
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
17/2010

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
BONILLA MARTI, JORDI
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
CID GARCIA, ROSA
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FAURA SANMARTIN, ANTONIO
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORCADELL TORRES, JAUME 
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari Accidental
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Tortosa, sent les dinou hores i trenta minuts del dia 
tretze  de  setembre  del  dos  mil  deu,  prèvia 
convocatòria  girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió ordinària, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

PRESIDÈNCIA

1r.- Proposta de suport a la candidatura de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

2n.- Dictamen de proposta d’acord d'encàrrec de gestió núm. 16 a “Gestió Urbanística Municipal Tortosa 
S.A.”  (GUMTSA) de les actuacions incloses en el conveni entre el Ministeri  de vivenda i  l'Ajuntament en  
l'àmbit del casc antic de Tortosa.

RÈGIM INTERIOR 

3r.- Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de l'establiment del preu públic per a la prestació dels serveis  
de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa.

4t.- Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de l'adhesió a l'acord relatiu a la contractació de persones 
aturades  inscrites com a demandants d'ocupació en el marc dels Plans d'Ocupació Locals. 
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5è.-  Dictamen de proposta d'aprovació de la modificació pressupostària núm. 14/2010. Transferència de 
crèdit.

6è.- Dictamen d'aprovació inicial de la constitució del Consorci per a la protecció i la gestió dels espais  
d'interès natural Serra de Cardó-El Boix i el Tossal de Montagut, i dels seus estatuts.

FESTES

7è.- Dictamen de proposta d'acord de les festes locals per a l'any 2011

PART DE CONTROL

8è.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de Govern  Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

39/2010, de 26 de juliol
41/2010, de 9 d'agost
42/2010, de 11 d'agost
43/2010, de 24 d'agost
44/2010, de 30 d'agost

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1371/2010 a la 1569/2010

9è.- Informes de l’Alcaldia. 

10è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

PRESIDÈNCIA

01. PROPOSTA DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES TERRES DE L'EBRE

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atès que les Terres de l’Ebre disposen d’un important patrimoni natural i paisagístic, molt divers i singular, en el  
context català i europeu, en què destaquen el Delta de l’Ebre, el massís dels Ports, la serra de Cardó, la reserva  
natural de Sebes, el patrimoni geològic de la Terra Alta o el propi riu Ebre. Un patrimoni extraordinari que ha 
conviscut amb harmonia amb l’activitat humana, modelant uns paisatges singulars de bancals, de marges de 
pedra seca, d’oliveres, de vinyes, de fruiters, d’arrossars... Uns espais i uns valors que han determinat l’evolució i 
consolidació de sectors fonamentals de la nostra economia com la pagesia, la pesca, l’agroindústria o el turisme. 
Al mateix temps, l’acció de l’home ha deixat sobre les Terres de l’Ebre valors històrics i patrimonials de gran  
rellevància com el Castell de Miravet, la Catedral de Tortosa, espais de la Batalla de l’Ebre com el Poble Vell de  
Corbera  o  la  Serra  de  Pàndols,  les  pintures  rupestres  o  el  valuós  patrimoni  iber  al  conjunt  de  les  quatre  
comarques.
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Atès que aquests valors patrimonials (naturals, paisatgístics, culturals i històrics) poden i han de contribuir al  
desenvolupament, aportant noves oportunitats al teixit econòmic existent. En definitiva, els valors patrimonials del 
territori poden i han d’ajudar a construir una economia amb valors.  Una economia, arrelada i reforçada per la 
identitat i la singularitat de les comarques de l’Ebre, que més enllà de la seva funció productiva actuï com a  
veritable vehicle de cohesió social i territorial.

Atès que el Programa MaB de la UNESCO, i la figura de la Reserva de la Biosfera, pot ésser l’instrument per  
avançar, pel camí del compromís voluntari i consensuat entre institucions públiques, sectors socioeconòmics i  
societat  civil,  cap  a  la  generació  de  sinergies  entre  la  preservació  activa  dels  valors  patrimonials  i  el  
desenvolupament social, econòmic i equilibrat del territori.

Atès que  una figura internacional com aquesta pot ésser l’oportunitat per situar, des del reconeixement de la 
singularitat i excel·lència dels productes i serveis ebrencs, les Terres de l’Ebre en el mapa mundial, acreditant-les 
amb un inestimable valor afegit front el context d’una economia cada vegada més global.

Al Ple de l’Ajuntament, PROPOSO, l’adopció dels següents ACORDS

1. Donar suport a la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera a presentar davant la  
UNESCO.

2. Fer arribar aquest acord Consell   Promotor del programa MaB de la UNESCO a les Terres de l’Ebre i a la  
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre”.

*-*-*

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria absoluta del  
nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

02. DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  D'ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  NÚM.  16  A  “GESTIÓ  URBANÍSTICA 
MUNICIPAL TORTOSA S.A.” (GUMTSA) DE LES ACTUACIONS INCLOSES EN EL CONVENI ENTRE EL MINISTERI 
DE VIVENDA I L'AJUNTAMENT EN L'ÀMBIT DEL CASC ANTIC DE TORTOSA.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atès que aquest Ajuntament té constituïda l’empresa municipal Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, 
S.A. (GUMTSA), societat mercantil de capital íntegrament municipal, quin objecte social inclou, entre d’altres, 
la creació de sòl urbanitzat, la remodelació de zones urbanes, la redacció de plans d’ordenació o projectes 
d’urbanització i d’obres, i quants altres instruments d’ordenació i de gestió urbanística siguin necessaris, 
realitzant funcions d’àmbit municipal que estiguin relacionades amb la política de foment de l’habitatge i sòl 
amb un clar interès públic, assumint competències municipals que siguin delegables de conformitat amb la 
legislació urbanística i que siguin encomanades pel propi Ajuntament.

Vist  el  Contracte-Programa  regulador  de  les  relacions  entre  aquest  Ajuntament  i  la  societat  Gestió  
Urbanística Municipal de Tortosa, S.A. (GUMTSA), pel que fa a la facultat d’aquest Ajuntament d’encarregar a  
aquesta  la  realització  de  les  actuacions  per  a  l’execució  d’obres  públiques  municipals,  ordinàries  o  de 
caràcter urbanístic.

Vist  l’expedient  instruït  per  a  l’aprovació  de l’encàrrec  de gestió  objecte  del  present  acord,  que  inclou 
l’informe tècnic del Cap de Servei d’Urbanisme.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres Publiques celebrada en data 2 d’agost del 
2010 amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió.

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

Primer.-  Encarregar  expressament  a  l’empresa  municipal  Gestió  Urbanística  Municipal  de  Tortosa,  S.A. 
(GUMTSA) la realització de les actuacions incloses en el conveni aprovat per l’Ajuntament de Tortosa en 
sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 12 de juliol del 2010, i subscrit en data 13 de juliol  
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entre l’Ajuntament de Tortosa, el Ministeri de Vivenda i la Generalitat de Catalunya  per la restauració del  
casc antic de Tortosa.

Segon.- L’encàrrec esmentat comprèn, si s’escau i per a cadascuna de les actuacions referides, la redacció  
dels corresponents projectes tècnics, l’execució de les obres, i  les funcions de direcció de les mateixes, 
incloent-hi les relatives a excavacions arqueològiques, estudis geotècnics, de seguretat i salut, i d’altres que 
resultin necessàries per a la seva execució.

Tercer.- Notificar el present acord a GUMTSA, per al seu coneixement i efectes”.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que evidentment votarem a favor de la proposta, ens 
semblen qüestions necessàries i positives per a la ciutat, però també ens sembla important i hagués estat  
molt  bé  i  hagués  sigut  molt  positiu  que  s'hagués  tractat  amb  el  Ministeri  de  la  Vivenda  actuacions 
efectivament relacionades directament amb habitatge i que tot i que ens sembla molt bé les actuacions de 
la Travessia de la Parra i del carrer Sant Pere, hagués estat bé també que es destines com diu el títol, al  
nucli antic de Tortosa en la seva integritat. De tota manera són encàrrecs necessaris i que seran positius,  
però  trobem a  faltar  en  el  conjunt  de  les  actuacions  que  estem fent  al  nucli  antic  de  Tortosa,  altres  
actuacions en paral·lel més enllà de l'arranjament de carrers i de les obres pròpies del Pincat que tinguen  
alguna cosa en l'oferta d'habitatge i d'habitatge en condicions evidentment perquè d'habitatge al nucli antic 
ens en sobra, el que passa és que està en unes condicions lamentables, ens hagués agradat que hagués  
hagut alguna actuació en aquest sentit i aquesta probablement era una bona oportunitat. De tota manera  
reiterem el vot afirmatiu i entendre que són actuacions totes elles necessàries i positives per a la ciutat de 
Tortosa. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell, que no sap si alguns d'aquests 
dubtes li hagués pogut aclarir la mateixa regidora a la Comissió Informativa en què es va dictaminar, no en 
aquesta sinó en a l'anterior, perquè algunes de les coses que vostè ha dit estan incloses, quan parlem i 
signem amb el Casc Antic de Tortosa, ho fem en el terme ampli i no vol dir àmbit d'aplicació del Pincat i així  
es  va  negociar  i  es  va  acordar  en  el  mateix  Ministeri  en  una  reunió  que  hi  vam  assistir  la  regidora  
d'Urbanisme i jo mateix perquè enteníem que havíem de tenir més marge de maniobra en la intenció de que 
són unes  actuacions que han d'estar  finalitzades el  15 de desembre  i  per  tant  també són una  petita  
restricció i també dins de la partida en que es va incloure aquesta esmena, que això te fruit en una esmena  
del grup al Congrés de Convergència i Unió, era una partida que no admetia obra nova d'habitatge, malgrat 
venir del Ministeri de Vivenda, perquè era una partida que el Ministeri de Vivenda destina a la millora dels  
nuclis antics de les ciutats, això ja estava així i estava formalitzat així i per tant no podíem fer habitatge nou i  
es va tenir aquesta opció, vostè mateix reconeix que són opcions bones, també dir-li que en aquell moment  
quan es va aprovar per primera vegada es va portar el conveni aprovat en aquell moment, jo crec que és un  
Ple del mes de juliol, no recordo ara exactament, aquests comentaries s'escaien més allí que aquí, això és 
una encomana de gestió, les obres que s'havien de fer en base a aquest conveni les vam aprovar el mes de  
juliol inclòs vostè sense en aquell moment haver fet cap observació, la pot fer quan cregui convenient, jo em 
quedo en la part de que considera aquestes obres que es fan, que són necessàries, bones i jo crec que ens  
hem de congratular que el Ministeri pugui acabar destinant 1.000.000 d'euros a la millora de la ciutat de  
Tortosa. 

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

RÈGIM INTERIOR 

03. DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIÓ  DE  L'ESTABLIMENT  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  A  LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE DE TORTOSA.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“L'IMACT  es  fonamenta  en  els  principis  de  desenvolupament,  dinamització,  promoció,  potenciació  i 
organització d’activitats culturals, tal com s’estableix a l’article 3 dels seus estatuts.
 
Una  de les  seves iniciatives  és  la  creació  de  l'Escola  municipal  de  Teatre,  destinada a  la  formació  de 
persones,  que  rebin  els  continguts  bàsics  i  integrals  de  les  arts  escèniques,  i  a  potenciar-ne  la  seva 
creativitat.

Amb la finalitat d'apropar el llenguatge teatral, dins l'àmbit cultural de la ciutat, les modalitats dels cursos 
proposats responen al desenvolupament de les diverses tècniques teatrals, aplicades per a diferents edats.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió de data 8 de 
setembre.

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, proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar l'establiment del preu públic dels serveis de l'Escola municipal de Teatre, d'acord amb el  
següent detall:

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. Quotes
Els imports dels preus públics a pagar es determinarà en funció de la tipologia de serveis que se sol·licitin, o  
que s’utilitzin, i seran els següents:

Curs Preu públic proposat

Cursos de 2 h setmanals Matrícula de 40,00 € 
Quota mensual de 50,00 €

Cursos d'1,5 h setmanals
(alumnes fins a 12 anys)  

Matrícula de 30,00 € 
Quota mensual de 30,00 €

Cursos d'1,5 h setmanals
(alumnes des de 12 anys)  

Matrícula de 40,00 € 
Quota mensual de 40,00 €

Cursos de 3 h setmanals Matrícula de 50,00 € 
Quota mensual de 70,00 €

Article 5è. Pagament
El meritament del preu públic es produeix al formalitzar la matrícula, moment aquest en el que s'haurà 
d'abonar el preu de la matrícula i la primera mensualitat.
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Les successives mensualitats s'abonaran dins els primers 10 dies de cada mes natural, dels compresos a la  
durada del servei prestat, mitjançant domiciliació bancària.

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

L'acumulació de dos mensualitats impagades causarà la no 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 final
Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la publicació al BOP, i se’n mantindrà la vigència fins que se 
n’acordi la modificació o la derogació expressa.

Segon.- Donar publicitat de l'acord, mitjançant l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i  en el tauler  
d'anuncis de l'Ajuntament de Tortosa, per la seva efectivitat”.  

*-*-*

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que de la mateixa manera que ja vam fer a la  
Junta de l'IMACT, ens abstindrem en aquest punt. Hem rebut tota la informació per part del regidor, del Sr.  
Caballol,  sembla  que  l'estudi  de  costos  és  prou  adequat,  tenim  alguna  diferència  en  un  optimisme  o 
pesimisme en relació a la matrícula, però sí que és cert que estem per baix dels preus que estan oferint  
altres escoles, escoles que són ja molt més consolidades que no pas una que acaba de nàixer, que ni tan  
sols acaba de nàixer, sinó que és un servei que es prestarà des de l'Institut Municipal i entenem que poder  
haguérem pogut sortit en uns preus algo més atractius per intentar donar un impuls a un servei de nova  
creació. Aquí es fonamenta l'abstenció i aprofito també per fer esment a un tema que amb la regidora hem 
estat  comentant  últimament  que  és  la  necessitat  dins  de  tot  el  que  és  el  grup  municipal,  d'intentar  
harmonitzar al màxim tot el que són les bonificacions als preus públics i a les taxes, perquè tenim algunes 
bonificacions en alguns preus públics, en altres que no està, estaria bé d'intentar veure si podem trobar una  
manera de crear unes bonificacions que siguin ja vàlides per al conjunt de preus públics de tota la casa, del 
conjunt del grup municipal i així ens estalviaríem cada vegada la discussió de si s'han d'aplicar bonificacions  
a família nombrosa, que em sembla que en aquest cas tampoc no estan inclosos, o per temes de renda com  
ha defensat aquest grup tradicionalment i és per això que aprofitem l'aprovació d'un nou preu públic per a  
reiterar aquesta proposta.

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui  manifesta  que  ho  recepcionem,  que  serà  difícil  per  les  
característiques dels  serveis  de tenir  unes bonificacions absolutament homogènies,  podrem concorre  a 
certa harmonització, però no serà sempre possible. Se m'està ocorrent una bonificació de l'Escola de Música  
per als membres de la banda a qui no es correspondria a aquests preus públics si algun dia hi ha algun 
òrgan estable entorn al teatre en l'àmbit municipal, doncs podríem pensar-ho, però en tot cas, recepcionem 
aquesta petició. No entenc l'altra part de l'argumentació, perquè si em diu que està preocupat perquè les 
previsions són massa optimistes i  per  tant  podrien generar  un hipotètic  dèficit,  he pogut entendre que  
demanes preus més barats,  com segurament el regidor li va explicar estem per sota dels preus que se solen 
pagar per activitats d'aquesta índole amb la intenció que a la vegada no es generi cap dèficit i tingui cap cost 
addicional al servei per a l'Ajuntament de Tortosa. En tot cas jo crec que és un primer any i hem de fer un 
testeig de l'evolució, tant de la matrícula com de l'acceptació d'aquesta proposta que jo crec que és una 
proposta  positiva  i  després  ja  veurem com funciona,  perquè al  fi  i  al  cap qui  demostra  l'interès  és  la 
matrícula real, però que en tot cas podrem fer al final de curs una avaluació. En tot cas, agraeixo l'abstenció  
que entenc que és en aquest  sentit  positiu  de poder  fer  una avaluació  una vegada estigui  un any  en  
funcionament.

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que vol fer una precisió. No és que cregui que  
són massa optimistes, és que crec que ho podrien ser una mica més, perquè del que se'ns explicava i sinó 
que em corregeixi el regidor, és que s'apreciava la viabilitat aplicada a un dels cursos, però de tota manera  
entenem que havent la possibilitat de que es produeixi en el conjunt en un primer any, quantitativament no 
crec que estiguéssem parlant de molts diners, probablement hagués sigut bo intentar ficar uns preus més  
competitius ja dic per a una escola de teatre, un servei de classes de teatre que acaba de nàixer i que s'està  
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impulsant. Era l'apreciació que li feia i no m'he degut explicar bé perquè vostè ho ha entès justament el  
contrari.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que en tot cas, ara ens hem de felicitar de que hi ha 
una escola que fins ara no havia existit,  a uns preus algo millors del  que s'està pagant  en escoles de 
semblants  característiques  i  si  realment  acaba  sent  un  èxit  i  acabem  tenint  la  matriculació  que  tots  
desitjaríem i omplint sinó tots els cursos la majoria de cursos, segurament que ens podria facilitar l'any 
vinent de millorar, no només els preus dels cursos, sinó sobretot també l'oferta dels cursos que l'any que bé  
s'haurien de duplicar en els millors dels casos, tant de bo, però en tot cas plantege-mos aquest any com un 
any d'impàs. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PSC i PP i una abstenció corresponent al regidor del 
grup municipal d'ICV-EUIA-EPM. 

04. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A L'ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ 
DE  PERSONES  ATURADES  INSCRITES  COM  A  DEMANDANTS  D'OCUPACIÓ  EN  EL  MARC  DELS  PLANS 
D'OCUPACIÓ LOCALS. 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vista la proposta, per part de la regidora d’Acció Social, de l'expedient X-2010-BSO-00070, relativa a la  
sol·licitud de subvencions per a la realització d’accions per l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del  
Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011.

Vist el decret núm. 1577/2010, mitjançant el qual l'alcalde ordena la incoació de l’expedient relatiu a la  
sol·licitud d’ajuts per a la realització d’accions per l’ocupació a l'empara de Ordre TRE/2665/2010, de 30 de  
juliol,  per la  qual  s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per  a la  
realització d’accions per l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 
i 2011.

Vista la resolució TRE/637/2010, de 2 de març, publicada al DOGC núm. 5586, de 12 de març de 2010, per  
la qual s'admet el dipòsit i s'acorda la publicació de l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades  
inscrites com a demandants d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació locals, subscrit d'una part per la  
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, i de l'altra, per la Comissió Obrera  
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya en data 16 de febrer de 2010.

Atès que l'esmentat Acord estableix la retribució de les persones beneficiaries d'un pla d'ocupació local, que  
siguin contractades per les entitats locals de Catalunya en el marc dels programes de polítiques actives  
d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Atès que el punt segon de l'Acord estableix tres nivells retributius que es corresponen amb la següent divisió  
funcional :

Nivell 1
Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes
16.800 € de retribució anual bruta
 
Nivell 2
Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d'equips:
15.400 € de retribució anual bruta

Nivell 3
Personal que desenvolupa tasques d'execució:
14.000 € de retribució anual bruta

Amb un contracte laboral de durada determinada, de jornada màxima de 40 hores setmanals, adaptable a 
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les administracions locals, empreses i organismes públics, i amb una indemnització de quantia equivalent a 
la part proporcional de la quantitat que resultaria d'abonar vuit dies de salari per cada any de servei.

Atès  que  el  punt  cinquè  de  l'Acord  determina  que  les  entitats  locals  de  Catalunya  s'hi  podran  adherir 
mitjançant el corresponent acord plenari.

Amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de Règim intern de data 8 de setembre de 2010.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Adherir-se a l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació  
en el marc dels plans d'ocupació locals, subscrit d'una part per la Federació de Municipis de Catalunya i 
l'Associació  Catalana de Municipis,  i  de l'altra,  per  la  Comissió  Obrera  Nacional  de Catalunya i  la  Unió  
General de Treballadors de Catalunya en data 16 de febrer de 2010”.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

05.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  14/2010. 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Amb la finalitat de fer front a despeses per a les quals no hi ha consignació en el Pressupost Municipal de 
l'exercici 2010, les quals no es poden demorar fins el proper exercici, d'acord amb la sol·licitud presentades, i 
de conformitat amb el que disposa l'art. 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els  
articles 35 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, i les Bases d'Execució del Pressupost General de  
2010, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió del dia 8 de 
setembre de 2010, proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer- Desistir de l'execució dels projectes finançats amb romanents  de tresoreria afectats.

Segon- La modificació pressupostària de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb baixes de 
crèdits d'altres partides no compromesos d'acord amb el següent detall:

De
Descripció Partida Projecte Eur Finanç
Inversió nova maquinaria 
instal. Y utillatge

FES 33800 62300 2008 2 FES 1 2,29 IR pr(BCL08)

Inversió resposició edificis i 
altres const.desti a serveis

FES 33800 63200 2007 2 FES 1 12,22 IR pr(BCL07)

Senyalització vertical 
camins escolars segurs

GOV 15000 61902 2008 2 GOV 2 359,82 IR pr(CAM09)

Inversions noves en 
infraestructures d'ús 
general

IAC 33100 60902 2007 2 IAC 2 6.500,00 IR 3.250,00 Pr.(BCL07)
3.250,00 Subv.PINCAT

Inversions Banda Música, 
nou mobiliari

IAC 33100 62500 2007 2 IAC 1 76,75 IR pr(BCL07)

Inversions Banda Música, 
nous estris

IAC 33100 62502 2007 2 IAC 1 11,46 IR pr(BCL07)

Construc.aparcament i 
carril bici al centre urbà

IMA 15100 60900 2007 2 IMA 1 22.408,51 IR subv.PINCAT

Inversió ninxols IMA 15102 62200 2007 2 IMA 4 0,48 IR pr(BCL07)
Obres obertura 
perllongació Santa Clara

IMA 15500 60903 2007 2 IMA 23 578,38 IR pr(C.Madrid09)

Obres urbanització rotonda IMA 15500 60904 2007 2 IMA 15 0,36 IR pr(C.Madrid09)
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De
Descripció Partida Projecte Eur Finanç
HTVC
Urbanit.C.Hereus Gasol de 
Bítem

IMA 15500 60908 2007 2 IMA 14 3,07 IR pr(C.Madrid09)

Millores serveis i 
pavimentació a la via 
pública

IMA 15500 61901 2007 2 IMA 7

2.282,60 IR pr(BCL07)
Adequació itineraris accés 
a l'escola

IMA 15500 61902 2007 2 IMA 6
15.020,00

IR 7.510,00 Pr.(BCL07)
7.510,00 Subv.(08)

Urbanització c/Sant 
Doménech

IMA 15500 61905 2007 2 IMA 8
2.766,66 IR pr(C.Madrid09)

Il.luminació Av.Generalitat, 
entre pl.Bimil.lenari i 
Constit

IMA 16500 62300 2007 2 IMA 18

2.575,63 IR Subv.(09)
Espais Sant Doménech IMA 33300 62201 2009 2 IMA 17 6.910,76 IR pr(C.Madrid09)
Obres edifici consistorial- 
Adequació accesibilitat

IMA 92000 62200 2007 2IMA 17
1.430,83 IR pr(C.Madrid09)

Mobiliari Policia Local POL 13000 62500 2009 2 POL 6 1,16 IR pr(CAM09)
Empreses d'estudis i 
treballs tècnics

GOV 17200 22706
2.000,00

DTC -Premsa, revistes i 
altres publicacions

BSO 32400 22001
3.506,31

Convenis CCBE-
Ensenyament

BSO 32411 46500
22.000,00

Empreses d'estudis i 
treballs tècnics

BSO 32409 22706
450,69

Total 88.897,98

A
Descripció Partida (O-F-E) Projecte Eur Finanç.
Urbanitzacions diverses 
PINCAT

IMA 15100 61902 2009 2 IMA 24 60.940,98

Aportació consorci espais 
interès natural Serra de 
Cardó – El Boix i Tossat 
de Montagut

GOV 17200 46700 2.000,00

Carnet d'Estudiants BSO 32405 22300 2.000,00
Convenis PEE BSO 32401 48900 23.506,31
Convenis CNL BSO 32407 46700 450,69
Total 88.897,98

Tercer.-   Modificar el pla de finançament de les inversions d'acord amb les modificacions pressupostàries 
que se presenten.

Quart.- D’acord amb el que estableix l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  exposar  al  públic  l’acord  d’aprovació  inicial  de 
l’esmentada modificació en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de quinze dies, a comptar des 
del dia següent a la publicació, durant els quals els interessats podran examinar-lo, i presentar reclamacions  
davant el Ple.  La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no es 
presenten reclamacions”.

*-*-*

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que també els Socialistes ens abstindrem, perquè 
és una modificació d'un pressupost que nosaltres no compartim.
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC i PP i vuit abstencions corresponents als regidors dels 
grups municipals del PSC i  ICV-EUIA-EPM.

06. DICTAMEN D'APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ 
DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL SERRA DE CARDÓ-EL BOIX I EL TOSSAL DE MONTAGUT, I  DELS SEUS 
ESTATUTS.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist l’expedient per a la constitució del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural  
Serra Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, que inclou els seus Estatuts.

Atès l’interès d’aquest Ajuntament en matèria de protecció dels espais d’interès natural objecte del Consorci  
referit, en quin àmbit s’inclouen béns municipals.

Atès allò que estableixen els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, els articles 114.3.d) i 269 a 272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el  
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 160.1 i 312 a 324 del Decret  
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès el dictàmen favorable emès per la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de data 8 de 
setembre de 2010.

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

Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès  
Natural Serra Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, en el que aquest Ajuntament hi participa com a membre 
fundador.

Segon.-  Aprovar inicialment els Estatuts del  Consorci per a la Protecció i  la Gestió dels Espais d’Interès 
Natural Serra Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, quin text s’inclou com annex al present acord.

Tercer.- Sotmetre els acords anteriors i el corresponent expedient al tràmit d’informació pública, durant el  
període  de  trenta  dies,  comptadors  des  de  l’endemà  hàbil  de  la  data  de  la  darrera  publicació  del 
corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual, els interessats podran formular les al.legacions i  
suggeriments que estimin adients.  L’esmentat anunci  també serà exposat al  tauler d’anuncis d’aquesta  
Corporació.

Quart.- Els acords anteriors esdevindran definitivament aprovats de forma tàcita, sense cap més tràmit, si  
durant el referit període d’informació pública no es formula cap al.legació ni suggeriment.

Cinquè.-  Publicar al BOPT l’acord d’aprovació definitiva de la constitució  Consorci per a la Protecció i  la 
Gestió dels Espais d’Interès Natural Serra Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, així com el text íntegre dels 
seus Estatuts, amb publicació del corresponent anunci de referència al DOGC.

Sisè.- Facultar l’Alcalde per a realitzar els actes adients a l’execució del present acord”.

ANNEX

“ESTATUTS del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el  
Tossal de Montagut

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

Article 1 
Membres que integren el Consorci
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El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de  
Montagut, es constitueix com a entitat consorciada entre els ajuntaments d’el Perelló, l’Ametlla de Mar, 
Benifallet,  Tortosa,  Tivenys i  Rasquera i  els  Consells  Comarcals del  Baix  Ebre i  de la  Ribera  d’Ebre,  de 
conformitat  amb els acords presos pels  membres integrants,  per  complir  les  finalitats  assenyalades en 
aquests Estatuts. 

Article 2 
Nous membres

2.1 Només es podran adherir al Consorci altres administracions públiques, fundacions, i entitats privades 
sense ànim de lucre  que tinguin  finalitats  d’interès  públic  concurrents  amb l’objecte  i  les  finalitats del  
Consorci.

2.2 El consorci, un cop constituït, proposarà al Departament de Medi ambient i habitatge, la seva integració. 
A tal efecte, nomes serà necessari el seu acord.  

Article 3 
Personalitat del Consorci

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d ’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de 
Montagut, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar i gestionar serveis i  
activitats d’interès local o comú, dins l’àmbit de les seves finalitats estatutàries definides. A aquest efecte  
podrà emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació sobre règim local. 

Article 4 
Domicili

4.1. El domicili del Consorci és a Rasquera, carrer Ribera d’Ebre, núm. 2.

4.2.  Independentment  de  la  seu  social  del  consorci,aquest  podrà  disposar  d’altres  seus  operatives  si 
aquestes són necessàries per el desenvolupament dels seus objectius i  activitats sempre i  quan així  ho 
acordi el seu Consell Plenari. 

Article 5 
Durada

La durada del Consorci és indefinida a comp-tar des de la data de la signatura de l’acta de constitució de 
l’òrgan col·legiat. 

Article 6 
Àmbit d’actuació

6.1. L’àmbit  d’actuació del Consorci abastarà,  principalment,  l’àrea delimitada pel Pla d’Espais d’Interès  
Natural (PEIN) corresponent als espais d’interès natural de la Serra de Cardó-el Boix i  el Tossal de Montagut  
i dels municipis que pertanyin al Consorci. 

6.2. Aquest àmbit podrà estendre’s convenient-ment per la zona geogràfica dels voltants de la serra de 
Cardó, de la serra del Boix i del Tossal de Montagut (especialment en l’àmbit de-finit per la Xarxa Natura 
2000 com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) o com a llocs d’importància comunitària (LIC)), i 
els corredors biològics dels dos espais PEIN i  abas-tar nous municipis, sempre que aquests hagin estat 
admesos al Consorci. 

Article 7 
Capacitat

El Consorci, format amb caràcter voluntari, és de naturalesa administrativa i té personalitat jurídica pròpia. 
En conseqüència, pot realitzar actes d’administració i disposició de béns, subs-criure contractes, defensar 
jurídicament i extra-judicialment els seus drets i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord 
amb la le-gislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en aquests Estatuts. 
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Article 8 
Objecte i finalitat

8.1. L’objecte i la finalitat del Consorci és la pre-servació, la revalorització i la gestió integral dels espais 
d’interès natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut. 

8.2. Amb aquesta finalitat, els objectius s’orientaran en set grans eixos: 
a) Preservació, restauració i millora del patri-moni natural i cultural de la serra de Cardó-el Boix i el Tossal de 
Montagut. 
b) Redacció d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. 
c) Gestió i obtenció de recursos i ajuts per assolir aquesta finalitat. 
d) Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població. 
e) Aprofitament sostenible dels recursos naturals. 
f) Fomentar i ordenar l’aprofitament i l’ús públic, racional i sostenible dels recursos dels espais esmentats i  
de les activitats econòmiques i socials.
g) Potenciar l’educació ambiental, la recerca científica, la difusió i el coneixement dels valors de l’entorn i de 
les comarques. 

Article 9 
Funcions

El Consorci realitzarà, per a la consecució de les seves finalitats, les funcions següents: 
a) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment de la serra de Cardó-el Boix i el  
Tossal de Montagut, de l’aprofitament sostenible dels recursos i de la millora de les condicions de vida de la 
població rural. 
b) Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatius a la planificació, a l’ús i a la gestió del territori i  
dels seus recursos naturals. 
c) Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessaris als ens integrants del Consorci. 
d) Vetllar per la conservació, la defensa i la millora dels valors culturals, ecològics, paisat-gístics i econòmics 
de la serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur  
estudi i coneixement. 
e) Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i les actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a 
terme dins l’espai de la serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut. 
f) Crear un fons d’informació del seu àmbit d’interès. 
g) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci en tot el que faci referència a l’espai natural 
de la serra de Cardó-el Boix  i el Tossal de Montagut. 
h)  Impulsar  l’actuació i  la  coordinació  d’altres administracions públiques en l’àmbit  de l’espai  natural  i  
assumir les competències que aques-tes puguin delegar en el Consorci. 
i) Personar-se d’acord amb els municipis consorciats, com a part interessada en la tramitació de les figures 
urbanístiques de tot tipus que es refereixin als espais consorciats, si s’escau, i prèvia aprovació del Consell  
Plenari. 
j) Les que siguin necessàries per als objectius del Consorci. 

CAPÍTOL II 
Òrgans de govern i de gestió 

Article 10 
Òrgans de govern

El Consell Plenari, el president i el vicepresident són els òrgans de govern i de gestió del Consorci. 

Article 11 
El Consell Plenari

11.1 Composició. 
a) El Consell Plenari és l’òrgan suprem de de-liberació, de decisió i de gestió del Consorci.
b) Estarà format per fins a dos representants per membre. 
c) En el cas dels municipis, hauran de ser regidors/es o l’alcalde/essa.
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d) Cada membre consorciat podrà assistir acompanyat per un tècnic o assessor extern. Que tindran veu per  
no vot. 
e) En el cas dels membres que es puguin integrar al Consorci i que no siguin municipis, s’estableix també un 
màxim de dos representants, que hauran d’estar degudament nomenats.
f) En el cas dels Consell Comarcals hauran de ser consellers/eres. 

11.2 Renovació. 
La renovació dels membres del Consell es farà d’acord amb la periodicitat que determinin les institucions 
participants, coincidint amb les renovacions que es produeixin al si  de les ins-titucions que representen 
d’acord amb els pro-cessos electorals, sens perjudici de la competèn-cia de cada institució per canviar els 
seus representants i designar-ne de nous sempre que ho consideri oportú. 

11.3 Votacions. 
Cada membre tindrà un vot, independentment del nombre de representants que hagin assistit al Consell  
Plenari. 

Article 12 
Competències

12.1.  Correspon al  Consell  Plenari,  en  relació  amb el  seu  objecte  i  amb les  seves  finalitats,  totes  les  
competències que la llei atribueix al ple municipal i que puguin ser susceptibles de delegació. 

12.2. En tot cas, corresponen al Consell Plenari amb caràcter indelegable, excepte els apartats g), j), i l) que  
sí que es podran delegar en el president o vicepresident, d’acord, si s’escau, amb la normativa i amb les 
limitacions establertes a l’apartat següent: 
a)  L’elecció  entre  els  seus  membres  del  president  i  dels  vicepresidents,  així  com el  nome-nament  del 
secretari-interventor. 
b) L’aprovació i la modificació definitiva d’aquests Estatuts per majoria absoluta dels seus membres, sens 
perjudici de la necessitat de l’aprovació, també, per part de cadascun dels ens consorciats, si s’escau. 
c) L’aprovació del pressupost, dels comptes anuals, de la memòria de gestió dels serveis i de la plantilla de  
personal, així com l’aportació anual de cadascun dels membres per cobrir el pressupost de funcionament i  
d’activitats. 
d) La promoció de la redacció d’un pla espe-cial de protecció del medi natural i del paisat-ge per als espais 
d’interès natural de la serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut. 
e) L’admissió de nous membres al Consorci.
f) La dissolució i la liquidació del Consorci.
g)  La  petició  als  ens  participants  de  l  ’adscripió  del  personal  necessari  per  al  Consorci,  amb  la  
contraprestació que, si s’escau, s’estableixi. 
h) Aprovar la reglamentació interna del Consorci. 
i) Valorar i informar la concurrència d’estudis i recerques. 
j) La organització dels serveis del centre, la dedicació de béns, i la facultat de subscriure aquells contractes  
necessaris per assolir les se-ves finalitats. 
k) Aprovar el programa de gestió anual.
l) Autoritzar adquisicions, contractacions d’inversions o de serveis, disposicions del patrimoni del Consorci, 
amb la facultat de subscriure aquells contractes necessaris per assolir les seves fina-litats. 
m) Admetre els membres del Consell Consultiu de Cooperació. 
n) Modificar el domicili social per majoria absoluta.
o) Poder sol·licitar ajuts i subvencions, quan les bases de la convocatòria ho requereixin. 
p)L’aprovació de la incorporació de nous membres al Consorci, per majoria absoluta dels seus membres, 
sempre que compleixin els requisits de l’article 2.
q) Qualsevol altra no atribuïda expressa-ment per aquests Estatuts a un altre òrgan. 

12.3. Les competències dels apartats g), j), i l) sí que es podran delegar en el president o vicepresident,  
d’acord si s’escau, amb les limitacions que la normativa local estableix per a la figura de l’alcalde, i en tot  
cas amb els límits quantitatius establerts en l’acord de delegació, atenent al tipus de contracte.

12.4.  S’estableix  un  límit  quantitatiu  per  a  la  delegació  efectiva  de  les  competències  susceptibles  de 
delegació: fins a un import de 100.000 euros.
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Article 13 
Del president del Consorci

13.1 El president o presidenta del Consorci serà escollit d’entre els membres del Consorci. 
Caldrà que el president sigui alcalde/essa  o regi-dor/a d’algun dels municipis integrants. 

13.2 El vicepresident/a del Consorci serà escollit d’entre els membres del Consorci. 

13.3 El president del Consorci, en els casos d’absència, malaltia o per delegació expressa del president o 
del Consell Plenari, serà substituït pel vicepresident, nomenat d’entre els representants del Consorci. 

13.4 La durada del mandat serà de dos anys, i rotatòria entre els ajuntaments i EMD. 

Article 14 
Competències del president

14.1. Serà el màxim representant, podrà comparèi-xer sense necessitat de poder previ i especial davant tota 
classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i  jurisdicció, com també da-vant de tot tipus de 
persones públiques i privades, físiques i jurídiques. 

14.2. L’exercici del càrrec de president comportarà les funcions següents: 
a) Convocar i presidir les sessions del Con-sell plenari i del Consell de Cooperació. 
b) Autoritzar les despeses i  adjudicar i for-malitzar contractes prèviament aprovats pel Consell Plenari; a 
més, procedirà a l’ordenació i als pagaments prèviament autoritzats. 
c) Poder sol·licitar ajuts i subvencions.
d) Les funcions i les competències que li siguin delegades pel Consell, d’acord amb aquests Estatuts.

Article 15 
Consell Consultiu de Cooperació
 
15.1 El Consorci comptarà amb un Consell  Consultiu de Cooperació, que es constituirà com a òrgan de 
consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l’ àmbit d’actuació del Consorci. 

15.2 Poden formar part d’aquest Consell: 
a) Agrupacions de defensa forestal dels municipis integrants del Consorci.
b) Les entitats cíviques, culturals, excursio-nistes, professionals, naturalistes, esportives i as-sociacions de 
veïns que estiguin degudament le-galitzades. 
c) Personalitats de reconeguda vàlua o des-tacades en l’estudi o la defensa de la serra de Cardó-el Boix i el 
Tossal de Montagut. 

15.3 Són funcions del Consell Consultiu de Cooperació: 
a)  Promoure  mesures  per  coordinar  els  in-teressos  dels  sectors  representants  amb els  ob-jectius  i  les 
actuacions del Consorci. 
b) Fomentar actuacions d’interès comú en-tre les entitats i el Consorci. 
c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeri-ments per millorar l ’assoliment dels objectius del Consorci. 
d) Ser informats periòdicament sobre el fun-cionament del Consorci.
e) Emetre informes no vinculants sobre els assumptes que li siguin sotmesos. 

15.4 És potestat del Consell Consultiu de Cooperació formar les comissions de caràcter sectorial i els grups  
de treball específics que consideri oportuns. 

Funcionament 

Article 16 
Del Consell Plenari

16.1 El Consell Plenari es reunirà de forma periòdica a la seva seu o a la dels organismes que la integren. 
A més, es reunirà oficialment en totes les ocasions en què el president el convoqui, a instància pròpia o a 
sol·licitud d’una tercera part dels seus membres. 
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De cada sessió s’aixecarà acta, en la qual es faran constar els acords adoptats. 
Les convocatòries es faran per  escrit  o per correu electrònic,  aniran acompanyades amb l’ordre del  dia 
corresponent i hauran de ser no-tificades amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. El lloc de notificació 
serà, en el supòsit que es faci per escrit, la seu dels membres que formen part del Consorci i, si es fa per  
correu electrònic, a l’adreça dels representants. 

16.2 Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum si hi són presents la majoria absoluta dels 
membres  que  formen part  del  Consorci,  i  serà  necessària  l’assistència  del  pre-sident  i  del  secretari  o 
substituts. 

16.3 Els acords del Consell Plenari seran aprovats per majoria absoluta dels membres assistents, excepte 
els que s’estableixen en el punt 16.4 .
Al Consell Plenari, quan hi hagi empat, el president tindrà vot de qualitat. 

16.4 Serà necessària la majoria absoluta dels membres del Consorci per poder prendre els acords següents: 
a) Nomenament del president i dels vicepre-sidents. 
b) Aprovació i modificació d’aquests Esta-tuts. 
c) Aprovació del reglament intern de funci-onament. 
d) Integració i separació d’entitats al Consor-ci, amb la majoria absoluta dels membres. 
e) Dissolució i liquidació del Consorci. 
f) Les aportacions o les responsabilitats econòmiques de cada membre consorciat. 

Article 17
Del personal

El personal del Consorci podrà ser personal propi o bé personal adscrit, que provindrà de les administracions 
que en són membres. Aquests últims s’adequaran a les normes de funcionamen t  intern del Consorci i  
mantindran els seus drets i deures establerts en la normativa que els sigui aplicable i romandran en la 
situació  administrativa  o  laboral  que  tinguin  en  les  seves  administracions  d’origen.  Les  tasques 
desenvolupades al consorci pel personal adscrit tindran a tots els efectes la consideració de tasca pròpia del 
Consorci.  Per  raons  d’economia,  eficiència  i  complementarietat  administrativa  el  Consorci  prioritzarà  el 
personal adscrit.

L’adscripció de personal al Consorci es farà d'acord amb els procediments establerts en la legislació vigent i  
amb la necessària aprovació del Consell Plenari. 

Article 18
De l’Oficina Tècnica

El Consorci disposarà d’una Oficina Tècnica que serà la responsable de la planificació, gestió i control de les 
actuacions que el Consorci dugui a terme en l’àmbit de l’espai. Aquesta Oficina estarà composada almenys 
per  dos  tècnics  que  seran  aportats  respectivament  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre  i  pel  Consell  
Comarcal de la Ribera d’Ebre.

En aquest context, el personal tècnic del CODE, com a ens tècnic en matèria de medi ambient del Consell  
Comarcal del Baix Ebre, tindrà caràcter de personal adscrit al Consorci. Tanmateix, el personal tècnic del 
Consell Comarcal de la Ribera de l ’Ebre o del ens tècnic que aquesta constitueixi o designi tindrà la mateixa 
consideració. 

Article 19
Secretaria i Intervenció

Actuaran com a secretari/a i com a interventor/a del Consorci les persones que es nomeni a aquest efecte 
pel Consell Plenari d’entre el personal que desenvolupa aquestes funcions en els respectius ens consorciats. 

Article 20
Tresoreria
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Actuarà com a tresorer/a del Consorci la persona que es nomeni a aquest efecte pel Consell Plenari d’entre 
el personal que desenvolupa aquestes funcions en els respectius ens consorciats. 

CAPÍTOL IV 
Règim econòmic 

Article 21 
Recursos del Consorci

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 

a) Aportacions inicials, periòdiques i derra-mes de les entitats integrades al Consorci, en la quantia i la forma 
que siguin convingudes, i en tot cas com a mínim les del següent quadre:

ENS QUANTIA ANUAL
Ens locals consorciats de menys de 5000 habitants 1.000 €
Ens locals consorciats de més de 5000 habitants 2.000 €
Consell Comarcals 3.000 €
Altres 3.000

b) Subvencions aportacions  i donacions de la Unió Euro-pea, de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, de 
les  corporacions  municipals,  d’  altres  admi-nistracions  públiques,  d’entitats  públiques  o  privades  i  de 
particulars. 
c) Productes del seu patrimoni, de rendi-ments d’explotacions i de prestació de serveis. 
d) Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb la normativa. 
e)  Treball  voluntari  promogut pel  mateix  Consorci  o per  les entitats que en formen part,  que podrà ser  
compensat amb gratificacions. 
f) L’adscripció de personal o de béns al Con-sorci per part d’una entitat membre, que podrà compensar-se 
per una aportació dinerària.

Article 22 
Del pressupost 

El Consorci formularà un pressupost anual i alhora desenvoluparà la seva activitat segons un pla d’actuació,  
la vigència del qual coincidirà amb el mandat dels ens locals. 

Article 23 
Aportacions dels membres

23.1. L’aportació anual per cobrir el pressupost de funcionament i d’activitats serà aprovada per acord del  
Consell Plenari. 

23.2. Les aportacions seran de tres tipus: 
a) Les que s’estableixin per al seu funciona-ment ordinari. 
b) Les aportacions relatives a temes especí-fics. 
c) Les quotes finalistes i per imprevistos. 

23.3. La distribució de les aportacions anuals des-tinades al funcionament ordinari es regiran per un barem 
que aprovarà el Consell Plenari. 

Article 24 
Del règim de comptabilitat i contractació

24.1. El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de comptabilitat pública local. 

24.2. Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les administracions 
públiques, i la presentació de ser-veis públics per part del Consorci s’atindrà a la normativa reguladora dels  
serveis públics locals. 
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Article 25 
Del patrimoni

25.1.  El  Consorci  podrà  tenir  patrimoni  propi  afec-tat  pels  fins  específics  pels  quals  s’ha  constituït,  i 
comprendrà els béns, les instal·lacions i els objectes adscrits al Consorci en el moment de la seva constitució 
i els que adquireixi en el futur. 

25.2.  Els  béns de domini  públic  i  els  patrimonials  que els  ens associats  adscriguin  al  Consorci  per  al  
compliment de les seves finalitats conserva-ran la qualificació originària. 

25.3. El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes facultats  
de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 

CAPÍTOL V 
Separació de membres i dissolució de l’entitat 

Article 26 
Separació de membres

La separació del Consorci d’alguns dels seus membres, a petició de la part interessada, po-drà realitzar-se 
amb les condicions següents: 
a) Amb un avís previ de dos mesos, sempre que es perjudiquin els interessos generals que el Consorci  
representa. 
b) Que la institució que deixi el Consorci estigui al corrent dels seus compromisos ante-riors i garanteixi la 
liquidació de les seves obli-gacions pendents i aprovades fins al moment de la separació, i sense dret a 
compensació. 

Article 27 
Dissolució

27.1. El Consorci es dissoldrà per: 
a) Incompliment de l’objecte. 
b) Acord adoptat per majoria absoluta dels membres. 
c) Impossibilitat legal o material de complir les finalitats del Consorci. 
d) Transformació del Consorci en una altra entitat, acordada per majoria absoluta dels seus membres. 

27.2.  L’acord  del  Consell  Plenari  sobre  la  dissolució  del  Consorci  haurà  de  ser  ratificat  pels  òrgans 
competents dels seus membres, i especificarà la forma de liquidar l’actiu i el passiu, de revertir les obres o  
instal·lacions adscrites als municipis agrupats, segons la ponderació dels criteris de preservació de l’interès 
públic, respecte de les aportacions que hagi efectuat cada ens agrupat al llarg de la durada del Consorci. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins  a  la  creació  definitiva  de la  Entitat  Municipal  Descentralitzada  de  Bítem i  la  seva  incorporació  al  
Consorci, el representant de l’alcaldia de Tortosa al poble de Bítem podrà ser representant al Consorci en 
substitució d’un regidor de l'Ajuntament de Tortosa, amb veu i vot

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 
Per  tot  allò  no  previst  en  aquests  Estatuts  s’aplicarà  la  legislació  local  aplicable  a  Catalunya,  la  Llei  
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, o norma que la substitueixi, i la legislació de règim jurídic de les administra-cions públiques. 

Segona 
Contra els actes administratius i disposicions adoptats pels òrgans de govern d’aquest Consorci es podran 
interposar els recursos que correspongui, d’acord amb allò que estableix la legislació aplicable.
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Tercera
En l’elaboració d’aquests Estatuts i en la constitució del Consorci, el membre consorciat del municipi de 
Tortosa,  ha  inclòs  els  terrenys  forestals  del  PEIN pertanyents  al  poble  de Bitem, actualment  en procés 
d’aprovació com a  l ’Entitat Municipal Descentralitzada. 
Un cop aquest  ens local  sigui  definitivament l’EMD de Bítem, passarà  a  ser  membre de dret  d’aquest  
Consorci amb l’acord del plenari de l’EMD, a tal efecte, només serà necessari els seu acord.

DISPOSICIÓ FINAL 
El Consorci iniciarà les seves activitats amb la formalització prèvia de l’acta de constitució, que subscriuran  
els vocals que designin els ens consorciats per tal d’integrar els òrgans col·legiats del Consorci un exemplar 
de la qual serà tramesa a la Direcció General de l’Administració Local”.

*-*-*

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Faura,  qui  manifesta  que  és  honorable  i  d'aplaudir  la  iniciativa  de 
l'Ajuntament,  en aquest cas, la regidoria de Medi Ambient,  de crear aquest Consorci i  per tant vagi per  
endavant el nostre vot favorable, però em permetrà Sr. Alcalde que faci una petita reflexió, mire això és una 
competència exclusiva de la Generalitat, en definitiva especialment del Departament de Medi Ambient que 
fa grans declaracions institucions, grans programes i a l'hora de la veritat no desenvolupa allò que ha de 
desenvolupar en recursos propis, què estem fent ara? Com que el Departament de Medi Ambient no fa el 
que ha de fer i passen els anys i no es resol la problemàtica que es crea als indrets protegits, no tenim més 
remei que intentar crear una iniciativa que permeti d'alguna manera avançar per a veure si ens poden donar  
suport o ajuda i intentar avançar en l'àmbit de la protecció desenvolupant. Què vull dir amb això? Que amb  
els recursos que apliquem són tan minsos que no van a cap lloc, no van a cap lloc ni des de la butxaca del  
Consistori, ni que no podrem fer res amb aquests recursos, significarà per tant que ho haurem de demanar a 
la Generalitat i haurem de dir escolte, aquesta iniciativa que nosaltres hem pres faci el favor, subvencione-
me-la, és a dir, estem fent algo que ha de fer la Generalitat i enlloc de fer-ho la Generalitat ho fem nosaltres 
perquè ells no ho fan, però al final ho acabarem fent perquè ens donaran els diners. Home siguem una mica  
sensats, no ens queixéssem després de que la gent del carrer no entén res, però és que arriba un punt que 
ningú entén res,  a mi em sembla que seria molt  més sensat que el  Departament de Medi Ambient és  
concentrés o delegués les competències dels indrets protegits amb aquest Consorci, que ja està bé que es  
crei, el dote econòmicament i nosaltres ens dediquem d'acord amb Medi Ambient a avançar en el procés,  
però no crear aquestes mecàniques de gent cap amunt, gent cap avall, viatges, dietes, desplaçaments, lios,  
per  al  final  acabar  demanant  subvenció,  mire  de  veritat,  estic  segur  que  la  gent  del  carrer  no  ho pot  
entendre això, no pot entendre de cap de les maneres i aquesta és la reflexió. Feta la reflexió, jo tampoc ho 
entén, bueno sí que ho entenc per raons polítiques, però tampoc ho entenc pragmàticament parlant. Feta la 
reflexió, viva la proposta i la votaré a favor.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Faura, que li passarà la paraula al regidor de  
Medi Ambient, Sr. Valentí Marín, però dir-li que puguen arribar a compartir una part del seu raonament, jo  
crec que al fi i  al cap si no ho fa el Departament i amb aquest Consorci els Ajuntaments de Tivenys, de  
Benifallet, el de Rasquera, el del Perelló, el de l'Ametlla i  el de Tortosa, conjuntament amb els Consells  
Comarcals instem a que es faci algo, poder en sortirem, això en tot cas el Sr. Marín li dirà, també dir-li que  
l'aportació que han fet els Ajuntaments no possibilita a que hi hagin ni dietes, ni desplaçaments a compte  
del  Consorci  per  també  deixar-ho  clar  de  cara  als  ciutadans.  No  és  que  es  cregui  aquí  un  Consorci  i  
comencen a fer dietes, ni desplaçaments, no hi han dietes, ni desplaçaments, els desplaçaments que s'han 
fet són tots molt de caràcter territorial, em penso que hem anat intercanviant els llocs de reunió i quan no ha 
sigut a Benifallet ha sigut a Tortosa o ha sigut a Rasquera i per tant tampoc no voldria, així com li dono una  
part de raó, en aquest tema de les dietes i els desplaçaments si que m'agradaria deixar-ho clar per a que 
ningú es pense que les persones que estan allí estan cobrant dietes i desplaçaments. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Marín, qui manifesta al Sr. Faura que com ve li vaig explicar al sí de la  
Comissió, primer tirem endavant aquest Consorci, perquè ens hem posat d'acord tots els Ajuntaments que 
tenim terrenys forestals a la Serra del Boix-Cardó i  perquè estava prevista l'Agenda 21, va ser una de les 
propostes que van sortir  per  gestionar aquest espai.  Aquest  espai  va ser  protegit  per  la  Generalitat  de 
Catalunya l'any 1994 i des de llavors no s'havien fet actuacions des d'aquesta Administració que tiressen 
endavant la protecció i si havien hagut molèsties als propietàries i gent que té usos dins d'aquest territori.

En tot cas tota la gent que té finques en aquest territori s'havia vist perjudicada d'alguna manera per la 
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protecció que s'havia fet, perquè no estava definit uns usos i costums compatibles amb les activitats que es 
portaven a terme, si amb la creació d'aquest Consorci i l'aportació que fem,  que com ha dit el Sr. Alcalde és 
molt minsa per part dels Ajuntaments, per tal de poder gestionar i fer un conveni amb el Departament de 
Medi Ambient perquè es pugui gestionar aquest espai i es pugui compatibilitzar els usos dels propietàries 
amb la protecció de la zona, amb això és el que es pretén amb el que estem aprovant avui aquí. En tot cas, 
els treballs tècnics es faran segurament i tal com preveuen els Estatuts es preveies dels serveis tècnics dels  
diferents Consells Comarcals i per tant ja tenim l'estructura administrativa i per tant no estem creant cap 
altra estructura administrativa que pugui possibilitar cap tipus de dietes, etc, etc.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

FESTES

07. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2011

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vista  la  comunicació  dels  Serveis  territorials  de les  Terres  de l'Ebre  del  Departament de Treball  de  la 
Generalitat de Catalunya, en la qual es demanen la designació de les dues festes locals corresponents al  
municipi de Tortosa per a l'any 2011.

Vistes les comunicacions dels diversos representants de l'Alcaldia als nuclis de població i del president de 
l'EMD de Jesús, i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de festes, emès en sessió de data 5 
d'agost de 2010, al Ple proposo adoptar el següent ACORD:

Primer.- Fixar com a festes locals del municipi de Tortosa per a l'any 2011, les següents:

Tortosa:
25 de març, baixada de la Cinta.
5 de setembre de 2011, dilluns següent de la festivitat de la verge de la Cinta, patrona de Tortosa.

Campredó:
5 de setembre
25 de juliol de 2011

Bítem:
5 de setembre de 2011
16 de setembre de 2011

Reguers:
25 de març de 2011.
5 de setembre de 2011

Vinallop:
25 de març de 2011
5 de setembre de 2011

EMD Jesús:
5 de setembre de 2011
4 d'octubre de 2011, festivitat de Sant Francesc d'Assís, Patró de Jesús.

Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya”.

*-*-*
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Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

ASSUMPTE D'URGÈNCIA 

Prèvia declaració d’urgència per no figurar a l’Ordre del Dia, el Ple de l'Ajuntament, coneix del següent  
assumpte:

08. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM BARRI DEL CASTELL.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Per resolució adoptada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió celebrada 
en data 29 de juliol de 2010, es va aprovar definitivament la modificació puntual del POUM de Tortosa Barri 
del Castell, supeditant-se la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text  
refós, per triplicat, i verificat i degudament diligenciat per l’Ajuntament de Tortosa en que s’incorporés una 
sèrie de prescripcions.

Vist el text refós aportat a l’Ajuntament de Tortosa i l’informe emès pels serveis tècnics municipals que  
conclou que s’han incorporat les prescripcions ressenyades per la CUTE.

Dictaminada  la  present  proposta  en  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  i  Obres  publiques  en  sessió  
celebrada en data 9 de setembre de 2010 amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  Verificar el text refós presentat referent a la modificació puntual del POUM de Tortosa Barri del 
Castell.

Segon.- Trametre a la CUTE l’esmentat text refós per triplicat i degudament diligenciat, als efectes de la seva 
posterior publicació al DOGC i consegüent executivitat”.

*-*-*

Sotmès  l'assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l'Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 

09. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD DEL GOVERN 
DE  LA  GENERALITAT  GOV/130/2010,  DE  27  DE  JULIOL,  PEL  QUAL  S'APROVA  DEFINITIVAMENT  EL  PLA 
TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L'EBRE.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist  que  al  DOGC  núm.  5695  de  19.08.2010  s’ha  publicat  l’acord  del  Govern  de  la  Generalitat 
GOV/130/2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova definitivament el Pla Territorial Parcial de les Terres de 
l’Ebre.

Atès que aquest  Ajuntament,  com a ens local  interessat,  considera oportú formular  recurs de reposició 
contra  l’acord  referit,  reproduint  les  al.legacions  envers  l’esmentat  Pla  que  es  van  presentar  en  el 
corresponent tràmit d’informació pública.

Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme en sessió de data 9 de setembre 
de 2010.

Atès allò que es disposa en l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en l’article 52.2.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
municipal i de règim local de Catalunya, en els apartats 3 i 4 de l’article 54 del Reial Decret Legislatiu, pel  
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qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en materia de règim local, així com en l’article  
107.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer.- Formular recurs de reposició contra l’acord del Govern de la Generalitat GOV/130/2010, de 27 de 
juliol, pel qual s’aprova definitivament el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, el text íntegre del qual  
s’inclou com annex al present acord.

Segon.- Presentar el referit recurs de reposició davant el Govern de la Generalitat de Catalunya”.

ANNEX

“Ferran  Bel  i  Accensi,  Alcalde  de  Tortosa,  actuant  en  nom i  representació  de  l’Ajuntament  de  Tortosa,  
mitjançant el present escrit i en execució de l’acord adoptat a l’efecte pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió 
tinguda el dia 13 de setembre de 2010, i a l’empara d’allò que preveu l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
formula 

RECURS DE REPOSICIÓ

contra l’acord del Govern de la Generalitat GOV/130/2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova definitivament 
el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre (DOGC núm. 5696 de 19.08.2010).

Els fonaments que motiven el present recurs de reposició són els següents:

1.- Àmbit del Ports :

El  Pla  territorial  recull,  respecte  els  objectius  i  paràmetres  de  l’ordenació  de  la  zona  del  Mascar,  les  
determinacions de l’anterior Pla territorial aprovat l’any 2001. Al respecte, tal i com es va al·legar en la fase  
d’aprovació  inicial,  el  Pla  especial  en  fase  de  redacció,  hauria  de  poder  matisar  els  paràmetres  de 
l’ordenació sense que els canvis proposats suposin increment del sostre, de l ’edificabilitat i de la densitat.

El nivell d’estudi actual de la zona del Mascar, feta en el Pla de millora, aconsellen introduir alguns canvis en  
la  regulació  dels  paràmetres,  en  els  termes  proposats,  per  tal  d’adaptar  l’ordenació  amb criteris  mes  
racionals, ambientalment i paisatgísticament, respecte a un entorn que el Pla territorial, per raó de les seves 
característiques no pot concretar en els termes fets en el Pla del 2001. 

2.- Tramvia a Tortosa

Referent  a  la  contestació  a  l’al·legació  proposada  per  l’Ajuntament,  el  Pla  Territorial  proposa  un  traçat 
supeditat a estudis posteriors que condicionaran definitivament la seva resolució definitiva.

L’Ajuntament continua mantenint que es suprimeixi la proposa dibuixada, i que en tot cas, les reserves de  
sòl corresponents per la seva implantació s’han de materialitzar i definir en el moment de la realització dels  
estudis previs corresponents als que fa referència el propi pla territorial. Només aquesta determinació prèvia  
de reserva del sòl garantirà la seva viabilitat.

3.- Eix de l’Ebre 

Respecte al traçat de l’Eix de l’Ebre, es reitera que la traça que hauria de reflectir-se en el seu pas pel terme 
municipal de Tortosa , ha de ser la proposada per l’Ajuntament per unanimitat de tots els seus membres, en 
el seu pas per Jesús com per Vinallop, independentment que l’estudi informatiu hagi estat aprovat de forma 
definitiva.

4.- Traça de la variant N-340( autovia A-7)

Es demana que tal i com s’ha adequat la traça en altres indrets, com es al municipi del Perelló i al barranc 
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de la Galera, la  de la variant N-340 es faci respecte a una única traça, que es la proposada per l’Ajuntament 
de Tortosa, i que suposa que aquesta infrastructura no separi ni sigui una barrera per als nuclis de població 
de Campredó i Font de Quinto. 

5.- Carretera  Tortosa-Amposta  pel marge esquerre del Riu Ebre

Enfront a la innecessarietat del traçat que al·ludeix el pla territorial, es reitera la conveniència d’incloure  la 
prolongació de la carretera T-3454 des de Amposta fins a Tortosa, carretera que avui va des de la població 
de Deltebre a Amposta. La seva materialització comporta la millora de la connectivitat entre les ciutats de 
Tortosa i Deltebre amb la construcció d’una infrastructura com la proposada, la prolongació de la ctra. TV-
3454 des de Amposta fins a Tortosa, i  evitarà el recorregut previst  en el  Pla Territorial a través de les  
carreteres,T-340, N-340, futura variant de l’Aldea i C-42, quin recorregut és complex perquè suposa circular 
per  quatre carreteres que no faciliten l’apropament entre les poblacions i  que per  altra  part  han estat  
històricament molt lligades. 

Es tracta d’una carretera paral·lela a l’Ebre pel marge esquerre, que amb sortida de Tortosa, enllaçaria amb 
la TV-3454 a la població d’Amposta i des d’aquesta amb Deltebre, tram que ja existeix.

Respecte la protecció a la que està sotmesa la zona per on ha de discorre la carretera, la normativa del Pla 
territorial en el seu article 2.7.6 regula les condicions per la realització de nous elements de infrastructures 
sense que s’indiqui cap mena de prohibició per la seva realització. 

El traçat de la proposta de la carretera  a l’alçada de Campredó hauria de disposar d’un enllaç amb la C-12 i 
així connectar-se amb l’autopista AP-7

6.- Anella de circumval·lació de la ciutat

L’anella viària per l’Est de la ciutat, incorporada en el document de l’aprovació definitiva, va lligada a la  
construcció del nou pont sobre l’Ebre, perquè totes dos infrastructures garanteixen la mobilitat per la marge  
esquerra de la ciutat, enllaçant la C-12 amb la C-42. Es tracta per tant, d’una infrastructura d’àmbit regional  
i  no  local,  pel  que s’hauria  de preveure la  seva inversió  en l’estudi  econòmic i  financer  amb càrrec a  
Generalitat de Catalunya.

7.- Construcció d’infrastructura fluvial

Respecte a la construcció d’una infrastructura fluvial a la ciutat prevista en el POUM, el Pla Territorial l’ha de 
contemplar dins d’un àmbit territorial supramunicipal i no únicament local, i per tant reconèixer la necessitat  
de la seva implantació com un equipament necessari per tot el territori, i detallar la inversió corresponent.

8.- Construcció d’un nova subestació de subministrament d’energia elèctrica

La consideració que fa el pla territorial de no acceptar l’al·legació de l’Ajuntament per motius de que és una 
proposta que rau fora de l’  abast propositiu del Pla remetent-se  als instruments sectorials adequats per 
desenvolupar les propostes relatives a la millora de la  infrastructura de subministrament energètic, no té 
cap fonament, atès que en el propi  Pla territorial s’especifiquen altres infrastructures elèctriques que cal 
integrar  dintre  del  període  de  vigència  del  Pla  entre  el  2006  i  2015 i  entre  les  que  figuren 2  noves 
subestacions i l’ampliació d’un altra. 

Per tant, atès que el Pla Territorial recull aquestes necessitats, es demana que també s’inclogui la de la 
marge dreta de Tortosa.   

9.- Anella ciclista. Via verda

El Pla no inclou propostes concretes de definició de la xarxa ciclista, i per tant tampoc la proposada per  
l’Ajuntament. 

És  del  tot  necessari  la  seva  incorporació  al  pla  territorial,  ja  que  es  tracta  d’una  actuació  de  caire  
supramunicipal, de foment del turisme de la zona i que es fa extensiva com a proposta de millora de la 
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mobilitat a tot el territori utilitzant el traçat de l’antiga via del FFCC de Val de Safan i el tram des de Tortosa  
fins Sant Carles de la Ràpita  amb la previsió d’un enllaç des de Tortosa fins enllaçar amb l’anella del Delta, 
vorejant el riu pel marge esquerra . 

Es tracta per tant, d’una infrastructura que per garantir la seva connectivitat per tot el territori ha de comptar 
amb una planificació que l’abasti en la seva totalitat i quedar reflectida al pla territorial.  

10.- Consideracions respecte a la inundabilitat per l’Ebre

Es reitera l’al·legació presentada per l’Ajuntament,  en el sentit que la p lanificació de l’espai fluvial té per 
objecte delimitar el sistema hídric al llarg del curs del riu. 

Les conseqüències de la nova delimitació i el tractament urbanístic de les zones en les que s’ha modificat  
dita  delimitació  i  que  es  troben afectades  pel  desenvolupament  del  planejament  urbanístic,  s’  han de 
concretar en el sí del Pla territorial per tal de garantir  la cohesió territorial amb les zones urbanitzades 
contigües que tenen els mateixos riscos davant les possibles avingudes de l’Ebre.

11.- Formulació de Pla directors de caràcter supramunicipal

El Pla territorial manté el contingut de l’article 5.2.1 que estableix la capacitat i competència per promoure 
la redacció dels plans directors de caràcter supramunicipal sempre que sigui convenient, i sense definir  
l’àmbit concret que li seria d’aplicació.

És precisament en el context del Pla territorial on s’ ha de preveure la cohesió del conjunt del territori i la 
coherència dels futurs creixements de les poblacions i no en altres plan s a desenvolupar en el futur.

Per  tant,  es  reitera  la  necessitat  de que en el  supòsit  de no  suprimir els  plans directors previstos,  les 
propostes que es plantegin comptin amb un estudi previ sobre la seva conveniència i  oportunitat de la 
proposta en la seva formulació, i  amb l’aprovació i  consentiment previ dels municipis que puguin restar 
afectats per l’àmbit d’aplicació del propi pla director.      

12.- Implantació de noves àrees d’interès supramunicipal 

El Pla territorial justifica la seva regulació i implantació de conformitat amb l’article 5.3 en ares a l’interès i 
iniciativa  plurimunicipal,   independentment  del  fet  que el  propi  municipi  les  tingui  recollides  en el  seu  
planejament urbanístic.

En aquest sentit i reiterant el posicionament de l’Ajuntament de Tortosa, no es pot acceptar  promoure les 
àrees en els polígons sense el previ consentiment del municipis afectats i en aquest sentit la planificació de 
les noves àrees d’activitat econòmica  no poden  desenvolupar-se per sobre de la pròpia voluntat i interès 
municipal.  

13.-  Necessitat d’establir criteris sobre la vinculació de l’habitatge rural a les explotacions agrícoles

Reiterant les al·legacions formulades per l’Ajuntament,  la normativa urbanística regula les construccions 
destinades a habitatges familiars en sòl no urbanitzable que estan directament vinculades a una explotació 
agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. La problemàtica que genera als  
municipis les sol·licituds de llicències d’obres per la construcció d’habitatges en el medi rural, per la falta de 
concreció dels criteris que s’han de tenir en consideració a l’hora de valorar la vinculació a  una explotació  
de caràcter rural, propicien una sèrie d’interpretacions dels requisits necessaris per justificar l’esmentada 
vinculació, no tan sols per part dels particulars, sinó també de la pròpia administració, que dificulten donar  
respostes adequades que garanteixin el compliment de l’esperit de la Llei d’Urbanisme.

El Pla territorial no ha solucionat la problemàtica existent, i no ha establert els criteris sobre la justificació de 
les vinculacions dels habitatges rurals a les explotacions agrícoles, ni ha definit els criteris d’incompatibilitat 
que impedirien la seva consideració. 

Per tant es demana que no s’estableixen els criteris genèrics que la llei estableix en el seu article 50, si no  
que el Pla concreti paràmetres o condicions de l’edificació singulars i adequats a les característiques del  
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territori.

14.- Catalunya Sud

Reiterant l’al·legació formulada per l’Ajuntament, s’hauria de representar a la cartografia del Pla Territorial  
tot l’àmbit del polígon Catalunya Sud ja que  actualment es troba en tràmit l’ampliació del polígon industrial 
Catalunya Sud que afecta al terme municipal de l’Aldea i Tortosa, ampliació gestionada per Institut Català 
del Sòl. 

15.- Impossibilitat de nous creixements a Tortosa

Amb la finalitat de modular els futurs creixements urbanístics, el Pla distingeix tres tipus de sòl, entre els  
quals hi ha el sòl de protecció especial que afecta, entre altres, la plana de l’Ebre amb una amplària que va  
variant al llarg de tot el seu recorregut. El nivell de protecció comporta, segons l’article 2.7 de les Normes 
que els plans d’ordenació urbanística han de classificar aquests terrenys com a sòl no urbanitzable.

La proposta feta en l’aprovació definitiva del Pla Territorial a la ciutat de Tortosa, varia respecte la proposa  
realitzada en el document de l’aprovació inicial, en el sentit de que aquesta permet el creixement futur de la 
ciutat a la marge esquerra, aigües avall de la ciutat. No obstant, aquest creixement no podrà realitzar-se a la 
marge dreta, també aigües avall, perquè es manté el tipus de sòl amb protecció especial, el que propiciarà  
una pèrdua important en l’equilibri geomètric de la ciutat entre el s dos marges del riu, equilibri que ha sigut 
un dels eixos vertebradors del POUM aprovat definitivament al juliol de 2006. També continua estan protegit 
el sòl aigües amunt a tots dos marges de riu.

Es proposa per tant, que es suprimeixi el sòl de protecció especial definit a la marge dreta de l’Ebre aigües  
avall així com també l’establert aigües amunt a la marge esquerra i a la marge dreta. 

Amb el criteris esposats es podrà garantir en les  futures revisions del planejament urbanístic, creixements  
al llarg del riu a ambdós costats, el manteniment de l’equilibri geomètrica de la ciutat i, l’Ebre com a eix  
vertebrador de l’ordenació

16.- Camps de golf

En referència  a l’al·legació envers el tema dels camps de golf, el pla territorial no l’accepta considerant que  
no és comesa del Pla fer la previsió concreta  d’aquest tipus d’actuació.

L’Ajuntament es reitera en el seu posicionament, considerant que en el transcurs de la revisió del POUM va 
sorgir la proposta per part de l’Ajuntament de disposar  la ciutat d’un equipament lúdic-esportiu i futur pol 
d’atracció turística, destinat a la pràctica del golf, equipament que per les seves característiques en quant a 
superfície d’ocupació, possible alteració del paisatge, cost d’execució i altres condicionants, va posposar-se 
la seva ubicació per garantir un adequat inserció en el territori, així com la seva vialitat econòmica.

Per tant,  es proposa que des de el Pla territorial es prevegi la possibilitat de construir un camp de golf en  
terrenys de protecció preventiva i que pugui vincular-se al desenvolupament urbanístic en àrees de la zona 
de Vinallop a fi i efecte de contribuir al seu desenvolupament i creixement, entenent la seva implantació 
dintre del marc d’una instal·lació o activitat de valor estratègic general i d’especial interès per al territori.

17.- Separador urbà dintre del mateix municipi

Referent a aquesta qüestió, si bé el pla accepta en part la proposta de l’ajuntament, en el seu article 3.17 
recomana que l’ajuntament eviti que es desenvolupi un continu urbà entre la capital i el nucli de Campredó 
de manera que entre els creixements respectius mai sigui superior a 500 metres.

El pla ha d’eliminar aquesta recomanació deixant clara la seva supressió.

18.-  Al·legacions relacionades amb les directrius del paisatge, i relativa  als estudis i informes preceptius 
d’impacte i integració paisatgística

El  Pla definitivament aprovat considera que l’estudi  d’impacte i  integració paisatgística és un document 
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complementari al projecte tècnic d’edificació o instal·lació a presentar en edificacions agràries,  i  que és  
document exigible i preceptiu. 

Reiterant les al·legacions formulades per l’ajuntament,  la competència en la regulació de les actuacions 
urbanístiques  és municipal, i per tant, no es poden imposar aleatòriament pel Pla Territorial uns requisits  
que impliquen un control explícit en la resolució definitiva d’aprovació o autorització de l’actuació a adoptar  
per l’òrgan decisori competent que és l’Ajuntament. Regular l’obligatorietat de la perceptivitat d’estudis o 
informes d’impacte i integració paisatgística en actuacions en sòl urbà i urbanitzable on l’administració local  
té la competència reguladora i decisòria és una clara intromissió que limita l’execució de les competències 
municipals.  Aquest  intervencionisme extralimitat  implica  la  vulneració  del  principi  d’autonomia  local  en 
matèria urbanística i de l’exercici, per part dels municipis, de les competències reconegudes em la pròpia llei 
d’urbanisme en el seu article 14, impedint que l’administració local intervingui de forma directa i exclusiva 
en els assumptes que afecten els seus interessos, vulnerant clarament els principis de descentralització i de  
màxima proximitat en la gestió administrativa als ciutadans. 

Per  tant,  es  manifesta  la  necessitat  d’excloure  la  regulació  que estableix  el  Pla  Territorial  referent  a la 
necessitat d’un estudi o informe d’impacte i integració paisatgística que s’especifica en l’article 4.2 de les  
directrius del paisatge, així com de la necessitat d’un informe complementari en edificacions aïllades o la  
preceptivitat d’un informe d’impacte i integració paisatgística en les ubicades en  sòl urbà. En segon lloc, el  
propi  pla  estableix  que les  directrius del  paisatge són disposicions que defineixen estratègies  o pautes 
d’actuació a detallar posteriorment pel planejament urbanístic local,  però al mateix temps les defineix com 
a propostes de mínims, i que per tant s’han de respectar i recollir amb el desenvolupament del planejament  
urbanístic. 

Aquesta definició comporta, de facto, que el pla territorial  podrà regular aspectes o paràmetres mínims 
propis del planejament urbanístic local,  essent les directrius  del paisatge normativa d’obligat compliment 
que buida de forma arbitrària als ens locals de les seves competències en base a una ponderació superior  
de  l’interès  supralocal  respecte  a  l’  interès  eminentment  local,  eliminant  la  competència  decisòria  en 
matèria urbanística als Ajuntaments, i posant en dubte el principi de l’autonomia local consagrat en l’article 
137 de la Constitució Espanyola.

En definitiva, no es garanteix  la intervenció directa  dels municipis en els assumptes que afecten el cercle 
dels seus interessos de conformitat amb els principis de descentralització i  de màxima proximitat de la 
gestió administrativa als ciutadans.

19.- Ferrocarril Tortosa Mora

El Pla no acceptar la proposta de traça formulada per l’ajuntament per la manca prèvia d’un estudi de 
viabilitat envers el traçat.

Enfront d’això, l’Ajuntament es reitera en la seva petició considerant que la manca de l’estudi de viabilitat no  
impedeix ni exclou la necessitat de que s’incorpori grafiat el traçat de l’eix ferroviari de l’Ebre cap a l’interior 
des de Tortosa, a través de Mora i vinculat a un perllongament fins a Lleida. 

Per altra banda s’ha de considerar que es tracta d’una infrastructura necessària i de caràcter evidentment  
supralocal.

20.- Principi d’autonomia  local 

El  Pla  territorial  aprovat  definitivament  conclou  que  en  cap  cas  s’ha  vulnerat  el  principi  d’autonomia 
municipal, i que s’han respectat les competències estrictament municipals, limitant-se a exercir les seves 
pròpies com a instrument d’ordenació territorial de caire supramunicipal. 

Aquest  Ajuntament rebutja  la  conclusió  adoptada  entenen  que aquest  Pla  Territorial  ,pel  que fa  al  seu 
articulat i a les directrius que estableix, vulnera el principi d’autonomia local reconegut a la Constitució, és  
extremadament intervencionista, infringeix el principi de subsidiarietat, i  limita de forma agressiva el futur 
creixement del territori.

Per tot l’exposat, es demana es tingui per formulat en temps i forma el present recurs de reposició contra  
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l’acord l’acord del Govern de la Generalitat GOV/130/2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova definitivament 
el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre i, atenent el seu contingut, sigui estimat i, en conseqüència,  
es modifiqui el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre en el sentit en ell exposat”.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Meritxell Roigé

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta la Sra. Meritxell, qui manifesta que com ja coneixen, el  
govern de la Generalitat va insistir en fer un nou Pla Territorial, quan recordem que el Pla anterior, era només 
del 2001 i per tant, només tenia nou anys de vigència i va insistir en voler fer un nou Pla Territorial per a les 
Terres de l'Ebre. Enteníem que no era necessari, tampoc enteníem quin sentit obtenia el portar a terme un  
nou Pla quan encara no s'havia esgotat la seva vigència l'anterior, tot i que després de veure quin va ser el  
redactat  tant  de  l'avantprojecte  com després  l'aprovació  inicial  i  finalment  l'aprovació  definitiva  aquest 
passat mes d'agost, vam veure quin era l'objectiu del govern tripartit a l'hora de portar a terme aquesta 
aprovació d'aquest Pla Territorial que era només que exercir un control més estricte del nostre territori a 
nivell de Terres de l'Ebre, limitar el creixement dels municipis, principalment amb el cas que ens afecta a 
nosaltres del terme de Tortosa i  limitar de manera abusiva les competències dels Ajuntaments afectant 
notablement el principi de subsidiarietat, el principi d'autonomia local i també complicant encara més la vida 
al ciutadà. 

Els tràmits d'aquest Pla, recordem que van començar a l'any 2008, a finals del 2008, han suposat que 
aquest Ajuntament, aquesta sessió plenària fes una aprovació d'uns suggeriments al seu moment, que van 
ser a principi de 2009, després fes unes al·legacions al novembre de l'any passat, és a dir, pràcticament fa  
un any, a l'aprovació inicial, i que ara ens trobéssem amb que l'aprovació definitiva del Pla que es va fer en  
Ple mes d'agost, concretament el 19 d'agost, ens suposa tenir que tornar a presentar recurs de reposició 
que és el que pertoca, perquè entenem que el Pla continua sent contrari als interessos de Tortosa. 

La filosofia del Pla Territorial, que com he dit es va aprovar en Ple mes d'agost i amb plena pre-campanya  
electoral,  ha  estat  aprovat  definitivament,  sense  notificar  als  Ajuntaments  afectats  prèviament,  el  seu 
contingut,  la  filosofia  del  Pla  continua  afectant  els  interessos  de  Tortosa,  continua  sent  negatiu, 
extremadament intervencionista i no respecte pràcticament cap de les peticions que efectua l'Ajuntament de 
Tortosa i quan dic pràcticament cap, és que només n'estima dos de les al·legacions que es van efectuar ara 
fa pràcticament un any i aquestes dos al·legacions són pràcticament ridícules, perquè s'hauria de ser més 
una subsanació d'errors que una resolució d'al·legacions. En aquest cas, concretament ens trobem en que  
s'accepta la valoració econòmica del tercer pont sobre el riu Ebre, en aquell moment recordem que es va 
valorar en dos milions d'euros, xifra que ja vam dir al seu moment que era ridícula i  que ara s'accepta  
l'al·legació per part de l'Ajuntament de Tortosa i es quantifica en 20.000.000 d'euros, les altres al·legacions 
que s'estimen són temes d'errades de toponímia,  com el  fet  de que es  dia  Raval  de Jesús quan està 
acceptada el nom de Jesús, estrictament Jesús i també es considerava la Illa de davant de Jesús, com a Illa 
de la Xiquina, quan és Illa de Jesús, res més, la resta tot queda igual i per tant passo a procedir i a exposar  
l'objecte del recurs de reposició.

Ho hem estructurat  en diferents àmbits,  el  primer d'ells  seria l'àmbit  del  Ports.  El  Pla Territorial  actual,  
aprovat definitivament continua establint i mantenint les determinacions de l'anterior Pla Territorial i també 
continua establint uns criteris que nosaltres vam demanar que tenint en compte de que havia un Pla de  
millora que afectava als tres municipis afectats, el municipi d'Alfara, de Roquetes i de Tortosa, poguéssem 
matisar alhora de redactar aquest Pla de millora, no se'ns ha acceptat això i  continuen establint-se els  
criteris molt detallats i els paràmetres d'ordenació al Pla Territorial.

Un altre dels temes que no se'ns respecta és el famós tramvia de Tortosa, tramvia de les Terre de l'Ebre, que  
el que ens suposa com a municipi és que ens afecta quan a reserva de sòl i per tant nosaltres demanem  
que es pugui, no que ens mostréssem contrari de que es pugui portar a terme, cal veure fins on arriba, 
entenem tampoc que la proposta feta de traçat que només arriba a Roquetes no és la més correcta, però sí  
que demanem que es suprimeixi  la  reserva de sòl,  ja que això ens afecta a nivell  urbanístic i  per tant 
entenem que en cas de que hi hagi un estudi de viabilitat o un projecte clar sobre aquest tramvia, en aquell  
moment ja es pugui portar a terme la reserva de sòl.

En quan a infraestructures continuen esdevenint contraris a la voluntat de l'Ajuntament de Tortosa, pel que 
fa al traçat de l'eix de l'Ebre, hi ha un acord d'aquest Ajuntament, pel qual el traçat de l'eix de l'Ebre al seu 
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pas per Jesús i el seu pas per Vinallop, és a dir, la circumval·lació de Tortosa no sigui el que la Generalitat ha  
adoptat. En aquest cas, es reitera el traçat afectant la zona del Canalet i per tant no respectant la voluntat  
de l'Ajuntament de Tortosa.

D'altra banda, l'altre tema d'infraestructura és l'Autovia A7, nosaltres vam demanar en aquest plenari que hi  
hagués un canvi de traçat pel que fa al traçat de l'A7 en el seu pas pel municipi de Tortosa, de manera que  
no passes entre Campredó i Font de Quinto, això responia a un acord on la pròpia Generalitat va liderar al  
seu moment i on la pròpia Generalitat volia portar a terme o almenys és el que va dir al seu moment, estava 
d'acord amb aquest consens i per tant era un acord, no només del municipi de Tortosa, sinó dels municipis 
de les Terres de l'Ebre i de la Generalitat. Ara el que se'ns fa, és que se'ns fa els dos traçats sense tenir en 
compte que l'Estat al mes d'agost va aprovar l'estudi d'impacte ambiental pel que fa al traçat i que per tant  
continua vulnerant la  voluntat de l'Ajuntament de Tortosa i  continua passant entre Campredó i  Font de 
Quinto.

L'altra de les infraestructures que no se'ns reconeixen i creiem que té molt poca visió de futur i sobretot ens 
afecta moltíssim al municipi de Tortosa, és la Carretera Tortosa – Amposta, pel marge Esquerre del Riu, que 
ens uniria amb el Delta de l'Ebre, no només amb el marge esquerre de Deltebre sinó també amb Sant 
Jaume d'Enveja i per tant amb tot el Delta quedaríem units de forma molt directa Tortosa. Per tant és un fet 
que no demanàvem que es produís immediatament, però sí que es planifiqués, que per això serveix el Pla 
Territorial.

L'anella de circumval·lació de la ciutat, ens accepten el fet de poder-la establir al Pla territorial, és a dir  
l'anella que uniria la C42 amb la C12 per l'est de la ciutat, però no ens ho contemplen a l'annex d'inversió,  
perquè ens diuen que és una infraestructura local, nosaltres entenem que aquesta no és una infraestructura 
local, aquesta és una infraestructura territorial i per tant ha d'estar contemplada al Pla Territorial i aquí uneix  
dos molt importants, ens uneix venint des de l'Aldea per l'Autovia amb l'Eix de l'Ebre.

En quan a la construcció de la infraestructura fluvial, igual que les noves subestacions de subministrament  
d'energia elèctrica, se'ns diu que no són objecte del Pla la nostra petició i que per tant no es contemplen tot i  
que si que surten altres ports fluvials dintre del Pla territorial amb altres municipis i sí que surten estacions 
de subministrament d'energia elèctrica. Per tant entenem que el Pla Territorial ha de contemplar el Port 
fluvial a Tortosa en tant que és una infraestructura molt important per a Tortosa, per al territori i també a  
nivell  de potencialitat  turística i  també a la mancança que tenim en quan a subministrament energètic 
sobretot al marge dret del riu, també l'hauria de contemplar igual com contempla altres llocs del territori. 

Tampoc ens contempla l'anella ciclista, la connexió de la Via Verda amb el Delta i la connexió per la Val de  
Safan, fet que també entenem que hauria d'estar recollit al propi Pla, perquè ens situa  tota la connexió des  
de la Terra Alta fins al Baix Ebre i del Baix Ebre fins al Montsià també pels dos marges del riu.

A partir d'aquí entraria la part més de planejament, més de normativa, no és recull el propi Pla Territorial,  
una  cosa  que  ja  vam  demanar  al  seu  moment,  que  va  ser  totes  les  consideracions  pel  que  fa  a  la 
inundabilitat, de manera que no sabem exactament com això afectarà al seu moment quan es pugui aprovar 
les determinacions pel que fa a la inundabilitat, entenem que el Pla Territorial i els conceptes d'inundabilitat 
són prou importants com per a que estiguin recollits al propi Pla i sapiguéssem després com ens afecta a  
nivell urbanístic i a nivell de creixement de tots i cadascun dels pobles que estem a la riba del riu Ebre.

La formulació de plans directors de caràcter supramunicipal així com la implantació de noves àrees d'interès  
supramunicipal es continuen fent sense tenir en compte de si existeix la voluntat dels Ajuntaments afectats, 
per  tant  la  Generalitat  podrà  crear  un  polígon  industrial,  podrà  crear  un  pla  director  que  afecte  varis  
municipis encara que els municipis no estiguen d'acord amb aquesta planificació de la Generalitat. Amb això  
ens situen un cop més amb un pla intervencionista que està afectant l'autonomia local.

Tampoc ens estableixen una petició que vam fer per poder facilitar les coses al ciutadà, que era establir els 
criteris sobre la vinculació dels habitatges rurals a les explotacions agrícoles i tampoc ens recull el que és la  
planificació pel que fa a l'equipament del Camp de Golf que nosaltres estem tramitant i que creiem que és 
necessari per al nostre territori i tampoc reconeix l'ampliació del Polígon Industrial Catalunya Sud, polígon 
industrial que promou la pròpia Generalitat i que a hores d'ara està en tràmit la seva ampliació i tampoc ho 
vol reconèixer el propi Pla Parcial, per tant tampoc té cap sentit. Ens parla de que el tramvia el reconeix  
encara que no hi hagi estudi de viabilitat i un planejament com l'ampliació del Catalunya Sud, que s'estan  
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produint a terme les expropiacions i que és tant necessari per al nostre territori, això no ho volen dibuixar el 
que seria l'ampliació.

També i aquest és un dels punt que més ens afecta com a municipi en quan a futur és que ens impossibilita  
molt  els  nous  creixements  a  la  ciutat.  No  ens  permet  créixer  més  enllà  del  planejament  que  tenim 
actualment al POUM i ens impossibilita crèixer a les vores del riu, sabem que a Tortosa tenim una pendent 
que ens impossibilita crèixer dintre de ciutat i per tant només podem crèixer a les dos vores del riu i el que 
no podem fer és determinar amb aquest pla, considerar el sòl a partir de les quatre hortes que hi han als  
quatre punts de la ciutat i considerar que a partir d'allí sigui un sòl de protecció especial.

D'altra banda vam dir al seu moment que l'aprovació inicial vam veure que parlaven de separadors urbans 
entre  municipis  i  consideraven  un  separador  urbà  entre  l'Aldea  i  Camarles  i  també  consideraven  un 
separador urbà entre Tortosa i Campredó. Tortosa i Campredó són el mateix municipi i per tant el concepte 
ja estava equivocat, això ho han subsanat, no ho entenen com un separador urbà, però sí que ens fan la  
recomanació de que estiguem separats en 500 metres de Campredó en quan a creixement. Això és un tema 
que potser que sigui així, però que sempre ha de ser l'Ajuntament qui ho acabe decidint.

D'altra banda ens implica també molt i no només a l'Ajuntament de Tortosa, sinó a tots els Ajuntaments de  
les Terres de l'Ebre i sobretot als ciutadans, pel que fa a tota la normativa que hi ha en quan a directrius de 
paisatges, estudis, informes preceptius d'impacte i integració paisatgística, amb això obliga tant en sòl urbà 
com en sòl urbanitzable, competència absoluta dels Ajuntaments a que hi hagi sempre una necessitat d'un  
estudi o d'un informe d'impacte d'integració paisatgística i que la Generalitat sigui qui atorgui o qui doni el  
vistiplau a aquesta construcció o aquesta edificació que es vulgui portar a terme i sempre existint aquests  
estudis previs, fet que torna a vulnerar l'autonomia municipal i a més a més complica tots els tràmits i els  
allarga als ciutadà.

Vam demanar que es traces la infraestructura ferroviària que suposava la connexió entre Tortosa i Móra amb 
Ferrocarril i se'ns diu com a resposta que no es pot traçar, perquè no existeix un estudi de viabilitat envers al  
traçat. Amb el tramvia se'ns diu que ho reserven al sòl i que ho tracen encara que no existeixi estudi, amb el 
ferrocarril Tortosa – Móra que nosaltres entenem que pot tenir inclús més sentit, aquí no se'ns accepta.

Per últim, en un principi general i que ja el vam dir al seu moment, exactament igual, el que diem és que el  
Pla Territorial en aquest cas aprovat definitivament vulnera el principi d'autonomia municipal pel que fa al  
compliment  de  les  competències  estrictament  municipals,  ens  limita  en  quan  a  exercir  els  nostres 
instruments d'ordenació territorial,  ens infringeix el principi de subsidiarietat i  ens perjudica molt com a 
creixement tant al municipi de Tortosa com a les Terres de l'Ebre.

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que reiterarem amb alguna absència que no 
comentaré aquí de les al·legacions que es van fer al seu dia, nosaltres reiterarem el nostre vot exactament 
per les mateixes raons, per alguna diferència de fons, saben que aquí es busca l'aval del Pla Territorial a una  
operació urbanística que s'està tramitant via modificació puntual del POUM i que nosaltres no compartim i 
per tant, això ja va fonamentar la nostra abstenció en el tràmit anterior, junt amb una altra circumstància  
que cada dia que s'avancen aquestes eleccions que la Sra. Roigé veu tant a prop que ella ja estava en 
campanya el dia 19 d'agost, doncs es va incrementant aquest to victimista i  aquest to acusador cap al 
govern d'intervencionisme. La veritat és que és un relat que jo crec que el que hem tingut ara en aquesta  
intervenció s'acosta més a un míting electoral que no pas a una intervenció en la defensa dels interessos de 
Tortosa, que és lo que són aquestes al·legacions convertides en recurs de reposició i el contingut del qual 
saben que compartim en gran mesura, ara no acompanyat d'aquest discurs ja que és impossible que vostès  
busquen  defensar  l'interès  de  Tortosa  i  cercar  la  unanimitat,  si  pel  camí  van  deixant  totes  aquestes 
interpretacions sesgades del que és la voluntat del govern de Catalunya a l'hora de tramitar aquest Pla 
Territorial  i  a  l'hora  de  presentar-los  com  uns  limitadors,  com  uns  agressors  i  interpretar  el  principi 
d'autonomia  municipal  d'una  manera  molt  peculiar,  que  és  que  quan  ens  interessa  i  ha  de  pagar  la 
Generalitat  l'autonomia  municipal  ja  deixa  d'importar  i  en  canvi  quan pot  representar  alguna  eventual  
amenaça que ni en la majoria de casos ni tan sols és així, llavors posem el crit al cel perquè el govern és 
intervencionista i  perquè no respecta l'autonomia municipal,  serem els primers en defensar l'autonomia 
municipal a aquesta casa, però en les dos direccions i en una mica de sentit comú, perquè aquest discurs  
victimista de que la Generalitat és bona quan paga i no és bona quan introdueix alguna restricció, la veritat  
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és que és un missatge que de cara la ciutadania no és gaire positiu, no és gaire constructiu i sobretot no és  
gens rigorós i no caldria escoltar-ho en un dia com avui que teòricament només estem aprovant un recurs de 
reposició, que compartim en un 90% i que per això fem una abstenció en positiu, com en tantes altres coses 
i que si vostès ho converteixen en una crucifixió del tripartit, la veritat és que es fa difícil de compartir i es fa  
difícil no acabar contestant.

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell, que independentment que després la  
Sra. Regidora li contestarà, només dos o tres matisacions: De crucifixió del tripartit res de res, ja el tripartit  
en això s'apanya tot sol i no ens necessita a l'Ajuntament de Tortosa per a res, respecte a la bondat i la bona  
intenció  del  govern  de  la  Generalitat,  en  aquests  moments  jo  li  puc  dir  com  Alcalde  que  jo  les  fico  
absolutament en dubte,  perquè el  govern de la  Generalitat  surt  quan aprova això  dient  que és  un pla 
consensuat,  és  un pla  consensuat,  paraules  textuals  del  portaveu del  govern quan es  va  aprovar  això,  
nosaltres per prudència i vam preguntar a varios periodistes en aquell moment, no vam intervenir, perquè jo 
havia  tingut  una reunió d'una hora  i  mitja  en aquests  nou mesos per  poder fer  el  plantejament sense 
contestació per part del govern i vaig dir bueno, potser sí que ens han admès algo, però quan surten dient 
que és un pla consensuat i desprès resulta que de totes les al·legacions no te'n han estimat  cap o te'n han 
estimat dos que són merament d'això, a mi aquest govern en aquest tema, molt de respecte i de credibilitat  
no en té, però a més a més, les seves paraules m'ho afirmen, en un 90% menys en lo tema del camp de golf  
que vostè ja s'havia manifestat prèviament, està d'acord amb el contingut, per tant és evident que no és la  
bondat personificada aquest Pla Territorial per a Tortosa, perquè si fos tant bo, el Sr. Forcadell no estaria en 
un 90% d'acord en lo contingut de les al·legacions.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que li sorprèn que no entenguin el per què de la  
revisió  del  Pla  Territorial,  quan precisament  l'horitzó  demogràfic  que  estava  previst  en  el  Pla  Territorial  
aprovat al 2001, ja s'ha superat degut al creixement de població dels darrers anys i per tant era obligada la  
revisió del  Pla.  És evident,  ho ha dit  el  Sr.  Forcadell,  se li  ha escapat a la  Sra.  Roigé,  vostès estan en 
campanya des de fa temps i evidentment tenen una consigna de partit d'oposar-se al Pla Territorial, és una  
actitud que l'han mantingut els seus representants en l'Institut del Desenvolupament de les Comarques de 
l'Ebre i al llarg d'aquest debat, ara bé, d'arrossegar a l'Ajuntament de Tortosa institucionalment a una política 
de partit, no ens sembla ni correcte, ni acceptables des de cap punt de vista. 

És un pla que ha fet el govern de la Generalitat, a partir de revisar el Pla anterior, en voluntat de donar 
resposta a les necessitats del conjunt de les Terres de l'Ebre, s'ha fet participant, s'ha fet debatent, s'ha fet  
escoltant, hi ha hagut un procés de participació important i s'han pogut acceptar esmenes i d'altres no s'han 
pogut acceptar. Vostès tornen a entrar-les totes, un conjunt d'esmenes, algunes de les quals es podien  
resoldre sense massa problemes en l'àmbit del planejament urbanístic municipal, d'altres són reiteratives, 
d'altres tenen un cert sentit però s'hauria de negociar bé i d'altres s'haurien d'acceptar completament. En el  
seu moment en forma d'esmenes vam votar a favor per no crear dissensions i per a que no es digués que  
anàvem en contra  dels interessos del municipi, ara en Comissió ens vam abstenir i ja els anuncio també la 
nostra abstenció, per evitar més problemes de dir és que s'han oposat a això i a allò i com sempre que ens  
agafen d'alguna manera pegant-li el tomb com un calcetí.

D'entrada dir-los que la primera de les al·legacions o de les consideracions que es fan, en que es parla de 
l'àmbit dels Ports, no hi estem d'acord. D'entrada una consideració breu i que no té massa importància, però 
agrairia que a l'Ajuntament de Tortosa, quan parlem del Port, parléssem del Port, els estudiosos del tema,  
del territori i del nostre municipi, sovint han defensat la denominació en singular, que és com ens referim, és  
cert que la Generalitat va adoptar el nom de Ports en plural quan van crear el Parc Natural, però fora bo que  
aquest Ajuntament ho defensés. Aquí a l'escrit, almenys al provisional que se'ns va facilitar, no està clar,  
posa àmbit del Ports, no sabem si van dubtar a mitant i van començar en singular i van acabar en plural,  
però bé això no és evidentment el fons de la qüestió.

Estan parlant que el  Pla Especial  en fase de redacció, que per  la  nostra informació a més a més està 
completament aturat, hauria de poder matisar els paràmetres de la ordenació, clar resulta que l'Ajuntament  
està en contra dels seus propis actes, el que recull el Pla del 2001, va ser fruit d'un acord entre l'Ajuntament  
de Tortosa, l'Ajuntament de Roquetes, l'Ajuntament d'Alfara, el Govern de la Generalitat de Catalunya en 
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aquell moment, governat per Convergència i Unió i també l'Associació de Veïns del Port. Plantejar ara que el  
Pla Especial, que ja dic, està aturat, sigui el que hagi de proposar una serie de matisacions, de paràmetres,  
significa reobrir un debat que l'únic que farà serà paralitzar completament la redacció del Pla Especial i 
mantenir una situació d'impàs que no beneficia a ningú, ho he dit alguna vegada i ho torno a repetir ara, és 
necessari acabar l'ordenació de la zona urbana, tant del nostre municipi com dels municipis confrontants de 
Roquetes i Alfara, és necessari posar ordre urbanístic en una zona on s'està construint legalment sense  
control i que realment amb el plaç especial aprovat es regula decididament la urbanització d'un espai urbà 
al mig d'un parc natural. Plantejar ara obrir de nou el meló significa ajornar-ho “sine die” i evidentment  no fa 
cap  benefici  ni  al  Port  ni  als  interessos  del  municipi  de  Tortosa  i  molt  menys  als  dels  veïns  i  al  dels  
propietaris.

Tenim també el tema i no entraré a fons en cadascuna de les al·legacions, però si el tema de la traça de la  
variant de l'Autovia A7, vaig plantejar-ho en Comissió i  ho torno a repetir  ara, vostès  diuen que el que  
demanen és que de les dos reserves de sòl que se'n deixi només una, la que defensa l'Ajuntament. Vostès 
saben que és un pas endavant que el Pla Territorial plantege dues reserves de sòl, per si es pot continuar 
negociant i aconseguir que passe per baix de Font de Quinto, si demanem una sola reserva de sòl, el que  
aconseguirem és que l'Administració  de la  Generalitat,  sigui  del  color  polític  que sigui,  acabe adoptant 
aquella que és la que ha fixat l'Administració que és competent per a la carretera i per tant ens quedarem 
sense  reserva  de  sòl  a  baix  de  Font  de  Quinto,  per  tant  això  no  porta  enlloc  i  pot  ser  contrari  i  
contraproduent per als interessos de Tortosa i del poble dels veïns de Campredó.

Així mateix insisteixen globalment en temes de planejament i part del discurs de la Sra. Roigé, anava en la 
línia  de  l'autonomia  municipal  i  fins  i  tot  dient  que  d'alguna  manera  s'atempta  contra  el  principi  de 
subsidiarietat.  Mire  Sra.  Roigé,  el  principi  de  subsidiarietat  que  és  un  principi  sobretot  en  el  que  es  
fonamenta les instruccions de la Unió Europea i el funcionament d'aquesta i sobretot a partir del Tractat de  
Lisboa, el que fa és fixar precisament que s'ha d'actuar d'acord als àmbits competencials, s'aplica el principi 
de subsidiarietat en allò que  és competència de cada Administració, no vol dir que el municipi pugui actuar 
absolutament en tot, per tant respecte també en allò que són les actuacions del govern de Catalunya en la 
seva matèria,  com respecte  allò  que són les  actuacions i  les  competències  del  govern de l'Estat,  com 
respecte les actuacions d'allò que és competència de la Unió Europea, perquè això és també el principi de 
subsidiarietat, per suposat que compartim el principi d'autonomia local, però això no és patent de corso per  
a qualsevol altra cosa, per a fer el que vulguen, perquè quan vostès fan el que vulguen, a vegades realment 
ens agafa una certa temor sobretot en matèria urbanística, per tant la veritat és que pensem que això com  
els hi he dit, respon a una actitud de partit, a una actitud de marcar posició contra el govern de Catalunya,  
en un tema que és d'interès realment de les Terres de l'Ebre, que és d'interès del territori i que és d'interès  
del  municipi  i  que  evidentment  nosaltres  no  podem  compartir  la  voluntat  política  que  ho  inspira  i  
evidentment ni molt menys el redactat d'algunes de les al·legacions, ni el to en que s'ha utilitzat per a referir-
se a allò que ha fet el govern del nostre país, de la nostra nació.

Intervenció de la Sra. Meritxell Roigé

Tot seguit  pren la  paraula la  Sra.  Roigé,  qui  en primer lloc agraeix  el  vot  del  Sr.  Faura i  també del  Sr.  
Forcadell, tot i que voldria fer unes matisacions al que ha comentat. Les al·legacions són exactament iguals a 
les que vam fer al seu moment, exactament igual, el redactat del principi d'autonomia local és el mateix ara 
que al novembre de l'any passat, és exactament el mateix, l'únic que diem és que enlloc d'aprovació inicial 
és aprovació definitiva i com entenc que com no he fet cap míting, perquè si hagués fet un míting vostè 
hagués votat en contra del que estem fent i el que estem fent és votar les al·legacions, per tant entenc que 
no deuen ser tant dolentes aquest recurs de reposició. A efecte de l'autonomia local, que veig que ha sigut  
un dels seus objectius en quan al discurs, li afecta molt, perquè no accepta el que l'Ajuntament de Tortosa 
vol i el que la Generalitat al seu moment també va voler en quan a l'A7 passant per Campredó i Font de 
Quinto, en quan a l'Eix de l'Ebre, en quan al tramvia, en quan al Polígon industrial Catalunya Sud, en quan a  
complicar la vida al ciutadà demanant encara molts més tràmits a l'hora de poder portar a terme els seus 
drets urbanístics.

Pel que fa al Sr. Sabaté, passem d'un pla consensuat l'any 2001, aprovat per tots els partits polítics, a un pla  
aprovat només pel govern tripartit i que en aquest Ajuntament, no només els de Convergència i Unió vam 
aprovar les al·legacions, sinó que les vam aprovat tots amb l'abstenció del Sr. Forcadell, tots, vostè també,  
vostè i els seus sis regidors ho van aprovar i per tant potser ha sigut vostè qui ha rebut instruccions a nivell  
de partit per dir-li que ara, al mes d'agost, al mes de setembre, havent-ho aprovat amb les eleccions aquí al  
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davant, no pot votar vostè en contra d'un acord del govern tripartit. Nosaltres continuem igual com estàvem 
al 2008, vostè al 2008 va aprovar una cosa, al 2009 va aprovar la mateixa i al 2010 canvia d'idea i de 
criteri. 

En quan a l'àmbit dels Ports veig que no s'ho ha mirat bé o potser no s'ha interessat bé o potser no està amb 
tots els coneixements que hauria de tenir en aquest sentit, ja no tenim un pla especial, ara és un pla de 
millora el que va reconèixer el POUM, no està aturat Sr. Sabaté, està pendent d'unes determinacions del  
Departament de Medi Ambient de la Generalitat i el que demanem i si vol parle amb qualsevol e inclús amb 
l'arquitecte redactor, que també li explicarà bé i que també el coneix, el que demanem és facilitar les coses  
al ciutadà i fer viable el Pla, que es porti a terme aquest Pla, que si complim el que ens fica aquí al Pla  
Territorial serà molt complicat de portar-ho a terme i aquestes al·legacions que vam presentar nosaltres al  
seu moment, que són les mateixes que avui, vostè va votar llavors i que avui s'absté, aquestes al·legacions  
que avui recurs de reposició, el van aprovar i  les van presentar tres Ajuntaments de tres colors polítics 
diferents, del seu també n'hi ha un, que van pensar que seria millor el Pla de millora que ho regules i no com 
està actualment regulat al Pla Territorial.

Les  dos  reserves  de  sòl  que  vostè  diu  que  només  n'hem de  demanar  una  o  que  hauríem d'acceptar  
aquestes dos reserves de sòl, nosaltres entenem que no, perquè això ja va passar al Pla Territorial en quan a  
l'A7, si acceptem aquestes dos reserves de sòl, primer que res contradiu o la pròpia Generalitat es contradiu  
amb el que ella mateixa volia al seu moment i que va acordar a l'any 2005, que era el traçat més direcció  
l'Aldea i que no passés per Campredó i Font de Quinto i d'altra banda, si fem això, fem el mateix que va fer  
vostè al seu moment quan era Alcalde, acceptar que al POUM hi haguessen dos traçats i ara la Generalitat  
ha acceptat el traçat que trenca el creixement de Jesús, el creixement pel Canalet, per tant no caurem amb 
aquesta mateixa trampa que vam caure al seu moment.

El principi de subsidiarietat, que veig que ha volgut donar-me unes quantes lliçons del que és el principi de  
subsidiarietat, que vol dir més proximitat al ciutadà i que aquelles competències que poguéssem prestar des 
de més aprop no s'hagin de prestar de més lluny i per tant pugui ser l'Ajuntament el qual pugui aplicar  
aquestes competències, ens estem referint al fet de que no té per què la Generalitat vindre a dir-nos com  
s'ha de construir en sòl urbà, quan és el propi Ajuntament qui pot marcar quines són les normes i que som 
capaços de poder-ho portar a terme, per tant, l'actitud de partit, el canvi de vot, perquè fa un canvi de vot pel 
que fa a l'any passat i pel que fa a l'any anterior és vostè que a hores d'ara ha degut rebre unes instruccions 
clares i és el que està fent avui, donar suport a un Pla aprovat en ple mes d'agost, un pla que no compta  
amb cap consens i sobretot no compta ni amb l'acord de la capital de les Terres de l'Ebre que és Tortosa, ni  
de moltes de les poblacions que tenim a les Terres de l'Ebre,  quan al  seu moment recordo que al  Pla 
Territorial  anterior  no  va  comptar  amb  cap  relació  ni  cap  recurs  de  reposició,  perquè  va  ser  un  pla 
consensuat per tots els partits polítics.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que creu detectar avui una actitud del que és 
l'oposició a nivell nacional, menys responsable de la que va ser la que va generar els consensos de l'any  
2000 el Pla Territorial. De tota manera és una qüestió opinable, vostès opinaran que no, el que interessa, jo  
crec que en algunes coses vostès no han tingut sort aquí al territori, perquè ens hem trobat amb la Llei de  
Vegueries, en l'aprovació del Pla Territorial just quan vostè estan esperant en candeletes unes eleccions, per 
tant  jo  sense  dir-los  que  tenen  consigna  de  partit,  home  si  que  hi  ha  una  certa  tendència  al  no,  al 
negativisme, al confondre el Govern de la Generalitat amb el govern tripartit, perquè jo sí que demanaria que 
si la Sra. Roigé intervé aquí no com a portaveu del seu grup, sinó com a tinent d'alcalde d'urbanisme, es 
refereixi al Govern de la Generalitat com a Govern de la Generalitat, amb una mica de rigor, si ho fa com a  
portaveu de Convergència entenc que digue el govern tripartit,  jo no em veig des del punt de vista d'un 
govern municipal, parlant del govern de Convergència, bueno, es podria fer però de tota manera tampoc no  
ho trobaria massa bé.

Està clar que és el to, està clar que entre una Administració Local i les seves Administracions superiors 
sempre hi ha diferències, sempre hi ha tràmits, sempre hi han negociacions que són complicades, sempre hi 
han actituds que són difícilment explicables des de la proximitat i des del món municipal, però és que això 
es produeix sempre, això és una constant, demonitzar avui el que vostès denominen govern tripartit, és una 
qüestió no de rigor, no d'avançar en la defensa de l'interès d'aquests punts que s'aproven avui, sinó en la  
intenció de desgast polític i de fer veure a la ciutadania que hi ha aquí un govern, que no és el govern de la 
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Generalitat, perquè el govern de la Generalitat només ho és quan mana Convergència, sinó que és un govern 
tripartit que està agredint i intentant poc menos que maltractar a la ciutadania de les Terres de l'Ebre. És 
d'això del que ens queixem, jo crec que és així de senzill, els punts que estem d'acord en moltes coses,  
evidentment, hi han moltes coses aquí que són més des del punt de vista tècnic d'afinar jurídicament que no 
constitueixen diferències polítiques de fons que n'hi han que també i es podrien aprovar com ho hem fet 
altres vegades, pràcticament sense intervencions, i avui estarem aquí amb un punt de l'ordre del dia, que és 
la reiteració d'un que ja va passar per  aquest Ple, estarem una hora debatent, doncs bueno, per què?  
Perquè hi ha l'interès d'utilitzar aquest tràmit entre Administracions normals, senzilles i de sempre, perquè 
és una constant en les relacions entre Administracions, com una arma d'atac polític i aquí s'acaba la reflexió, 
evidentment reiterem la nostra abstenció i les consideracions que hem fet abans.

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell que repasse l'acta del novembre i mire 
com va donar la discussió aprovant-se vint a favor i una abstenció, i veurem si hi ha molta diferència del que  
haurà durat aquest debat, no n'hi haurà molt. 

Desprès escolti, la denominació del govern tripartit, si això del govern tripartit els dret d'autor no són de 
Convergència i Unió, són vostès que es van denominar govern tripartit, vostès, i ho van anar proclamant als 
quatre vents, ara això ha caigut en desgràcia, quan va venir el Sr. Montilla van dir, no, ja no serem tripartit i  
vostès s'autonomenen si no recordo malament, era govern d'Entesa Nacional o era una cosa semblant així,  
que va tenir poc èxit perquè després de quinze dies jo crec que ni els Consellers ja s'autonomenaven així,  
per tant ara no vingue en denominacions que s'han auto imposat vostès mateixos. Se'n recorda d'aquella  
foto del Sr. Maragall, el Sr. Saura i el Sr. Carod, que ara ja no en quedarà cap dels tres, doncs llavors són ells  
que s'auto imposaven el nom de tripartit, per tant no ens digue que nosaltres utilitzem el nom de tripartit en  
to despectiu, escolte, per desgràcia, en aquests moments per al país, el desgast polític del govern de la  
Generalitat no necessita ni de l'Ajuntament de Tortosa, ni de Convergència i  Unió, és que tot solet s'ha 
desgastat, és que no ha necessitat a ningú més, per tant no em vingue ara a mi en solfes o històries, diu que 
hem tingut mala sort pel Pla Territorial i la Llei de Vegueries, no és comparable una Llei a l'altra, però de 1 a  
1000, perquè la Llei de Vegueries pot ser una llei estèril, però no farà mal, pot ser una Llei que no servirà de 
res en lo  pitjor  dels casos,  però no perjudicarà,  en canvi  la  Llei  del  Pla Territorial  o  el  Pla  Territorial  a  
l'Ajuntament  de Tortosa  o  al  municipi  de  Tortosa,  és  que és  tant  absurd,  que  vostès  diuen que no  és 
intervencionista,  per  a  que  la  gent  ho  sàpigue,  no  és  intervencionista,  ens  estan  demanant  un  estudi 
d'impacte paisatgístic als xalets que es facin a partir d'ara, però no és que s'ho hagi inventat l'Alcalde i s'hagi  
tornat tarumba, els xalets que es facin a la Simpàtica, al Canalet, un estudi d'impacte paisatgístic que ha 
d'aprovar la Generalitat, a vostè li apareix bé, aquesta és la diferència, és un concepte intervencionista, al Sr.  
Ena i a la Sra. Bel també els hi apareix bé, és que és un concepte intervencionista, la gent de Tortosa que a 
part de tots els tràmits ara i a part de pagar a l'arquitecte, a l'arquitecte tècnic, hauran de pagar a una 
Enginyeria o a un altre despatx, un estudi d'impacte paisatgístic en zona urbana i a més a més, aquest 
estudi no el podrà aprovar l'Ajuntament de Tortosa, l'haurà d'enviar a la Generalitat per a que l'aprovi, amb el  
qual aquest tema de la simplificació, ja no és que no respecten l'autonomia municipal, evidentment que no 
la respecten, però és que la simplificació desapareix, és la complicació, vostès substitueixen la simplificació 
per la complicació, aquest és el tramat, que vostès estan d'acord? Per això estem on estem i aquesta és la  
situació.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta a la Sra. Roigé que parlen d'un Pla consensuat al  
2001, una mica ja li ha vingut a dir el Sr. Forcadell, clar és que l'actitud dels que llavors estàvem a l'oposició 
va ser una actitud constructiva pel propi Ajuntament de Tortosa, llavors amb Alcaldia Socialista, va ser una  
actitud constructiva i no una actitud sectària i això va possibilitar arribar a acords i evidentment aprovar un  
Pla territorial no com avui que vostès s'han d'alguna manera posat en una posició de radicalitat enfront del 
govern de Catalunya.

Diu que les al·legacions es van aprovar per  unanimitat,  s'ha matisat amb l'abstenció del  Sr.  Forcadell,  i  
nosaltres fem el mateix, vostès no, nosaltres vam participar de les al·legacions, però cada moment té les 
seves necessitats, s'ha negociat amb el govern de la Generalitat, s'ha negociat el Pla i entenem que encara  
no procedeix aquest recurs general i molt menys amb el to que vostès el plantegen. 
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Respecte al Pla  del Port, em vol donar la lliçó, diu que no és un Pla Especial que no me'n he enterat que és  
un Pla de Millora, escoltem el text que ens han donat vostès han posat Pla Especial, un Pla de Millora si fa o  
no fa respon al mateix, però vostès han posat Pla Especial, potser que s'ho miren, perquè és el paperet que 
ens han donat i a més l'estava llegint literalment.

Respecte precisament al Pla del Port, nosaltres vam recolzar les al·legacions, perquè formaven part d'una 
serie d'al·legacions, perquè el text inicial del Pla Territorial el que pretenia era alterar precisament l'acord al 
que s'havia arribat inicialment, hi han hagut modificacions, s'ha tornat al text del 2001 i per això entenem 
que ara el que caldria és tirar endavant i precisament accelerar la redacció del Pla tal i com demanava la  
pròpia Associació de Veïns del Port aquest estiu en Assemblea General.

Finalment segueix insistint amb el principi de subsidiarietat, escolte aquesta simplificació del principi de 
subsidiarietat en que és allò que pugui fer qualsevol administració més propera i tal, mire, el principi de  
subsidiarietat li he dit, sempre és dins de l'àmbit competencial, la Unió Europea que aplica aquest principi  
cadascuna de les Directius que aprova, sigui el Consell, sigui el Parlament Europeu, després es sotmet a 
informes del  Parlament Estatal  i  a  informes dels  Parlaments  Autonòmics  en el  cas  d'Espanya,  però  els  
informes són precisament si vulnera o no competències, no és que l'Administració més propera i més petita 
pugui decidir el que vulgui sempre que afecte el seu àmbit territorial, perquè això seria el caos i no crec que  
vostès estiguen per defensar precisament el caos, per tant reiterem que el que vostès estan fent és una 
actitud d'oposició política al govern de Catalunya i evidentment no comptaran amb això amb el nostre suport 
i ens sap mal que utilitzen el nom de Tortosa per a això.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté que independentment que després li  
contestarà  la  Sra.  Regidora,  fer-li  unes  matisacions  perquè  clar  ho  solta  així  com  qui  no  vol  la  cosa, 
l'Associació de Veïns ho ha demanat en la seva Assemblea, vostè va intervenir a l'Associació de Veïns, a  
l'Assemblea, vostè personalment, però vostè ho va demanar, l'Associació de Veïns està informada de tots els 
procediments,  Sr.  Sabaté  m'he  reunit  aquest  matí  amb  el  President  de  l'Associació  de  Veïns  i  altres 
representants i m'han explicat com va anar l'Assemblea i els que estaven i ja està, vostè que pareix mentida 
que ho faci, defensant els seus interessos legítims com a propietari segurament demanarà que es faci això i  
ja està bé, però en aquests moments i em penso que la Sra. Roigé li ha explicat clarament, li pot explicar el  
redactor del Pla, li pot explicar l'Alcalde d'Alfara, que és del mateix color polític, com estan les situacions i  
com estem encara pendents de que el Departament de Medi Ambient, que ha anat donat llargues dient que  
a veure com queda el Pla Territorial, acabi resolent alguns dels dubtes importantíssims per tirar endavant 
aquest Pla de Millora que haurà de ser aprovat pels tres Ajuntaments. Per tant, només una matisació a 
aquest tema en concret, els temes de fons del que toca avui, li contestarà la Sra. Roigé.

Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta al Sr. Sabaté, que ens diu que a l'any 2001 es va  
consensuar gràcies a la gran voluntat de l'Ajuntament de Tortosa i devia ser de tots els Ajuntaments de tot el 
món mundial, perquè clar tots ho van aprovar i tots estaven d'acord, però devia ser la diferència d'actitud, tot  
i això ens està dient ara i ho ha dit a la seva intervenció, una actitud sectària i que vostè no participarà  
d'aquesta actitud sectària, i vostè va aprovar unes al·legacions ara fa un any i va aprovar unes al·legacions  
ara fa dos anys, que tenien el mateix contingut que les que tenim ara i  actualment ara és una actitud  
sectària la de Convergència i Unió i fa dos any i un any, no era una actitud sectària, en aquell moment era  
una actitud correcta,  era  la  millor  actitud i  vostè  va  aprovar  igual  que nosaltres  e igual  que els  altres 
regidors, va aprovar el mateix redactat que avui qüestiona i que avui per indicacions polítiques està molt clar  
i català i a més a més està explicant tant i tornant al tema dels Ports i tornant a l'altre tema, justificant 
aquest sentit del seu vot, que està claríssim que canvia per un criteri d'actitud política que li han manifestat 
o que li han dit que ha de portar a terme i per tant devia ser en aquell moment que devíem tenir una actitud  
sectària i que ara tenim la mateixa actitud sectària, en aquell moment el Sr. Sabaté va aprovar el mateix que  
nosaltres diem i ara no, ara tenim una actitud sectària, el redactat és el mateix, hem escrit el mateix, però 
ara tenim una actitud sectària, per tant facis-ho mirar  i no intente explicar coses que no es poden entendre  
ni a aquest ple ni a cap lloc.

Ens diu que és un Pla que s'ha negociat molt, que s'ha parlat molt, una hora de reunió en un any, un hora de 

33



reunió al Departament de Política Territorial l'Alcalde i  jo mateix, una hora, a partir  d'aquí res més, una  
presentació a la premsa el dia 29 de juliol i el dia 16 d'agost ens ho envien i surt publicat al DOGC, res més i  
a partir d'aquí mirat-ho tot, mira a veure que hi ha i trobes exactament tot el mateix, bueno sí, ens han 
canviat el nom de la Raval de Jesús i han acceptat el que ens demanaven des de l'EMD de Jesús i que era 
que es digués Jesús, la resta, tot igual, tot vulnerant la voluntat de l'Ajuntament de Tortosa, però ara no, ara  
ens hem d'abstenir perquè ara això és sectari, doncs facis-ho mirar, però crec que és bastant evident el seu 
criteri i la seva actitud.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que l'al·lusió als meus interessos personals i legítims  
m'ha semblat fora de to, però els tinc com els té vostè i com els té tothom, són legítims faltaria més. Jo vaig  
intervenir com a soci d'una propietat al terme de Roquetes, no de Tortosa, en l'Assemblea de l'Associació de 
Veïns del Port i vaig concretar una proposta que altres propietaris havien manifestat en el mateix sentit, una 
proposta que es va aprovar, si  li  han explicat tot tan bé aquest matí,  casualment aquest matí,  sabrà, sí 
perquè a mi em van dir que no tenien més informació, veig que la tenen i ho celebro, sabrà que en un  
moment donat el President de l'Associació em va fer la proposta de que aprofitant la meva posició política jo  
fes actuacions i jo li vaig dir que mai utilitzaré la meva posició política per defensar cap interès que em pugui  
afectar a mi personalment, que és l'Associació qui ho ha de fer i si alguna cosa personalment els podia  
ajudar, per suposat que estava a la seva disposició, per tant, no done entendre que estic defensant cap  
qüestió personal, aquest és un tema polític general d'interès per a tot el municipi de Tortosa, dels tres  
termes municipals de les Terres de l'Ebre i vostè pot dir el que vulgui, però el Pla de Millora, el Pla Especial 
està aturat,  no s'està fent absolutament res,  porten dos any dient el mateix, que estan pendents d'una 
resposta, veig que vostès fan poques reunions, potser és que vostès no en demanen, perquè si només han 
estat una hora reunits amb el Conseller, potser és que realment, perquè clar vostès el que han de fer és  
moure's, demanar reunions, expressar opinions i defensar els interessos de Tortosa i no sé si sempre ho 
acaben fent.

Després Sra. Roigé, quan parlem d'actituds sectària és perquè una cosa és la tramitació del Pla Territorial,  
que ara està aprovat definitivament i per tant no és el mateix moment que quan van recolzar-ho en un altre  
moment, no és el mateix moment, ara ja està aprovat, ara empenyar-se amb el mateix només té sentit en la 
seva particular campanya electoral, però això jo crec que als tortosins i a les tortosines els interessa ben  
poc.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté, que tant de bo haguéssem pogut 
veure al Conseller, tant de bo, però no, tampoc no ho considero estrictament necessari, perquè això ho podia 
resoldre perfectament el secretari general de planificació que és qui estava portant aquest tema, però allí  
vam anar a explicar nosaltres quines eren les nostre propostes i en tot cas, van deixar entreveure algunes de 
les seves posicions i vam quedar que ja ens parlaríem i ens vam parlar el 29 de juliol a través dels mitjans,  
dient que era un Pla consensuat, bueno, a primer moment dius bé, si deu ser consensuat és que t'hauran 
estimat  el  gruix  de les  al·legacions,  és  que clar  el  diàleg  era  aquest,  no  era  un altre,  que ens havíem  
d'encadenar? Ningú no ens havia dit tampoc que volien resoldre tant ràpidament, ningú ens ho havia fet 
saber, ho vam saber el dia abans de pura casualitat, perquè estàvem al Departament de Política Territorial 
per un altre tema, per tant escolte, una veritat vostè sí que l'ha dit, que ja està aprovat i com que ja està  
aprovat i és el seu govern qui ho ha aprovat, jo pas atràs, que és el que vostès fan, pas atràs, perquè com 
m'he d'oposar a una cosa que ha aprovat el meu govern definitivament a corre-cuita, a l'estiu, per a poder  
arribar a la campanya electoral dient que ha aprovat un Pla Territorial, llavors sí, les instruccions les rep qui  
les rep, perquè nosaltres no ens movem, és que no hem canviat ni una coma, per tant, si no hem canviat ni  
una coma, qui està canviant de vot és el grup Socialista, que les circumstancies han canviat, efectivament,  
les circumstancies han canviat,  el  seu govern ha aprovat una cosa i  el  Sr.  Sabaté no té la  valentia de  
mantenir-se en la posició i fer front al seu govern en aquest sentit, i a més si és tan pervers, tan dolent, tal  
electoralista, no serveix de res, si és tot tan així, siguen valents de veritat i voten en contra, però és que al  
final no fan ni “chicha ni limona”. No voto a favor perquè els de casa meva em pegaran una clatellada i em 
diran que estic votant en contra del govern, però a la vegada tampoc no voto en contra, perquè és evident  
que és exactament el mateix que vaig votar l'altra vegada i a partir d'aquí, tot un joc de mans i un esforç per  
intentar justificar l'injustificable, perquè al fi i al cap, el Sr. Forcadell pot fer l'argumentació que ha fet, però 
en lo plantejament és honrat, diu escolte no estic d'acord amb el mateix que no estava d'acord, que és el  
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camp de golf, és electoralista tot el que vostè vulgui, però matinc el vot que vaig mantenir l'última vegada, 
però és que vostès no, és que vostès fan marxa atràs, és que canvien el vot, sí, Sr. Lleixà, vostè dirà que no, 
però vostè també canvia el vot, fa com el Sr. Sabaté, quan el criden a l'ordre, bueno no, té raó, aquí l'únic 
que no ha canviat el vot és el Sr. Lleixà, que en aquell moment no era regidor, m'he equivocat, veu, el Sr.  
Lleixà no ha canviat el vot, és coherent en oposar-se, però en tot cas la situació és aquesta i a partir d'aquí  
després justifiquen i digue el que vulgue, però qui canvia de posició clarament és el grup Socialista.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC i PP i vuit abstencions corresponents als regidors dels 
grups municipals del PSC i  ICV-EUIA-EPM

PART DE CONTROL

10è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la  Junta de Govern Local  i  Resolucions de  
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

39/2010, de 26 de juliol
41/2010, de 9 d'agost
42/2010, de 11 d'agost
43/2010, de 24 d'agost
44/2010, de 30 d'agost

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1371/2010 a la 1569/2010

El Consistori en queda assabentat

11è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han.

12è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

01. Intervenció del Sr. Ena

Tot seguit pren la paraula el Sr. Ena, qui manifesta que voldria fer tres qüestions al govern.

La primera és per què des de fa més d'un any no es dóna compte a aquest ple de l'estat d'execució del  
pressupost. Entenc que era una bona costum i que no sé per quina raó no es fa.

La  segona  qüestió  és  que  fa  bastants  mesos  vaig  sol·licitar  per  escrit  consultar  dos  expedients  de 
contractació, el de neteja de l'edifici consistorial i el de vigilància de l'edifici consistorial, vaig reiterar el meu 
interès  en Comissió  Informativa  i  avui  encara  no he pogut  consultar  aquests  expedients.  Li  pregaria  si  
pogués fer aquestes consultes.

La tercera qüestió, en el marc del fons estatal d'inversió local, el qual el govern de tots els espanyols va  
atorgar a l'Ajuntament de Tortosa més de 6.000.000 d'euros, dins d'aquesta aportació es va dura a terme, si  
no recordo malament, l'arranjament del Parc Municipal. Voldria saber d'aquest expedient que vaig poder 
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consultar, voldria saber quin procediment es va seguir per a la contractació del tècnic que va redactar el  
procediment, el projecte, voldria saber quan va costar el projecte que va redactar el tècnic, voldria saber qui  
ha pagat al tècnic en qüestió i quin import ha tingut aquesta redacció del projecte.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Ena, que respecte a aquesta última qüestió  
ja li contestarem al proper Ple, perquè ara no tinc òbviament aquesta informació. Respecte el que vostè em 
preguntava de l'estat d'execució del pressupost que fa més d'un any que no es dóna compte, ho revisarem,  
però jo estic segur que no és així, Sr. Ena, més d'un any segur que no,  perquè la liquidació del pressupost de 
l'any passat està donada en compte en aquesta sessió plenària,  per tant com a molt  no s'haurà donat 
compte el primer o segon trimestre, però més d'un any segur que no, perquè a 31 de desembre la dació de 
compte està donada, és possible com ha passat en altres vegades i que no tindria que passar, però quan hi  
ha algun interinatge d'intervenció, que aquests no és que sigui una bona costum, és que almenys ara, no sé 
com estava abans, almenys ara és una autoimposició que fixem a les bases d'execució del pressupost, però  
en tot cas, més d'un any segur que no, a 31 de desembre la dació de comptes està donada, en tot cas ho 
revisarem. En quan als expedients de contractació del contracte de neteja i el contracte de vigilància, no tinc 
constància i ja li agilitzaré. El contracte de neteja el podrà consultar, però és el que vostès van deixar en 
contracte o sigui que serà el mateix que es va formalitzar quan vostès estaven governant, el contracte de 
vigilància segur que no i ja li farem arribar, però em penso que fa un any o any i mig que està en vigència  
donat que és quan vam desplaçar la Policia Local a Remolins, per tant, tant un que van formalitzar vosaltres,  
com l'altre, ja li farem arribar. Entenc que ho ha demanat a la Comissió Informativa d'Interior.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les vint-i-una hores de la qual,  
com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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