnat, per les necessitats pedagògiques i  pels objectius a assolir.

Atès que, tot això es pot veure reflectit de forma gràfica en la comparativa de la taula de la pàgina 2
de  l’informe  del  cap  del  Servei  d’Ensenyament  sobre  la  necessitat  de  fer  una  modificació  de
l’ordenança  actual,  on  s’aprecien  les  diferències  en  l’oferta  formativa  de  cursos  entre  l’actual
ordenança vigent i  la nova que es proposa; on també es pot veure que ni la matrícula ni el preu
mensual  per  hora  setmanal  varien,  i  sí  que  ho  fan  les  hores  setmanals  ofertades  per  a  cada
curs/assignatura que són, les que, multiplicades pel preu mensual per hora setmanal, determinen la
quota  mensual,  que és  en  definitiva  la  que  configura,  juntament  amb la  matrícula,  els  diferents
padrons durant un curs escolar.

Amb tot, i per tal d’aconseguir una millor clarificació de les hores del cursos atesa la modificació de
les  hores  setmanals   dels  cursos  actuals,  i  de  les  que  es  poden  produir  entre  diferents  cursos
escolars,  i,  donat,  com  hem  dit,  que  aquest  nombre  d’hores  setmanals  per  curs  és  el  que
posteriorment  determina  la  quota  mensual  que  configura  el  padró,  proposo  la  modificació  de
l’ordenança actual.

Es proposa també la modificació per a introduir un nou cas en el que s’aplicarà la quota mensual
reduïda i que correspon a l’alumnat matriculat en més d’un curs/assignatura. 

Vista l’informe econòmic de data 20 de d’octubre emès pel cap d’Ensenyament.

Vist  l’informe  del  cap d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tortosa de data 27 d’octubre sobre  la
necessitat de modificar l’ordenança vigent.
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Vista la proposta amb el vist i plau de la regidora d'ensenyant sobre la modificació de l’ordenança de
data 16 de novembre.

Vist l’informe de l’Interventor de  l’Ajuntament de Tortosa núm. 931/2021 de data 16 de novembre de
2021, on el resultat de la fiscalització és favorable en relació a la proposta de modificació presentada.

Atès  que la proposta ha estat dictaminada favorablement per part de la  de la Comissió Informativa
de Serveis  a les Persones  en sessió  de data  18 de novembre de 2021.  

Fonaments de dret

• Articles 9 i 41 a 47 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
• Articles 25 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Articles 24 a 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.
• Article 8 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
• Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
• Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003.
• Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de famílies nombroses.

Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 

Primer.-  Aprovar la  proposta de modificació de l’ordenança IM-8 reguladora dels Preus Públics de
l’Escola  Municipal  de  Teatre  de  Tortosa,  establint-se  consegüentment  el  seu  nou  redactat  de  la
manera que s'annexa a continuació

Segon.- Publicar la nova ordenança a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tortosa.»

«ANNEX

IM-8 Preu Públic de l'Escola Municipal de Teatre

Article 1r. Naturalesa i fonament

De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 46 del RDL 2/2004, de 5 de març, mitjançant el
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la
prestació de serveis de l’Escola municipal de Teatre de Tortosa.

Article 2n. Concepte

S’estableix el preu públic per la prestació de serveis de l’Escola municipal de Teatre de Tortosa.

Article 3r. Obligats al pagament

Estaran subjectes al pagament del preu públic les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la
prestació de serveis de l’Escola municipal de Teatre de Tortosa.

Quan l’alumnat sigui menor d’edat, estaran obligats al pagament els seus pares o tutors.

Article 4t.- Quota

1. El preu dels diferents cursos ofertats estarà format per una matrícula i una quota mensual. En cas
de realitzar més d'un curs, només s'haurà d'abonar una única matrícula, que resultarà ser la de major
quantia. Les quotes mensuals s'abonaran de tots els cursos als que s'estigui matriculat.
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La quota mensual s’obtindrà de multiplicar el preu mensual per hora setmanal pel número d’hores
setmanals  que  s’estableixen  per  a  cada  curs/assignatura  al  que  les  persones  usuàries  estiguin
matriculades.

La quota mensual reduïda s’obtindrà de multiplicar el preu mensual reduït per hora setmanal pel
número  d’hores  setmanals  que  s’estableixen  per  a  cada  curs/assignatura  al  que  les  persones
usuàries estiguin matriculades.

Cada curs escolar s’establirà la durada de cada curs/assignatura (hores impartides a la setmana de
cada curs/assignatura) per a establir la quota mensual, ja que cada curs escolar, els diferents cursos/
assignatures oferits poden variar en funció de les necessitats pedagògiques i objectius a assolir.

La informació de l’oferta formativa de cada curs escolar amb la durada de cada curs/assignatura serà
pública mitjançant la pàgina web de l’EMTT i estarà també reflectida al padró.
Les tarifes que s’aplicaran seran les següents:

Curs Matrícula
Preu  mensual
per  hora
setmanal

Matrícul
a
reduïda

Preu  mensual
reduït  per  hora
setmanal

INFANTIL

Iniciació teatral 32,60 27,16 16,30 23,09

Teatre infantil I,II,III 32,60 27,16 16,30 23,09

Teatre musical infantil I,II,III I
Post-graduat 32,60 21,73 16,30 18,47

Claqué I,II,III 32,60 18,63 16,30 15,84

JUVENIL

Teatre juvenil I,II,III 32,60 29,00 16,30 24,65

Teatre musical juvenil I, II,III 32,60 25,35 16,30 21,54

Teatre  musical  juvenil
Postgraduat 32,60 25,35 16,30 21,54

Claqué I,II,III 32,60 18,63 16,30 15,84

ADULTS

Interpretació Adults I II i III I
postgraduat 43,47 27,16 21,73 23,09

Teatre musical integral 43,47 23,09 21,73 19,62

Teatre  musical  Cant  I,II,III  I
Dansa I, II, III 43,47 23,09 21,73 19,62

Claqué I, II, III 43,47 23,80 21,73 20,23

Monogràfics
i masterclass Alumnat extern 32,60 52,50 44,63

Alumnat EMTT 32,60 27,71

2. S'aplicarà la matrícula reduïda en els següents casos:

a) Als alumnes que ja han estat matriculats en cursos anteriors de l’Escola Municipal de Teatre de
Tortosa
b) Als alumnes amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats
c) Als alumnes membres de famílies nombroses o monoparentals
d) Als alumnes que formin part d’una unitat de convivència on tots els seus membres estiguin es
situació d’atur.

3. S’aplicarà la quota mensual reduïda en els següents casos:

a) Alumnes de família nombrosa o monoparental
b) Per famílies amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats, aplicant-se la quota
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mensual reduïda exclusivament al segon i successius membres matriculats,  considerant-se sempre
els que tinguin la quota mensual de menor import. Si el segon o successius membres fan més d'un
curs la quota mensual reduïda s'aplicarà a tots els cursos.
c)  Per  a  alumnes matriculats  en  més d’un  curs,  considerant-se  sempre els  que  tinguin  la  quota
mensual de menor import, i aplicant-se a tots els cursos que realitzi, sempre a partir del segon en
quant a l’import.

Article 5è. Pagament

El meritament del preu públic es produeix al formalitzar la matrícula,

Tant  la  matrícula  com  les  quotes  mensuals  s'abonaran  mitjançant  domiciliació  bancària  en  els
terminis que estableix el calendari fiscal.

Els preus públics liquidats i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

En el cas de baixes voluntàries, aquestes s'aplicaran a partir del dia 1 del mes següent al de la data
de la comunicació per part de la persona afectada. La comunicació d'aquesta baixa haurà de fer-se
obligatòriament per escrit presentant una instància al registre general de l'Ajuntament on s'indicarà la
voluntat de causar baixa de la prestació del servei.

Article 6è. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que puguin ser procedents, s’aplicaran d’acord amb el que disposa la Llei
general tributària.

Disposició addicional

L’acumulació de dos quotes mensuals impagades finalitzat el període de voluntària causarà la no
prestació del servei i la baixa automàtica, que serà comunicada per escrit a la persona afectada.

Disposició final

La modificació d'aquesta ordenança entrarà en vigor en la data en la que sigui aprovada pel Ple de
l’Ajuntament, i se'n mantindrà la vigència fins que se n'acordi la modificació o la derogació expressa.»

*-*-*

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

«I al dictamen de proposta d'acord d’aprovació de la modificació de l'ordenança reguladora dels preus
públics de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa, que en este cas entenc que queda amb la mateixa
votació... Demana la paraula el senyor Faura? Sí. Té la paraula el senyor Faura.”

Intervenció del Sr. Faura

“Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores. En primer lloc, com han fet els meus companys que m’han
antecedit en el torn de paraula, felicitar l’any nou a tots els veïns i veïnes de Tortosa i els seus pobles.
La nostra solidaritat amb la gent que està patint COVID, i la nostra solidaritat amb les víctimes del
procés.

Dit això, natros, Esquerra Republicana, al punt número 1 no hem fet esment de la tarificació social
perquè entenem que hi ha una impossibilitat material de fer-ho. És molt difícil poder vendre entrades
tenint en compte una tarificació social del preu. És una evidència. Però no així a l’Escola Municipal de
Teatre, que, òbviament sí que podria estar a la tarificació social dels preus. I no tant perquè es pugui
tindre bonificacions al preu fixat, sinó perquè, en general, qui més diners té més diners hauria de
pagar.
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En este sentit, el nostre vot serà d’abstenció, precisament per això, eh?, perquè ens agradaria que al
preu públic de l’Escola Municipal de Teatre de Tortosa també se li apliqués, com tantes vegades hem
demanat per altres llocs, una tarificació social dels preus. Gràcies.”

Intervenció de la Sra. Alcaldessa

“Gràcies, però en tot cas i tal com he fet constar a la junta de portaveus, avui no es toca cap dels
preus aprovats, sinó que en aquest cas el que es fa és adequar a la realitat, quant a les hores en què
es porten a terme les classes dintre de l’Escola Municipal de Teatre, per tal d’adequar-ho a la realitat
del que és l’ordenança. En tot cas, queda aprovat.»

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb onze
vots  a  favor,  que  suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la  corporació,
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7), PSC–CP (3) i Cs (1); i
deu abstencions  corresponents  als  membres  de  la  corporació  dels  grups  municipals  de
MT–MTE–ECG (5), ERC–TS–AM (4) i CUP–AMUNT (1).

II. PART NO RESOLUTIVA

04 – DACIÓ DE 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:

- 74/2021, de 15/11/2021 – ordinària.
- 75/2021, de 22/11/2021 – ordinària.
- 76/2021, de 24/11/2021 – extraordinària i urgent.
- 77/2021, de 29/11/2021 – ordinària.
- 78/2021, de 01/12/2021 – extraordinària i urgent.
- 79/2021, de 07/12/2021 – ordinària.
- 80/2021, de 13/12/2021 – ordinària.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 2544/2021 a la 2928/2021.

*-*-*

El consistori en queda assabentat.

05 – INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

06 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions.
b) Precs.
c) Preguntes.

1. INTERVENCIÓ DEL SR. JAUME BEL

Sr. Bel: “Senyora alcaldessa, la setmana passada, el mitjà de comunicació  La Marfanta, es va fer
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ressò de l’enquesta del col·lectiu Tortosa Verda, en la que van participar més de 500 persones, i el 91
per cent es va manifestar a favor de conservar els arbres del carrer Cervantes. Del projecte que se’ns
va presentar, només quedaran 18 dels 53 existents. La resta, el 66 per cent, seran eliminats de la via
pública. 

Senyora alcaldessa, li pregunto: pot evitar aquesta tala de la majoria dels arbres del carrer Cervantes,
fent els canvis necessaris al projecte, tal i com li demana bona part de la ciutadania?

I tinc un prec també. Li faig ara o li faig després?”

Sra. Alcaldessa: “No, faci-ho tot ara.”

Sr.  Bel:  “D’acord.  Senyora  alcaldessa,  en  el  passat  plenari,  al  mes  de desembre,  li  vaig  fer  una
pregunta  relativa  a  la  millora  de  la  seguretat  ciutadana,  i  vaig  utilitzar  una  molt  desafortunada
expressió referint-me a la Policia. No desitjo en cap moment justificar l’excés de rol que vaig cometre, i
considero que va ser una errada per part meva.

Amb aquest escrit  vull  manifestar  i  posar en valor  la  bona tasca de la  Policia  a la  nostra ciutat,
presentar-li a vostè i al cos de la Policia les meues sinceres disculpes, i pregar-li que done trasllat
d’aquesta petició als agents i les persones que s’hagin pogut sentir ofeses. Gràcies.”

Sra. Alcaldessa: “Moltes gràcies per aquesta disculpa, li agraeixo que la faci. En el seu moment ja li
vaig dir que la Policia i qualsevol persona treballador públic de l’Ajuntament de Tortosa no mereix que
se’ls tracti d’aquesta manera, però en tot cas li agraeixo la seua disculpa i la farem arribar a la Policia,
que crec que també li havia fet arribar al seu grup el seu desacord amb aquelles manifestacions.

A banda d’això, pel que fa a aquesta enquesta, dir-li  que, senyor Bel, vostè, en primer lloc, el que
potser hauria de dir és el fet que a vostè se li ha explicat el projecte, i del projecte en cap moment se li
ha dit el que vostè acaba d’afirmar aquí. És un projecte que només l’han vist els membres de la
comissió, en cap encara l’hem presentat públicament, perquè encara no he explicat este projecte
públicament, però el que li vam explicar aquell dia i el que explicarem públicament, perquè és el que
conté el projecte, és que el 80 per cent dels arbres es queden, i a més a més es planten de nous. I els
que es retiren, pel fet que afecten o a carril bici o afecten a interseccions, en este cas van replantats a
altres llocs, excepte que estiguen en condicions en què no puga ser possible. 

Per tant, potser que abans de poder fer cas d’una enquesta, potser hauria d’haver escoltat en el seu
moment el que vam explicar, tant el regidor com jo mateixa, com el mateix autor del projecte que, de
fet, el que vull recordar és que tots els regidors presents, inclòs vostè, vau dir que els semblava molt
bé el projecte que presentàvem, i en aquell moment ningú va dir res al respecte ni ningú ha dit res des
que es va presentar, ja fa uns quants mesos, perquè això, si no m’equivoco, va ser a l’estiu. Per tant,
que ara surti una enquesta, que tampoc sé ben bé com s’ha portat a terme, però que es puga..., que
ens apuntéssem a això quan no s’ha dit res des que es va presentar el projecte, i davant nostre va dir
que li semblava molt bé aquell  projecte, i a més a més se li va explicar per part del redactor del
projecte que, com dic, el 80 per cent dels arbres es mantenien i que la resta es replantava, i que a
més a més se’n plantaven de nous, doncs entenc que no correspon al que ens està dient, però que en
tot cas no és cert que hi haja està poda que vostè ha dit avui.

Veiem que no hi ha més preguntes. Entenc que no hi ha ningú més? Doncs en este cas sí que dir-los
que a les 7 de la tarda hi ha la recollida de les cartes, per tant, tots aquells que vulguen, en este cas,
portar la carta als patges, els esperem aquí, a la plaça de l’ajuntament. I en tot cas també, desitjar-
los, tot i que ens veurem encara el dimecres, que els reis vinguen ben carregats.

Moltes gràcies i bona tarda.”
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I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les divuit hores i deu
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
sgJACE L’alcaldessa

sgMRP
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