
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
4/2011

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
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORCADELL TORRES, JAUME 
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusen la seva assistència:
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO

Tortosa, sent les dinou hores  i trenta minuts del dia 
set de febrer  del dos mil onze, 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

SECRETARIA

1r. Aprovació, si s'escau, de les següents actes:

− Extraordinària 31/2010, de 24 de desembre
− Extraordinària i urgent  32/2010, de 24 de desembre
− Extraordinària 33/2010, de 30 de desembre
− Extraordinària i urgent 2/2011, de 22 de gener 
− Extraordinària 3/2011, de 28 de gener 

URBANISME, OBRES PÚLIQUES I SERVEIS

2n.  Dictamen de proposta  d'acord  d'aprovació  inicial  de la  modificació  del  reglament  i  catàleg  de  
camins rurals municipals.

RÈGIM INTERIOR 
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3r.  Rectificació  d'errada  en  l'acord  d'aprovació  de  la  modificació  de  les  Ordenances  Fiscals  per  a 
l'exercici 2011

4t. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la modificació dels preus públics de la Fira FESTAST 
2011, organitzada pel Patronat Municipal de Fires.

GOVERNACIÓ

5è. Dictamen de proposta de modificació de l'acord del dia 3 de gener de 2011, declarant extingit  el  
contracte  de  SERVEI  PÚBLIC  D’ESTACIONAMENT  CONTROLAT  DE  VEHICLES  A  LA  VIA  PÚBLICA 
MITJANÇANT  MÀQUINES  EXPENEDORES  DE  TÍQUETS  AMB  LA  COMPANYIA  MERCANTIL 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

6è.  Proposta  del  grup municipal  Socialista,  sobre  la  urgent  necessitat  de que  les  Terres  de l'Ebre 
disposen d'un nou hospital públic que substitueixi a l'actual Hospital Verge de la Cinta.

7è. Proposta  del  grup  municipal  d'Iniciativa  per  Catalunya  Verds  reclamant  el  compliment  dels  
compromisos adquirits per la Generalitat  de Catalunya en relació a la construcció del nou Hospital  
regional de Tortosa.

8è. Proposta del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds reclamant a la Generalitat un nou full  
de ruta per a la creació de la vegueria.

PART DE CONTROL

9è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de  
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

61/2010, de 20 de desembre
62/2010, de 21 de desembre
63/2010, de 27 de desembre
1/2011, de 3 de gener 
2/2011, de 10 de gener 
3/2011, de 17 de gener 
4/2011, de 24 de gener 

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2596/2010 a la  2693/2010
De la 1/2011 a la 126/2011

10è.- Informes de l’Alcaldia. 

11è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
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*-*-*

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

SECRETARIA

1r. Aprovació, si s'escau, de les següents actes:

− Extraordinària 31/2010, de 24 de desembre
− Extraordinària i urgent  32/2010, de 24 de desembre
− Extraordinària 33/2010, de 30 de desembre
− Extraordinària i urgent 2/2011, de 22 de gener 

*-*-*

El Consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-la i ordenar la seva 
transcripció al llibre d’actes.

URBANISME, OBRES PÚLIQUES I SERVEIS

− 02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT I 
CATÀLEG DE CAMINS RURALS MUNICIPALS
−
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
−
“De conformitat amb els convenis signats en data 9 de desembre de 2010 entre els propietaris de les 
finques per on transcorreix i l’Ajuntament de Tortosa, s’ha acordat la modificació del traçat del camí número 
22 anomenat de Tortosa a Amposta i que consta al reglament i catàleg de camins rurals municipals, de 
conformitat amb els plànols núm. 4, 5 i 6 de la documentació annexada al present acord.

Dita  modificació  es  planteja  amb  la  finalitat  de  facilitar  la  instal·lació  d’un  servei  de  subministrament 
d’impulsió d’aigua i la instal·lació d’una base nàutica i centre de tecnificació de rem olímpic a la zona, i que 
amb  la  modificació  del  traçat  existent  facilitarà  l’accés  d’entrada  a  les  finques  de  propietat  privada 
afectades per la modificació.

Vista la documentació justificativa de la necessitat de modificació de la traça del camí ressenyat, i atès el  
dictamen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme i obres publiques de data 17 de gener de 2011 
amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar els convenis signats en data 9 de desembre de 2010 entre els propietaris dels terrenys  
afectats per la modificació del camí rural municipal núm. 22 de Tortosa a Amposta i l’Ajuntament de Tortosa,  
i quin contingut es detalla en la documentació annexa al present acord.

Segon.- Aprovar inicialment la modificació del reglament i catàleg de caminis rurals municipals consistent en 
el canvi de traçat del camí núm. 22 anomenat de Tortosa a Amposta, de conformitat amb els plànols 4, 5, 6 
de la documentació annexa al present acord.

Tercer.- Sotmetre a informació pública l’esmentada modificació pel termini de trenta dies hàbils comptadors 
des de la publicació del corresponent anunci al BOP i diari de major difusió de la província, termini durant el  
qual es podran presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin pertinents.

Si  no  se'n  formulés  cap,  l’esmentada  modificació  del  reglament  i  catàleg  de camins  rurals  municipals 
esdevindrà definitivament aprovada, essent executiva des de la data de la  publicació tàcita posterior al BOP.
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Quart.- Notificar el present acord als propietaris dels terrenys afectats per la modificació del traçat del camí.”

*-*-*

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. RECTIFICACIÓ D'ERRADA EN L'ACORD D'APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI 2011. 
 

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

Vist l'acord d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a 2011, adoptat pel Ple  
en  sessió  de 14  d'octubre  2010,  que  ha  esdevingut  aprovat  definitivament  de  forma tàcita,  havent-se  
publicat el corresponent text íntegre al BOP de Tarragona núm. 289 de 18 desembre de 2010.

Atès que s'ha detectat una errada en el text íntegre de l’acord abans referit, relativa a l’Ordenança Fiscal T-4, 
reguladora de la taxa per prestació de serveis als Mercats, per omissió en la redacció final del punt 4 de 
l'article 6è. 

Atesos els articles 14.1 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general  
tributària.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de 2 de febrer de  
2011.

Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:

Rectificar l’errada observada en l'acord de modificació de les Ordenances Fiscals per 2011, relativa al punt 
4 de l’article 6è de l'Ordenança T-4 que regula la Taxa per prestació de serveis als Mercats, quin text íntegre  
s’inclou a continuació, per la qual cosa, on diu: 

“4- Les quotes seran les següents: 

Mercat Central, despeses generals i cambres frigorífiques 120,58 euros/m2 o fracció/any”

ha de dir: 

“4- Les quotes seran les següents: 

Mercat Central, despeses generals i cambres frigorífiques 120,58 euros/m2 o fracció/any

Mercat Central, aire condicionat 27,07 €/m2 o fracció/any”

 *-*-*

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.

04. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA FIRA 
FESTAST 2011, ORGANITZADA PEL PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES

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

“El Patronat Municipal de Fires està organitzant la segona edició de la fira FESTAST  en el marc del calendari  
de fires 2011, per això es fa necessària la modificació dels preus  públics vigents per aquest certamen des 
del passat exercici.

Festast, la fira alimentària per al consumidor, celebrarà de l’11 al 14 de març la seva segona edició. Per la  
qual cosa, i des de l’experiència de l’edició anterior, l’estudi econòmic, i amb la col·laboració de col·lectius i  
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professionals  vinculats  al  sector  alimentari  en general,  és  fa  necessària  l’actualització  dels  seus preus 
públics.

Atès que la Llei 8/ 1994, de 25 de maig, d'activitats firals, de la Generalitat de Catalunya, tal i com diu en el  
seu preàmbul, en un context de total llibertat d'actuació i sent un dels objectius principals de la Llei,  el  
vetllar per la lliure concurrència, la lliure prestació de serveis i la llibertat d'establiment, per tal d'assolir uns  
serveis firals de prestacions òptimes que responguin a les demandes d'expositors, visitants i organitzadors.

Atès el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes  
locals. L’esmentat article estableix que quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic 
que ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del cost del servei. En aquests casos s’hauran 
d’establir les mesures pressupostàries per la diferència resultant si la hi hagués.

Vist l’informe que sobre aquest expedient ha emès la Intervenció delegada del Patronat Municipal de Fires.

Vista l'aprovació de l'acord per la Junta de Govern de Fires de data 01 de febrer de 2011 per unanimitat.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de 2 de febrer de  
2011

Al Ple es proposa adoptar el següent A C O R D

Primer.- Aprovar la modificació dels Preus públics del Patronat Municipal de Fires per a la celebració de la  
fira Festast del present exercici, que passarà a ser la següent:

Art. 1r.- Fonament legal

Fent ús de les atribucions conferides als articles 41 al 47 i 127 del  RDL2/2004, de 5 de març, pel qual  
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest OA del Patronat Municipal de Fires 
estableix el Preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la fira FESTAST 2011.

Art. 2n.- Naixement de l'obligació

L'obligació de pagar els preus públics neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de 
l'activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l'article 46 
del Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes  locals.  En  aquest  cas,  per  a  la  prestació  de  serveis  relacionats  amb  la  fira  FESTAST2011, 
organitzada  pel  Patronat  Municipal  de  Fires  de  Tortosa  d'acord  amb  els  objectius  fundacionals  de 
l'organisme.

Art. 3r.- Obligats al pagament

Són obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien de la prestació dels serveis i activitats que es  
realitzin en el marc del certamen.

L’obligació de pagament del preu públic neix  a l’inici de prestació del servei o a la realització de l'activitat. A  
aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la seva adjudicació, la qual es justifica amb l’emissió de  
la factura corresponent. 

En els casos de sol·licitud de reserva d’espai amb pagament avançat,  la quantitat lliurada a compte es 
retornarà si no es pot procedir a l’adjudicació de l’espai sol·licitat.

La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta l’adjudicació de l’espai es farà per  
escrit. Les rebudes en el termini màxim dels 15 dies abans de l'inici de l'activitat tindran dret a la devolució 
de l'import en el cas que es torni a adjudicar.

L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implicarà la no devolució de l'import.
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Art. 4t.- Quantia

La  quantia del preu públic serà :
ESTANDS

1. ESTAND MODULAR 60,00 €/m2

2. ESPAI 45,50 €/ m2

3. MERCAT FESTAST 250,00 €/u

SERVEIS
3.ASSEGURANÇA (6.000€ capital)  18,00 €

4.ELECTRICITAT FINS 2.200 w INCLOSA 

5.ELECTRICITAT DE 2.201 a 6.600 w 26,60 €

6.ELECTRICITAT DE 6.601a 10.000 w 63,00 €

7.ELECTRICITAT SUP. A 10.000 w 11,80 €/Qw

8.AIGUA (connexió i consum) 52,15 €

9.NETEJA ESTAND 3,20 €/m2

10.SERVEI HOSTESSA (HORARI FIRA) 164,65 €/dia

11.HOSTESSA FESTIU (HORARI FIRA) 197,60 €/dia

12.SERVEIS MOBILIARI PREUS VIGENTS 
EXPOEBRE

13.SERVEIS COMPLEMENTS PREUS VIGENTS
EXPOEBRE

14.RESTA DE SERVEIS +20%preu 
compra

15. PATROCINI COL·LABORADOR 400,00 €

16. PATROCINI PREFERENT 1.500,00 €

Art. 5è.- Quota per l'entrada

Els preus que es fixen per l'entrada del públic són els següents:

ENTRADA GENERAL 4,00 €

ENTRADA +  2 TAST + COPA 6,00 €

TIQUET DE TAST ( 5 tastos ) 5,00 €

INVITACIÓ EXPOSITOR (mínim 25 invitacions) 1,50 €

Article 6è.- Normes de gestió

A.1. L'estand modular s'aplica  a tots aquells expositors que contractin espai juntament amb el muntatge de 
l'estand i complements segons condicions.
A.2. L'espai s'aplica als expositors que contractin solament la parcel·la de terreny amb els serveis inclosos a 
les condicions de participació de la  fira.  I  el  mercat Festast en la  zona identificada com a tal  i  en les  
característiques de les condicions de participació.
A.3. La fira mitjançant pòlissa col·lectiva assegura a tots els expositors que participen. Els expositors queden 
inclosos a la mateixa que els dóna cobertura de RC de l'empresa. Els expositors que ho desitgen poden 
assegurar les mercaderies.
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A.4-7. L'expositor declara la potència que necessita a la qual s'aplica aquest preu per trams a tant alçat.
A.8. L'expositor que ho desitja contracta el subministrament d'aigua que la fira admet en funció de la seva 
ubicació física, aplicant-se el preu a raó de quantitat fixa.
A.9. L'expositor que ho desitja contracta el servei de neteja d'estands que la fira proporciona mitjançant  
empresa proveïdora.
A.10-11. Per al servei d'hostessa l'expositor que ho desitja contracta aquest servei que la fira proporciona 
mitjançant l'empresa col·laboradora.
A.12-13. La llista de serveis correspon a serveis opcionals que l'expositor pot contractar per a l’adequació 
del seu espai. Serveis que la fira proporciona mitjançant proveïdors externs i que corresponen als aprovats i  
en vigor per a l'Expoebre.
A.14. La fira és en disposició de poder atendre qualsevol servei relacionat amb la participació d'un expositor, 
amb mitjans propis  o bé contractant-ho  a empreses especialitzades,  aplicant  els  marges pel  servei  de 
gestió.
A.15. El patrocini col·laborador constarà del logotip de l’empresa present al catàleg, i a l’especial de fira als 
mitjans, així com al pannell informatiu a l’entrada del recinte.
A.16. El  patrocini preferent constarà del  logotip de l’empresa al  catàleg,  a l’especial  de fira  de mitjans, 
pannell informatiu a l’entrada, a més de banderola a l’interior.

Article 7è.- Exempcions i bonificacions

- Gaudiran de bonificació del 10% els estands modulars entre 13 i 24 m2.

- Gaudiran bonificació del 15 % els estands de 25 m2 endavant.

- Gaudiran bonificació del 100% dels espais i els serveis de muntatge, les entitats sense ànim de lucre que 
presentin  petició  per  escrit  amb un mínim de 15 dies  abans de la  data  d'inauguració,  juntament  amb 
memòria de les activitats previstes al seu estand, que serà resolta per la Junta de Govern del Patronat en 
funció de l'espai disponible. 

- Gaudiran bonificació del 100 % dels espais i els serveis de muntatge, les entitats sense ànim de lucre que 
donin suport al Patronat Municipal de Fires o tinguin conveni de col·laboració signat amb l'organisme.

- Gaudiran de bonificació del 100 % en el preu d'entrada els grups escolars amb petició prèvia per escrit 
amb un mínim de 5 dies d’antelació a la inauguració del certamen.

- Gaudiran de bonificació del 100% en el preu d'entrada els nens fins a 11 anys acompanyats per adult.

Art. 8è. Cobrament

La forma de pagament per la prestació del servei s'estableix:
A la sol·licitud d'inscripció al certamen, el peticionari haurà d'ingressar l'import del 50% de l'import de la  
sol·licitud.
La resta del 50% s'haurà d'ingressar abans de la celebració del certamen.
Totes les peticions realitzades desprès dels 15 dies anteriors a la inauguració hauran d'ingressar l'import  
íntegre.
La resta de prestacions de serveis que sol·liciten els interessats es liquidaran a la presentació del càrrec i  
sempre abans de l'acabament de la Fira. Com a norma general el pagament s’haurà de fer prèviament a la  
celebració del certamen.
Quan per  causes  no  imputables  a  l'obligat  al  pagament  del  preu,  el  servei  o  l’activitat  no  es  presti  o  
desenvolupi, procedirà a la devolució de l'import corresponent.

Disposició addicional

Les quanties del preu públic regulades en la present Ordenança es gravaran amb l'IVA corresponent.

Disposició final
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Aquesta ordenança entrarà en vigor en la data de la seva aprovació, i se'n mantindrà la vigència fins que se 
n'acordi la modificació o derogació expressa.

Segon.- Elevar el present acord al Ple per a la seva aprovació i publicació.

*-*-*

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.

GOVERNACIÓ

05. DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL DIA 3 DE GENER DE 2011, DECLARANT 
EXTINGIT EL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC D'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA 
MITJANÇANT MÀQUINES EXPENEDORES DE TÍQUETS AMB LA COMPANYIA MERCANTIL ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS SA

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

“Atès l'acord plenari de data 3 de gener de 2011, en virtut del qual es declarava extingit amb efectes 1 de 
febrer  de  2011  el  contracte  del  servei  públic  d'estacionament  controlat  de  vehicles  a  la  via  pública 
mitjançant màquines expenedores de tiquets amb la companyia mercantil “ESTACIONAMENTOS Y SERVICIOS 
SA”.

Atès que la nova empresa adjudicatària del servei començaria a prestar-lo a partir de l'1 de març de 2011 
en raó de l'organització tècnica i logística que la posta en funcionament de l'esmentat servei requereix.

Atès  que  s'han  mantingut  converses  amb l'empresa  “ESTACIONAMENTOS Y  SERVICIOS SA”  a  fi  de  que 
mantingui la prestació del servei fins el proper 1 de març de 2011.

Al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Medi Ambient, proposo la  
adopció del següent ACORD:

PRIMER:  Modificar l'acord adoptat pel Ple municipal en sessió de data 3 de gener de 2011  en el qual es  
declarava extingit el contracte del servei públic de servei controlat de vehicles a la via pública amb l'empresa 
“ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA” en data 1 de febrer de 2011, fixant com a nova data d'extinció el  
proper dia 1 de març de 2011.

SEGON: Requerir el concessionari per a que en el termini de 10 dies posteriors a la notificació d'aquest 
acord dugui a terme la liquidació corresponent del servei,  sense perjudici que es realitzi  una liquidació  
complementària limitada al període compres entre la data de liquidació que s'interessa i la data de l'1 de 
març de 2011. Aquesta liquidació complementaria s'haurà de dur a terme en el termini de 10 dies posteriors 
a l'extinció del contracte.

TERCER: Donar trasllat de l'acord a les empreses interessades.

*-*-*

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.

PROPOSTA  GRUPS MUNICIPALS 

6è.  Proposta  del  grup municipal  Socialista,  sobre  la  urgent  necessitat  de que  les  Terres  de l'Ebre 
disposen d'un nou hospital públic que substitueixi a l'actual Hospital Verge de la Cinta.

Aquest punt es retirat de l'ordre del dia, a petició del grup Socialista, qui havia subscrit la proposta
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7è. Proposta  del  grup  municipal  d'Iniciativa  per  Catalunya  Verds  reclamant  el  compliment  dels  
compromisos adquirits per la Generalitat  de Catalunya en relació a la construcció del nou Hospital  
regional de Tortosa.

Aquest punt es retirat de l'ordre del dia, a petició del grup d'Iniciativa, qui havia subscrit la proposta.

A continuació la Corporació coneix de la següent proposta, subscrita per tots els grups municipals referida al  
mateix assumpte que les dues propostes precedents, retirades de l'ordre del dia.

6. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA RECLAMANT EL COMPLIMENT DELS 
COMPROMISOS ADQUIRITS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
HOSPITAL REGIONAL DE CATALUNYA.

Seguidament  el  Consistori  coneix  de  la  següent  proposta  que  subscriuen  els  portaveus  dels  grups  
municipals de CiU, ERC, PSC, ICV-EUIA-EPM i PP.

“Atès que l'any 2006 la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tortosa van constatar la insuficiència de 
les instal·lacions de l'actual Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i les dificultats per accedir-hi.

Atès  que  aquesta  construcció  va  generar  el  compromís  de  la  Generalitat   de  construir  un  nou  centre 
hospitalari regional a Tortosa, que s'ha anat concretant, amb retard en relació a la previsió inicial, amb la  
definició del Pla d'Usos del nou hospital i, recentment, amb la presentació de la idea guanyadora del concurs 
convocat per definir-ne els trets fonamentals.

Atès que, en funció d'aquest compromís, l'Ajuntament de Tortosa ha estat treballant per tal d'obtenir  els 
terrenys  on  s'ha  d'ubicar  aquest  equipament,  i  que  previsiblement  podrien  posar-se  a  disposició  del 
Departament de Sanitat en pocs mesos.

Atès que, per tal de facilitar  l'execució d'aquesta actuació,  l'Ajuntament de Tortosa ha estat seguint les  
passes necessàries per tal de finançar aquest equipament mitjançant un Consorci d'Inversions Públiques.

Atès que algunes manifestacions dels nous responsables territorials de la Delegació de la Generalitat a les 
Terres  de  l'Ebre  i  d'alguns  responsables  del  Departament  de Sanitat  han pogut  gener  dubtes sobre  el 
manteniment dels compromisos adquirits per l'anterior direcció del Departament.

Els grups municipals proposen al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS

PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat a mantenir els compromisos adquirits en relació a la construcció,  
urgent, d'un nou Hospital Regional a la ciutat de Tortosa.

SEGON:  Instar el Govern a executar aquesta actuació en el termini més curt possible en funció de l'estat 
actual de la tramitació de la mateixa. En el cas que es constati de manera objectiva la impossibilitat de  
complir el compromís de finalització de l'obra l'any 2015, el Govern haurà de concretar una nova data de 
referència que no impliqui, en cap cas, la paralització de l'expedient.

TERCER:  Comunicar  aquests acords al  Consell  de Govern de la  Generalitat  i  al  grups parlamentaris  del 
Parlament de Catalunya.” 

*-*-*

Intervenció del Sr. Miquel Angel Monllau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monllau, qui felicita en primer lloc als grups que han presentat la moció.  
Nosaltres  l'hem  subscrit  evidentment,  entenem  que  la  sanitat  pública  i  una  estructura  d'aquestes 
característiques és absolutament imprescindible per a la ciutat i per a la societat. Ens preocupava el tema 
de que afectes als pressupostos de la Generalitat sabent com estan les coses i bueno sabent que això se'n  
va càrrec el Consorci i que no afectarà als pressupostos de la Generalitat, evidentment la subscrivim.
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Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que evidentment felicitar-nos tots plegats per  
haver sigut capaços d'arribar al consens en un tema important, en un tema de ciutat i de territori, més enllà  
del que podríem anomenar les batalles o les disputes partidistes i jo sí que en primer lloc vull agrair la  
generositat en primer lloc del partit Socialista, que s'havia prestat a retirar la seva moció i transaccionar  
algunes aportacions en base a la presentada pel meu grup i finalment també la responsabilitat de la resta  
de portaveus que han tingut a be subscriure aquesta moció, una moció que per a la gent que ens escolta  
tingui  una  noció  finalment  del  que  es  demana  i  si  els  sembla  reproduiré  breument  els  acords,  molt 
semblants en alguna petita correcció als que es presentaven a la moció presentada pel meu grup.

En primer lloc,  instar  el  Govern de la  Generalitat  a  mantenir  els  compromisos adquirits  en relació  a la 
construcció, urgent, d'un nou Hospital Regional a la ciutat de Tortosa.

En segon lloc, instar el Govern a executar aquesta actuació en el termini més curt possible en funció de 
l'estat actual de la tramitació de la mateixa. En el cas que es constati de manera objectiva la impossibilitat  
de complir el compromís de finalització de l'obra l'any 2015, el Govern haurà de concretar una nova data de 
referència que no impliqui, en cap cas, la paralització de l'expedient.

I  l'acord  tercer,  és  la  comunicació  d'aquests  acords  al  Consell  de  Govern  de  la  Generalitat  i  al  grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 

Intervenció del Sr. Ricard Forés

Tot seguit pren la paraula el Sr. Ricard Forés, qui manifesta que igualment valorar aquest pronunciament  
conjunt de tot el consistori en un tema sensible com és la construcció del nou hospital de les Terres de 
l'Ebre, un pronunciament bo, positiu, unànim i a més adequat pel moment en que vivim, la situació en què 
vivim de dubtes diversos sobre moltes coses.  Crec que es bo que el  Consistori  faci  un pronunciament  
inequívoc sobre la necessitat de la construcció d'aquest hospital, no entraré ara, no és moment de dir el per  
què cal un nou hospital, no entrarem a valorar perquè l'hospital actual està on està, però el que està clar és  
que tenim una necessitat de futur de tenir un hospital a nivell Terres de l'Ebre com ens mereixem. 

Per tant avui aquest pronunciament és d'aquells de que durant el mandat municipal són bons de fer, són  
aquelles coses que cal unir-nos per reclamar i que la veu del consistori de Tortosa sigui clara i inequívoca i  
per tant alegrar-nos tots plegats d'això.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que el grup Socialista ens sumem a la felicitació  
de tots plegats, realment és un tema important de ciutat, de municipi, de territori i haver assolit el consens  
sense dubte honora la responsabilitat política dels membres de la Corporació. Es tracta d'una qüestió, la  
necessitat  d'un  nou  hospital  que  va  sorgir  fruit  del  fet  que  s'ha  esgotat,  s'ha  exhaurit  la  possibilitat  
d'ampliació de l'hospital Verge de la Cinta, no admet més ampliacions entre altres coses perquè es troba 
ubicat en una zona d'alt interès patrimonial i per tant això planteja una dificultat impossible de superar en  
quan a la densitat d'anar dotant de nous serveis i d'anar ampliant els existents. A la vegada és notori que 
l'aparcament està també col·lapsat, les possibilitats d'aparcament dels cotxes, dels turismes que accedeixen 
a  l'entorn de l'hospital  i  a  la  vegada  els  accessos a  l'hospital  també sempre  s'han mantingut  notories 
dificultats i és per això que calia un nou hospital en possibilitats d'ampliació, importants de cara al futur, 
amb bon aparcament i sobretot amb bons accessos per a que prestés el serveis que necessiten les Terres 
de l'Ebre i que evidentment necessita Tortosa. 

És  per  això  que es  va  prendre la  iniciativa  per  part  de l'anterior  govern de la  Generalitat  d'acord  amb 
l'Ajuntament i més enllà de les dificultats econòmiques que totes les administracions pateixen en aquest 
moment.  És urgent e inexcusable que el  nou hospital  continue la seva singladura fins a poder ser  una 
realitat, encara que sigui com ja s'havia enunciat a partir d'un període transitori en que es vagin tancant  
alguns serveis del Verge de la Cinta i s'obrin al nou hospital de les Terres de l'Ebre. 
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En qualsevol cas aquest és un servei imprescindible, necessari, urgent i es per això que cal que el govern de  
la Generalitat, ho valori així, ho entengui, a partir de la demanda d'aquesta Corporació en representació del 
municipi  de  Tortosa  li  formula.  Pensem  que  no  es  podrà  ignorar  aquesta  petició,  esperem  que  altres  
Ajuntaments i representant dels municipis de les Terres de l'Ebre prenguin decisions similars, perquè si bé  
ve ubicat a Tortosa és un servei d'abast territorial i per tant fora bo que aquesta petició es sentís per altres  
institucions del nostre territori, de la regió de les Terres de l'Ebre. Per tant  gràcies per haver fet possible el  
consens i esperem que realment l'acord que prenem avui tingui els efectes desitjats.

Intervenció de la Sra. Meritxell Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que igual que els altres portaveus, ens cal felicitar per  
haver arribat a aquest acord, a aquest posicionament unànim en aquesta moció. També voldria aprofitar per  
agrair la flexibilitat dels grups per tal de poder arribar a uns acords pel que fa al redactat de la moció i al  
seus acords. 

Aquest és un projecte, el projecte del nou hospital de la Verge de la Cinta que es preveu executar per part  
d'un Consorci d'inversions públiques, format per l'Ajuntament de Tortosa i per altres Ajuntaments i per tal  
ens  cal  que en  un tema tant  important  per  a  la  ciutat  i  on  participem d'aquest  consorci,  hi  hagi  una 
unanimitat i també un consens pel que fa a les seves activitats. 

Creiem que el nou hospital del Verge de la Cinta és molt necessari, és molt important per a les Terres de 
l'Ebre i per tant ens cal continuar tots plegats treballant per tal de que aquest hospital sigui una realitat. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui dóna gràcies a tots els que han intervingut per la concisió i  
per  la claredat i la brevetat de les seves paraules. Com Alcalde només em queda dir el que deia al principi,  
felicitar-los a tots plegats, felicitar la iniciativa i felicitar aquest consens que com es recordava ara en alguns 
dels intervinents, el posicionament unànim de l'Ajuntament de Tortosa és important, aquesta és una obra 
que s'ha de finançar a traves d'un consorci d'inversions públiques que també des del primer dia va rebre el  
recolzament unànim de tot el plenari de l'Ajuntament de Tortosa, com va rebre el recolzament unànim dels 
plenaris dels altres Ajuntaments implicats i en aquests temes tots els esforços que es facin per mantenir un 
consens  són  força  importants,  ho  transmetrem també,  entenc  que  ho  farem  tots  i  jo  també  la  meva 
responsabilitat com Alcalde al govern de la Generalitat més enllà d'enviar-li l'escrit corresponent dels acords 
i esperem que poguéssem poquet a poquet anar avançant per poder tenir aquest hospital en marxa i que el  
Consorci tingui un protagonisme que és el que ha estat conceptuat i és el que també es mereix.

*-*-*

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.

07. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS RECLAMANT A LA GENERALITAT 
UN NOU FULL DE RUTA PER A LA CREACIÓ DE LA VEGUERIA 

El Consistori coneix de la següent proposta pel portaveu d'Iniciativa per Catalunya els Verds, el Sr. Jaume 
Forcadell Torres:

“Les Terres de l'Ebre conformen un territori amb una personalitat pròpia, en base a raons geogràfiques,  
econòmiques i històriques.

Aquesta realitat diferenciada ha estat reivindicada de manera reiterada per les institucions locals d'aquests 
territori, pels diferents agents socials, cívics i polítics, i per la ciutadania en general.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya preveu com a òrgan de descentralització de la Generalitat i de govern 
regional local, la creació de les vegueries. Aquest manament estatutari es va concretar en l'aprovació de la  
Llei de Vegueries el passat 27 de juliol de 2010
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Atès que la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat ha manifestat recentment que el desplegament de la  
Llei de Vegueries no figura a l'agenda del nou Govern, i que la prioritat és la lluita contra la crisi.

Atès  que  aquest  grup  considera  que  la  lluita  contra  la  crisi  és  la  prioritat  absoluta  de  totes  les 
administracions públiques, però que en cap cas és incompatible amb la recerca d'acords que permetin fer 
realitat  les  aspiracions  d'aquest  territori.  És  més,  la  creació  de  les  Vegueries  hauria  de  comportar  la 
supressió d'altres administracions supramunicipals i, per tant, contribuir a la disminució de la despesa en 
aquest àmbit.

El grup municipal d'ICV proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:

Primer. Instar el nou Govern a definir el seu full de ruta per tal d'assolir la creació de la Vegueria de les 
Terres de l'Ebre en el transcurs d'aquesta legislatura.

Segon. Comunicar  aquests  acords  al  Consell  de  govern  de  la  Generalitat,  als  grups  parlamentaris  del  
Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre, a la Federació de Municipis de  
Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.”

*-*-*

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Forcadell, qui manifesta que molt en la línia de la 
moció anterior i pràcticament en la mateixa brevetat, perquè no es tracta de traure aquí declaracions de  
responsables polítics ni d'analitzar de manera partidista els diferents posicionaments sobre la necessitat de 
crear una Vegueria de les Terres de l'Ebre. Senzillament i atenent a l'actualitat política, jo crec que a ningú se  
li escapa que es generen dubtes sobre la viabilitat de la creació de la Vegueria de les Terres de l'Ebre en un  
termini raonable. Hem cregut que era necessari també en la mateixa línia i fent que aquest Ajuntament i  
aquest Consistori actuï com a motor, com a capital de territori, posar de relleu la necessitat de que el nou 
govern que s'ha trobat en una situació que és la que és en relació amb la matèria marque un nou full de  
ruta, faci una nova proposta en relació a la consecució de la Vegueria de l'Ebre en els propers anys. 

Evidentment això es subscriu en una legislatura, que és aquell termini que un govern té per a intentar assolir 
determinats objectius i per tant és aquesta la referència temporal que se li dóna a aquesta demanda, a 
aquesta reclamació, de que hi hagi un nou full de ruta per aconseguir que les Terres de l'Ebre esdevinguin  
una Vegueria en els propers anys. 

L'exposició  de  motius  també  posa  de  relleu  una  cosa  que  crec  que  cal  remarcar  i  és  la  perfecta  
compatibilitat del treball polític necessari, del treball institucional necessari per a l'assoliment de la creació  
de les vegueries en la lluita contra la crisi.  Les Administracions Públiques tenen avui una prioritat absoluta  
que és la lluita contra la crisi, intentar reactivar l'economia i per tant superar el tràngol pel que està passant  
la societat i la nostra ciutadania, això és una evidència, però això no lleva en cap moment que les Terres de  
l'Ebre puguin aspirar a assolir allò que demanden i allò que anhelen des de fa molts anys i que en certa  
continuïtat i de manera generalment molt unànim han vingut reclamant tots els partits polítics dels territori i  
també de l'Ajuntament de Tortosa en els darrers anys. 

És per això que lluny de la voluntat d'entrar en competicions partidistes hem circumscrit aquesta moció a un 
senzill acord a banda de la comunicació de l'acord que seria l'acord segon, a un senzill acord que diu: instar  
al nou govern a definir el seu full de ruta per tal d'assolir la creació de la Vegueria de les Terres de l'Ebre en  
el transcurs d'aquesta legislatura.

Ningú diu que sigui fàcil, ningú diu que això es pugui aconseguir de cara l'any que ve, però crec que sí que  
hem de demanar com a ciutat i com a territori al nou govern quin és el seu pla, quina és la seva proposta, 
quin és el seu full de ruta per tal d'aconseguir aquest objectiu prioritari per a la ciutat i per al territori i és per  
això que espero que aquesta moció, de la mateixa manera que ho ha fet l'anterior i amb la mateixa voluntat,  
rebi el suport unànim dels grups.
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Intervenció del Sr. Miquel Angel Monllau 

A continuació pren la paraula el Sr. Monllau, qui manifesta que el seu grup es posicionarà en contra, no  
perquè no creguem en la Vegueria, perquè crec que això va més enllà dels partits és un sentiment que  
qualsevol  ebrenc  pot  portar  dins  o  qualsevol  persona  de  la  nostra  ciutat  pot  portar  dins.  No  podem 
subscriure-la  simplement  perquè  no  creiem i  seria  absoluta  demagògia  que  en  el  transcurs  d'aquesta  
legislatura puguin donar-se aquests canvis  que de forma directa  o indirecta comportarien uns esforços 
importants i que creiem que no és la prioritat actual del govern. 

Intervenció del Sr. Ricard Forés

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forés, qui manifesta que portem parlant molts anys de vegueries, fins i tot  
podríem dir que abans de la reinstal·lació democràtica ja se'n parlava de la Vegueria de les Terres de l'Ebre i 
també és cert que mai com fins ara no hem tingut un consens tant ampli dins del territori, ja no només amb  
els grups polítics que des de sempre han cregut en la Vegueria de l'Ebre, sinó també a nivell  dels sectors  
econòmics  i  sectors  socials  de  les  Terres  de  l'Ebre.  Hi  ha  un  consens  més  enllà  de  matisos  com  el 
representant del Partit Popular ha pogut fer cojunturalment per la moció, hi ha una voluntat explícita dels 
grups polítics, d'agents socials i econòmics de tenir clar que som un territori, que necessitem la institució  
democràtica que ens represente i també és cert que mai com ara, a nivell de país, si una Vegueria està clara  
és la nostra, la de les Terres de l'Ebre. Per tant on està el problema? El problema segurament està en el  
sistema polític o jurídic-polític que tenim actualment, perquè d'alguna manera el problema després d'haver 
aconseguit com mai que estiguéssem a punt com mai hem tingut la Vegueria tant aprop, recordem que 
l'últim govern de la Generalitat va acabar impulsant una Llei de Vegueria, per cert des d'una Conselleria  
portada per Esquerra Republicana, amb la dificultat i la complexitat que va suposar posar d'acord a tothom  
qui es va posar d'acord en generar una Llei de Vegueries on figurés clarament la Vegueria de les Terres de  
l'Ebre amb capital a Tortosa per cert. Davant d'aquesta situació que com dic mai no hem tingut tan a prop  
aquesta qüestió, el problema on està? El problema està certament en l'Estatut que en el seu dia va aprovar  
el Parlament de Catalunya i desprès posteriorment es va retallar a Madrid, la competència en l'ordenació 
territorial al final qui té l'última paraula és Madrid i aquí estem al cap del carrer, aquí és on està el problema, 
perquè si depengués exclusivament de la Generalitat, tots sabem que la Vegueria el que ha de ser és una 
substitució del que són les Diputacions i per tant i sempre s'ha dit així, que la Vegueria no ha de ser una 
nova administració, sinó que ha de substituir un altra com és les Diputacions.

Per  tant estem en el problema de que és Madrid la  que ha de donar l'última paraula i  ha d'haver una 
negociació política en tot cas govern de la Generalitat i govern d'Estat per a modificar tot allò que s'hagi de  
modificar per fer possible la Vegueria i per tant suprimir tot allò que s'hagi de suprimir per no generar més 
cost administratiu als estaments públics. Per tant trobem bé que la moció faci esment a que durant aquesta  
legislatura s'ha de marcar un nou full de ruta, una nova estratègia podríem dir respecte això, sabem que tots 
ho volem, però està clar que la nova situació econòmica comporta una nova estratègia i per tant ens sembla 
bé que es reclame al nou govern aquest nou full de ruta per tenir tots clar cap a on anem.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta  que  el  descontent  o  la  discrepància  amb 
l'ordenació territorial vigent pràcticament els dos darrers segles, arranca precisament amb el moment de la 
seva instauració, de la divisió provincial de 1833 amb Francisco Javier de Burgos com a Ministre de Foment,  
entre altres. Les Terres de l'Ebre i Tortosa molt especialment van denunciar una divisió territorial aliena i que 
incorporava un model més o menys traslladat de la divisió departamental francesa, però que no responia a 
la realitat del nostre país, ni a la realitat històrica, ni a la realitat social ni econòmica. Aquesta reivindicació  
es va mantenir durant dècades i va ser durant la Segona República quan va agafar una primera concreció  
amb un nou mapa d'ordenació territorial que recollia una divisió regional que d'alguna manera incorporava 
tota una serie de divisions i que recollia el reconeixement específic de les Terres de l'Ebre, si bé no en la 
seva totalitat  ja que la comarca de la Ribera d'Ebre formava part de la Vegueria de Reus. 

Aquesta  reivindicació  es  va  mantenir  durant  el  franquisme,  va  formar  part  del  que  en  podíem  dir  la 
reivindicació  conjunta  del  catalanisme  transversal,  d'oposició  al  franquisme,  va  ser  una  reivindicació 
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constant fins al punt de que el propi Congrés de Cultura Catalana que es va celebrar als inicis de la transició  
va cloure el seu àmbit d'ordenació del territori a la ciutat de Tortosa i una de les reivindicacions clares que es 
van aprovar i no va ser casualitat que es fes aquí, va ser precisament la necessitat de recuperar la divisió de  
l'any 1936. Malauradament ja han passat 30 anys i hem estat fins ara amb el manteniment de la divisió 
provincial malgrat la incorporació de les comarques que era molt més un aspecte molt complementari de la 
divisió del 1936. Això es va incorporar amb la nova llei de comarques de la llei d'organització comarcal de 
l'any 1987, afortunadament donant resposta a la reivindicació de molts sectors de la societat catalana i 
també especialment d'amplis  sectors del nostre territori  de les Terres de l'Ebre. L'anterior legislatura, el  
govern  de  la  Generalitat   del  President  Montilla  va  impulsar  una  nova  divisió  territorial  que  donava  
compliment a allò que ja s'ha dit que establia l'Estatut de Catalunya, l'Estatut d'Autonomia que reconeix que 
Catalunya es divideix en municipis i vegueries.  Aquesta nova llei d'ordenació territorial,  no només dóna 
compliment a l'Estatut, sinó que obliga al govern de la Generalitat si no s'esmena a gestionar-la i a tirar-la 
endavant. És necessari per tant que això es porti aplicació, és necessari que s'impulse i és necessari que es  
prenguin les iniciatives legislatives tant en l'àmbit  del Parlament de Catalunya com de cara a les Corts 
Generals per a fer possible o per a completar el mapa que es preveia en aquesta llei d'ordenació territorial i  
que avui està aplicat només parcialment.

Lamento Sr. Forés dir-li  que no és cert que l'última paraula en l'ordenació territorial la tingui Madrid. La 
Generalitat de Catalunya té plenes competències per ordenar el seu territori en allò que és l'àmbit de les  
seves competències. Si que és cert que en ares de l'eficàcia i en l'eficiència en la gestió és necessari que les  
noves vegueries representatives del territori i administració supramunicipal substitueixin a les Diputacions 
Provincials, per això cal una iniciativa legislativa que hauria d'iniciar el govern de la Generalitat, el Parlament  
de  Catalunya  i  traslladar-ho  a  les  Corts  Generals  per  modificar  simplement  el  preàmbul  de  la  LOREG 
assimilant-ho  als  Cabildos  insulars  i  admetre  més  d'una  Administració  supramunicipal  dintre  del  àmbit 
provincial.  No  té  més  problema.  Amb tot,  la  Generalitat  ja  podria  ara  reconèixer-ho  dins  de  les  seves  
competències com a àmbit supramunicipal. En qualsevol cas això és un pas necessari i per tant és bo que  
amb aquest full de ruta que demana la moció, el govern de la Generalitat prengui la iniciativa legislativa per 
traslladar-la a les Corts Generals amb la convicció de que es pot aconseguir sense cap problema el suport 
del govern d'Espanya i la majoria parlamentària necessària al Congrés i al Senat. És per això que el grup 
municipal Socialista igual com sempre ha fet el partit dels Socialistes de Catalunya, veiem bé qualsevol  
iniciativa en aquesta direcció, pensem que dóna compliment al que és una reivindicació molt sentida a casa 
nostra i molt especialment al municipi de Tortosa i per tant qualsevol iniciativa en aquesta direcció tindrà  
sempre el nostre suport. 

Intervenció de la Sra. Meritxell Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que independentment de que discrepem en part pel 
que fa a la part expositiva, si que valorem molt positivament la redacció pel que fa als acords i per tant  
pensem que han estat fets amb la voluntat d'arribar a un consens i d'arribar a la voluntat de que els grups  
polítics ho puguem aprovar. És per aquest motiu que ja li anuncio que el vot per part de Convergència i Unió  
serà favorable a la moció. Tanmateix com també es fa referència a la Llei de vegueries, si que voldria incidir  
en el fet de que ens trobem i creiem com a  Convergència i Unió que aquesta és una llei, que no és una bona 
llei, és una llei aprovada per l'anterior govern, però creiem que no és una llei que ens impossibilita a hores  
d'ara poder crear la Vegueria de les Terres de l'Ebre, degut a que no es va fer una feina prèvia al aprovar 
aquesta llei, que era modificar una legislació estatal que ens hagués permès a dia d'avui poder crear les 
vegueries i que actualment no ens permet tenir la Vegueria de les Terres de l'Ebre. Fa recentment es va  
modificar la Llei orgànica de règim electoral general i no es va portar a terme aquesta modificació i per tant  
es va perdre també una oportunitat més. El full de ruta del nou govern si que haurà de contemplar o caldrà  
que contempli aquesta modificació de la Llei de Vegueries per tal de fer viables les Vegueries i a més a més  
que siguin unes vegueries que realment tinguin competències i que realment tinguin un finançament clar.  
Per tant tot i que no estem d'acord amb la llei presentada com  a tal i així ho hem reiterat sempre creiem 
amb l'organització territorial de Catalunya en tant que som un partit nacionalista i així ho vam demostrar al 
moment d'aprovar l'Estatut, per tant creiem amb les Vegueries, creiem que cal la Vegueria de les Terres de  
l'Ebre de forma immediata i per tant el nostre vot, com ja he enunciat abans serà favorable a la moció. 
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Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell per fer un aclariment entre portaveus. Agrair en primer lloc el  
posicionament favorable del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, i un matis sobre el 
que es comentava per part del Partit Popular. No, jo crec que i he insistit perquè entenia que podia anar per  
aquí el tema de les prioritzacions. Tant de bo i això ho hem d'expressar i que va inclòs també si volen en la 
moció, tant de bo es recuperi l'economia i es superi la crisi, tant de bo es crei la Vegueria de l'Ebre i tant de  
bo aquesta creació de la Vegueria de l'Ebre contribueixi a racionalitzar el funcionament de l'Administració  
pública en la supressió com comentava molt  bé el Sr. Sabaté abans i  el Sr.  Forés si no m'equivoco de  
Diputacions i inclús de Consells Comarcals. 

Per tant d'alguna manera no entenc això d'excloure uns objectius en funció dels altres. Crec que tot són  
objectius, objectius polítics que hem de tenir com a territori i com a ciutat i que per tant està bé reclamar-los  
i  una petita reflexió en relació al  vot favorable de tothom. Jo crec que és important que això estigui  a 
l'agenda, estem a un territori que quan les coses estan a l'agenda, l'Hospital, la Vegueria, el que sigui, quan  
estan a l'agenda ja ens costen moltíssim, el problema està en que això no estigui a l'agenda, ja que llavors la 
dificultat es multiplica moltíssim, per tant em d'insistir i jo crec que hem de traure aquests punts d'unitat que 
avui estem trobant per a que determinades qüestions relatives a aquest territori, figuren a l'agenda dels  
governs i a partir d'aquí fer tots per la nostra banda el que puguem per intentar fer-los realitat. Insisteixo  
moltíssimes gràcies pel suport i celebro aquest segon gran acord que jo espero que es sume a última hora el  
Partit Popular i ja seria la segona unanimitat.

Intervenció del Sr. Monllau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monllau  per aclarir que no tenim cap intenció d'excloure objectius. Nosaltres 
sabem que qualsevol  canvi  significa  esforços,  esforços de tot  tipus i  això  és  un canvi  que necessitarà  
esforços, econòmics i administratius i legislatius. No estem en contra de que es faci un full de ruta, el que no 
creiem de que només es parle del full de ruta, es demana que la Vegueria es crei en el transcurs d'aquesta 
legislatura i això és el que no creiem, perquè considerem que no és factible sense sacrificar altres coses que 
creiem que són més prioritàries per  a la societat, simplement això.

Intervenció del Sr. Forés

A continuació pren la paraula el Sr. Forés, qui manifesta que de les paraules del Sr. Sabaté m'ha donat la 
sensació de que Madrid no hi haurà cap problema, tant de bo sigui així. Però jo volia posar de relleu que en 
l'Estatut aprovat el 30 de setembre, l'última paraula en aquesta qüestió la tenia el Parlament de Catalunya i  
amb la modificació que nosaltres li diem.  Però en tot cas, amb les modificacions que va rebre l'Estatut  
finalment aprovat, l'última paraula sobre la qüestió i el Sr. Sabaté s'ha referit amb la LOREG o fins i tot amb  
la modificació dels partits judicials o la llei electoral, la té Madrid. És així, l'únic que diem és que una qüestió 
com aquesta, d'ordenació administrativa de la nostra nació, al final és Madrid qui decideix o qui dóna el 
vistiplau, ja està, senzillament això, i realment no ens fa goig que sigui així.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit  pren la paraula el  Sr.  Sabaté,  qui manifesta al Sr.  Forés,  que sense més ganes de polèmica  
innecessària,puntualitzar-li que la sentència del Tribunal Constitucional que va canviar moltes coses que no 
hauria d'haver canviat, no va canviar res substancial respecte això, hi ha una versió definitiva de l'Estatut i  
vaig participar modestament dins del grup Socialista en el moment en que es va elaborar sobre aquest tema 
en concret. Ja vaig intervenir dins de l'àmbit del nostre grup, no en el plenari, ni en la negociació de les  
forces polítiques i dels grups parlamentaris i si que quedava clar i així es va esmentar que sempre s'havia de  
fer dins del marc legal i constitucional vigent com no pot ser d'altra manera. Però la Vegueria de l'Ebre  
afortunadament no altera el límit provincial, això ho hem comentat moltes vegades i per tant afavoreix molt 
precisament un tràmit que en altres casos seria de molta més complexitat, per tant això és així, reitero que  
la  Generalitat  de Catalunya en l'àmbit  de  les seves competències  pot  prendre les decisions que cregui 
convenient,  però  ja  li  he  dit  abans  que  sí  que  és  cert  que  evidentment  s'hauria  de  substituir  a  les  
Diputacions a fi i  a efecte d'evitar despeses fins i tot reduir-ne com deia el Sr. Forcadell  i com d'alguna  
manera també esmentava en el preàmbul de la moció i per tant això passa per una modificació que el  
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govern no només és que ho pense, sinó que ho ha manifestat. Jo mateix vaig poder formular una pregunta 
en aquest sentit al Vicepresident del govern Sr. Chavez, President i Ministre  d'Administracions Públiques i 
evidentment va dir que en quan el Parlament de Catalunya formulés la petició, evidentment no hi hauria cap 
problema especial. Per tant jo crec que no hi ha d'haver més problema, s'ha de negociar com tot i fins que el  
Parlament de Catalunya no es pronunciés i el govern de que la Generalitat no prengui la iniciativa, el govern 
de Madrid no és el seu tema, diguem-ho així, és un tema d'interès de Catalunya i per tant s'ha de fer arribar 
a les institucions de l'Estat com pertoca.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou  vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PSC i ICV-EUIA-EPM, i un vot en contra  corresponent al 
regidor del grup municipal del PP

PART DE CONTROL

9è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de  
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

61/2010, de 20 de desembre
62/2010, de 21 de desembre
63/2010, de 27 de desembre
1/2011, de 3 de gener 
2/2011, de 10 de gener 
3/2011, de 17 de gener 
4/2011, de 24 de gener 

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2596/2010 a la  2693/2010
De la 1/2011 a la 126/2011

El Consistori en queda assabentat

10è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han

11è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

01. PREGUNTA DEL SR. LLEIXÀ

Tot seguit pren la paraula el Sr. Lleixà, qui manifesta que en el Ple ordinari del mes de desembre, el dia 13, li  
vaig demanar que fes les gestions oportunes per tal de que ens fossin facilitats els comptes de la Festa del 
Renaixement i de les Festes de la Cinta. En data 29 va ser convocada la Comissió de Festes i de Seguretat i  
el Regidor de Festes va facilitar les dades de la Festa del Renaixement, faltava una dada que era irrellevant i  
era tot correcte, va ser tot facilitat en la forma en la que havia de ser facilitat, però no se'ns va facilitar els  
comptes de les Festes de la Cinta i ens van dir que en breu se'ns facilitarien. Avui 7 de febrer seguim sense  
tenir el resultat de comptes de Festes de la Cinta, no se'ns ha facilitat. Això si, en aquest entremig, fa un mes 
es va facilitar a la premsa el resultat de la cavalcada dels reis, no se'ns ha facilitat a nosaltres tampoc i la  
pregunta és quan podrem els tortosins i tortosines saber el resultat de les Festes de la Cinta de l'any 2010? 
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Intervenció del Sr. Alcalde 

A  continuació  el  Sr.  Alcalde  manifesta  que  més  que  els  tortosins  i  tortosines,  són  els  membres  de  la 
Comissió que  són els primers que se'n han d'assabentar, si no recordo malament  i crec que no se m'ha  
informat  malament  hi  ha  convocada  una  Comissió  informativa  per  al  proper  dimecres  si  no  recordo 
malament, això és la informació que jo tinc, no sé si ho tindran a les seves bústies o no. El Sr. Miquel 
Monllau m'ho està ensenyant des d'allà i en tot cas, també el regidor de Festes ens va informar que també  
en  aquesta  Comissió  informativa  se'ls  donarien  compte  de les  Festes  de  la  Cinta,  també igual  que  al 
Renaixement estaven pendents no sé si d'un SGAE o d'una factura d'aquestes d'última hora i que solen venir  
amb molt de retràs, però jo mateix els hi vaig dir que si no estava la factura, però sabíem més o menys 
l'import,  que  ho  fiquessen  com  una  provisió  i  que  tinguessen  vostès  la  informació.  No  n'hi  ha  cap,  
absolutament cap de problema, igual com vostè ens ha dit que no en va haver-ne cap de problema a les 
Festes del Renaixement, doncs segurament no n'hi haurà cap a les Festes de la Cinta i també els hi facilitaré 
els de la Cavalcada de Reis en lo benantés que segurament en la Cavalcada de Reis algunes factures encara 
no estaran físicament a l'Ajuntament, perquè a vegades les empreses tarden en facturar-ho, però com que 
són els contractes menors, es sap la quantitat.

02. PREC  DEL SR. SABATÉ

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, per formular un prec. Els darrers dies hi ha hagut malauradament  
dos accidents a la part esquerra del Pont de l'Estat, al marge esquerra que segurament es deu a un excés 
de velocitat a agafar la rampa del pont. El prec del nostre grup seria per a què s'estudie, que probablement 
ja es deu fer, però en qualsevol cas insistir en posar la major brevetat possible o unes bandes rugoses o  
qualsevol altre sistema que es cregui útil per funcionar com a dissuasori de l'excés de velocitat, perquè no 
només és aparatos el fet de l'accident en si mateix i fer saltar la tanca del pont, sinó que a més a més volem 
pensar que no hi hagi  en un futur  una afectació als vianants que passen per la vorera. Per  tant algun 
element que dificulte l'excés de velocitat segurament ajudaria a evitar precisament aquestes situacions

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que recull el seu prec, però si li pareix li faig una 
reflexió de les que s'han anat fent en el si de l'equip de govern i jo crec que algunes les he ficat de manifest  
també a través de la premsa. Efectivament son fruit de l'excés de velocitat i d'una mala conducció, però tots  
plegats són fruit d'un elevat grau d'alcoholèmia i les persones amb aquest grau d'alcoholèmia, no elevat,  
sinó elevadíssim en alguns casos i tampoc és qüestió d'entrar en detalls. Les bandes rugoses tampoc no els  
hi serveix d'element dissuasori, el contrari, possiblement l'únic que els farà és encara i jo feia broma i no és  
un tema de fer broma, és d'agafar més força. El que s'ha parlat en la Policia Local al respecte i per guardar  
una mica la seguretat si em permeten i més de la barana que de les persones, aquests accidents s'estan  
produint en divendres i dissabte la nit. S'han produït si no recordo malament quatre, es produeixen entre 
divendres i dissabte la nit entre les 3.30 i les 5.30 del matí, tots en un grau d'alcoholèmia no permès pel  
Codi de circulació i per tant la proposta amb la qual ens estem movent ara també d'acord amb la Policia  
Local és reposar la barrera que hi havia prèvia a la barana, per protegir als vianants i la barana no tant als  
vianants, perquè en aquelles hores no sol haver molta circulació, perquè ficar unes bandes rugoses seria  
penalitzar a tots els usuaris del pont que en el 99,99% compleixen en la velocitat, no hi ha un problema de 
velocitat en l'horari normal, hi ha un problema d'alcoholèmia, d'unes persones que creuen que tampoc no és 
qüestió ara de fer més reflexions, per tant la mesura que hem proposat i que està encarregada és reposar la 
barrera  de  protecció  de  vianants  i  la  barana  que  es  va  traure  en  el  seu  moment  per  una  qüestió 
essencialment pel que se'ns ha informat estètica, però que en aquests moments, volem fer prevaldre la 
seguretat més que l'estètica.

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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