
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
21/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE
CHERTÓ ROIG, NURIA
CID GARCIA, ROSA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
FORCADELL TORRES, JAUME
GAMUNDI VILA, ALICIA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
PINO HOMEDES, JOAQUIN 
ROIGE PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

Secretari Accidental
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Tortosa, sent les dinou hores i trenta minuts del dia 
12  de  setembre  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

SERVEIS A LES PERSONES 

1r. Proposta de nomenament de la regidora Beatriz Viñuela López com a representant municipal a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat. 

2n. Proposta de nomenament de la regidora Beatriz Viñuela López com a representant municipal a  
l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya.

3r. Proposta de nomenament de la regidora Beatriz Viñuela López com a representant municipal al 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra de Cardó-El Boix i el Tossal de 
Montagut.

SERVEIS CENTRALS

4t. Dictamen  d'aprovació  inicial  de  la  modificació  dels  Estatuts  de  l'organisme  autònom  Fundació 
Pública Hospital i Llars de la Santa Creu per configurar-se en la EPEL, Entitat Pública Empresarial Local  
Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa

5è. Dictamen de proposta d'aprovació de la substitució d'avals dipositats per Quator Infraestructuras y  
Concesiones SL com a garantia de la constitució d'un dret  real  de superfície i  de l'explotació d'un 
aparcament a la Plaça Joaquim Bau
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6è. Dictamen de proposta d'aprovació de la substitució d'avals dipositats per Quator Infraestructuras y  
Concesiones SL com a garantia del contracte de gestió i explotació de pàrquing de vehicles a la Plaça 
Mossèn Sol i aparcament en superfície.

7è. Dictamen d'aprovació i de denegació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal relativa  
a diverses obres i de l'atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

8è. Proposta del grup municipal de Plataforma per Catalunya, per instar al govern de l'Estat que no signi  
el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.

9è. Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de reobertura del pas a l'Estadi  
Municipal.

10è.  Proposta  del  grup  municipal  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  de  suport  a  la  ciutat 
agermanada de Tartous.

11è. Proposta del grup municipal de Convergència i Unió, per manifestar el desacord amb la sentència del  
Tribunal Suprem i la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que qüestionen el model 
educatiu català.

12è. Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, sobre la interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística

13è. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, de suport a la defensa del model  
d'escola catalana

14è. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a que l'antic Escorxador passi  
a anomenar-se Centre Cultural Ricard Salvat i donar suport a la denominació Ricard Salvat per a la Sala  
Gran del Teatre Nacional de Catalunya

15è. Proposta del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa, en contra de l'allargament de la llicència de  
funcionament de la central nuclear d'Ascó

16è. Proposta del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa, de rebuig a la supressió de la bonificació 
del cànon de l'aigua  a les famílies i les indústries del territori, i per reclamar la seva restitució.

PART DE CONTROL

17è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per  la  Junta de Govern Local  i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

30/2011, de 25 de juliol
32/2011, de 8 d'agost
33/2011, de 16 d'agost
34/2011, de 16 d'agost
35/2011, de 22 d'agost
36/2011, de 29 d'agost
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b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1706/2011 a la 1900/2011 

18è.- Informes de l’Alcaldia. 

19è.-  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:

01.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DE  LA  REGIDORA  BEATRIZ  VIÑUELA  LÓPEZ  COM  A  REPRESENTANT 
MUNICIPAL A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.

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

“Vist el Decret d’incoació de l’expedient de nomenament de nou/nova representant municipal, a l’Associació 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa es troba adherit a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, 
segons acord del Ple Municipal, en sessió ordinària de 4 de novembre de 2002.

Atès que la Sra. Beatriz Viñuela López, és l'actual regidora de Medi Ambient i Mobilitat. 

Atès que l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat és una Associació per a la cooperació 
municipal en el camp del desenvolupament mediambiental sostenible. 

Vist l’informe del Director de l'Àrea de Serveis a les Persones, emès en data 4 d'agost de 2011.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 9 d'agost de 2011.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent A C O R D:

Primer.- Nomenar la nova representant municipals a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat 
a la Regidora Delegada de Medi Ambient i Mobilitat, Sra. Beatriz Viñuela López.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria Tècnica de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
sostenibilitat.

*-*-*

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.

02.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DE  LA  REGIDORA  BEATRIZ  VIÑUELA  LÓPEZ  COM  A  REPRESENTANT 
MUNICIPAL A  L'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS DE CATALUNYA.

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

“Vist el Decret d’incoació de l’expedient de nomenament de nou/nova representant municipal, a  l'Associació 
d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya.
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Atès que l’Ajuntament de Tortosa es troba adherit a   l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de 
Catalunya,  segons acord de Ple Municipal, en sessió ordinària de 7 de juny de 2010.

Atès que la Sra. Beatriz Viñuela López, és l'actual regidora de Medi Ambient i Mobilitat. 

Atès que  l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya és una Associació per a la cooperació 
municipal en el camp del desenvolupament mediambiental sostenible. 

Vist l’informe del Director de l'Àrea de Serveis a les Persones, emès en data 4 d'agost de 2011.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 9 d'agost de 2011.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent A C O R D:

Primer.- Nomenar la nova representant municipals a   l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de 
Catalunya, a la Regidora Delegada de Medi Ambient i Mobilitat, Sra. Beatriz Viñuela López.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya.”

*-*-*

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.

03.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DE  LA  REGIDORA  BEATRIZ  VIÑUELA  LÓPEZ  COM  A  REPRESENTANT 
MUNICIPAL AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL SERRA DE 
CARDÓ-EL BOIX I EL TOSSAL DE MONTAGUT.

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

“Vist el Decret d’incoació de l’expedient de nomenament de nou/nova representant municipal, al Consorci per a 
la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra de Cardó-El Boix i el Tossal de Montagut.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa va acordar constituir el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
d'Interès Natural Serra de Cardó-El Boix i el Tossal de Montagut,  segons acord de Ple Municipal, en sessió 
ordinària de data 13 de setembre de 2010.

Atès que la Sra. Beatriz Viñuela López, és l'actual regidora de Medi Ambient i Mobilitat. 

Atès que el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra de Cardó-El Boix i el Tossal 
de Montagut, és un consorci constituït per a la protecció i gestió del medi natura, tasques de més rellevància de 
la gestió mediambiental d'un territori sostenible. 

Vist l’informe del Director de l'Àrea de Serveis a les Persones, emès en data 4 d'agost de 2011.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 9 d'agost de 2011.

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent A C O R D:

Primer.- Nomenar la nova representant municipals al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès 
Natural Serra de Cardó-El Boix i el Tossal de Montagut, a la Regidora Delegada de Medi Ambient i Mobilitat, Sra. 
Beatriz Viñuela López.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra 
de Cardó-El Boix i el Tossal de Montagut.”

*-*-*
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que endavant, que diem que sí que se la nomeni  
com a representant, però li voldria fer dos observacions. Una en relació que té que a veure el que l'home ha  
fet en aquesta serra, en la serra de Cardó-Boix i concretament en lo tema de la cabra blanca.

La cabra blanca és un cabrit que està molt reconegut per l'exquisidesa de la seva carn, que per exemple, un 
municipi que està dintre del Consorci, que és Rasquera, d'això n'ha fet un atractiu turístic i una forma de 
reconèixer els seus productes, com lo formatge, la llet que fa. Jo el que li demanaria en aquest aspecte és a  
la regidora que ens representarà, que aprofite totes les oportunitats, perquè també el terme municipal de 
Tortosa ha tingut  molts de ramats i  encara  en té algun i  hi  ha una família  tortosina,  concretament de 
Remolins, que té un ramat de més de sis-cents caps i que tot això es tingui en compte a fi i efecte de que 
quan s'estigui a les reunions pertinents, doncs també si pot ser, arriben recursos per a promocionar aquest  
actiu que tenim tant típic de les Terres de l'Ebre. Al mateix temps quasi també es podria aprofitar perquè 
quan hi hagin fires multisectorials, recordo potser de menut, que abans hi havia representació de la cabra 
blanca a la Fira Multisectorial, bé és una oportunitat que tenim que pot ajudar a les economies dels pastor  
d'aquí de les Terres de l'Ebre.

També lligat amb aquests espais, hi ha un antic assentament que fins fa relativament poc estava poblat, que 
era Fullola, on tenim una església que encara està enfonsada la teulada i queden tres arcs gòtics, dins està  
la pila baptismal, encara hi han uns carreus molt grans en l'escut de Tortosa a un marge allí la vora, hi ha  
una torre de guaita, una “torra” com deien els últims habitants d'allà, bé, si es poden generar recursos  
econòmics per a posar-ho en valor,  per a traure romegueres i argelagues que ho estan tapant en aquests  
moments, doncs crec  i li pregaria que això ho faci d'aquesta manera. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Monclús, que aquí l'únic que es tractava era  
de fer el nomenament. En tot cas acusem recepció i l'informem també, segurament ho faria millor la regidora 
en el si de la comissió, una mica els objectius del Consorci, que era sobretot la protecció i la gestió dels espais  
d'interès naturals, sobretot dels boscos, teníem un problema i un risc important d'incendis i d'una gestió que es 
feia molt dificultosa fer-la de forma individual i durant els últims mesos del mandat anterior i en un treball  
conjunt per part d'aquesta Corporació, del Sr. Valentí Marín i els altres Ajuntaments, vam aconseguir constituir 
aquest Consorci no exempt de dificultats i per tant, no tinc present que el tema de la cabra fos un tema prioritari, 
però es pot introduir i mirarem si també els altres Ajuntaments en tenen interès.

Sí que un comentari addicional que es requereix respecte el poblament de Fullola i el seu estat i la conservació, 
segurament deu ja fer temps que vostè no a tingut el plaer de xafar aquest poblat, perquè si no recordo 
malament,  no farà ni  un any que es va acabar una intervenció que vam instar  i  vam fer  des del  govern  
municipal,  de neteja forestal,  i  es van traure totes les romegueres per  a que fos accessible,  tant  alguna, 
l'església es va recuperar en la mesura de lo possible, la pila baptismal, que estava bastant malmesa i la part  
que està trencada no es va poder i també es va ficar en valor tot el seu entorn i els seus accessos que eren 
impossibles. Per tant, aquesta sensibilitat respecte al poble de Fullola, l'anterior govern municipal, però el gruix 
d'aquest govern municipal ja l'havia mostrat i no només havia mostrat la sensibilitat, sinó que havíem segut 
capaços de fer una acció que no recordava quan de temps feia que no es tirava endavant. En aquest aspecte 
vull agrair l'interès especialíssim i capteniment en relació a aquest projecte de recuperació de Fullola al Sr. Joan 
Sanahuja, l'actual President de l'EMD de Campredó, que ho va plantejar ja a principi de mandat i en la mesura 
que va ser possible tenir els recursos, es van fer. S'han millorat tots els accessos dels camins que van a Fullola, 
però a més a més, per un projecte que va encapçalar el Sr. Joan Sanahuja, es va millorar tot l'entorn, es va  
recuperar una part d'aquell patrimoni, ho va estar també supervisant i es va fer tot sota la tutela i supervisió del 
Departament de Cultura, del Servei de Patrimoni, com requereix la instal·lació i per tant, el que hem de fer és 
intentar continuar mantenir-ho, intentar si es pogués, ja que en aquests moments no es fàcil trobar uns recursos 
per poder recuperar arquitectònicament, perquè tenim un projecte que està valorat en  varios centenars de 
milers d'euros per poder-ho tirar endavant d'una forma digna, però que una primera actuació sàpiga que s'ha fet 
desprès de molts anys. 

En  tot  cas,  com que  aquí  només  es  tracta  simplement  de  nomenar  la  regidora  com a  representant  de 
l'Ajuntament de Tortosa, jo si vol li poden fer totes les aclaracions o suggeriments que són benvinguts i agraïts 
en el sí de la Comissió o en converses més o menys informals. Jo he dit el de Fullola, perquè de la seva 
intervenció es podia interpretar que aquest Alcalde i aquest equip de govern no havia fet res a Fullola, tot el 
contrari i reitero la fixació precisament del Sr. Sanahuja en aquest tema.
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que no era el cas, sinó que aprofitava el fet i no dic que 
no s'hagi fet, sóc conscient i coneixedor, sinó aprofitar el fet de que s'entra en aquest Consorci, doncs poder tirar 
endavant aquest Consorci ja que ella serà la representant de que tingués sensibilitat per veure si això es pot 
seguir mantenint i tirar endavant el projecte al que es referia el Sr. Alcalde de recuperació.

*-*-*

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.

SERVEIS CENTRALS 

04.  DICTAMEN  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  DE  L’ORGANISME  AUTÒNOM 
“FUNDACIÓ  PÚBLICA  HOSPITAL I  LLARS  DE  LA  SANTA CREU”  PER CONFIGURAR-SE  EN L’EPEL “ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA”.

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

“Vist l’expedient per a la modificació dels Estatuts de l’organisme autònom d’aquest Ajuntament “Fundació 
Pública Hospital i Llars de la Santa Creu” per a la seva configuració en entitat pública empresarial, amb la  
denominació ”Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa”, que inclou el 
nou text íntegre dels Estatuts.

Atès que la configuració del referit organisme autònom en entitat pública empresarial local no suposa cap 
modificació dels serveis que en són l’objecte, ni cap alteració de la continutat de l’activitat en funcionament.

Atès allò establert en els articles 85 i 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, la disposició transitòria segona de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la  
modernització del govern local, així com els articles 53 a 60 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i  
funcionament de l’administració general de l’estat.

Atès el dictàmen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 31  
d’agost de 2011.

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

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  modificació  dels  Estatuts  de  l’organisme  autònom  d’aquest  Ajuntament 
“Fundació Pública Hospital i Llars de la Santa Creu” per la qual aquest passa a configurar-se en entitat  
pública empresarial local, resultant-ne els Estatuts de l’”Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de 
la Santa Creu de Tortosa”, quin text íntegre s’inclou com annex del present acord, continuant adscrita a la 
regidoria de Serveis a les Persones.

Segon.- Els Estatuts modificats objecte del present acord entraran en vigor una vegada siguin publicats 
íntegrament en el BOP de Tarragona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Tercer.-  Sotmetre  el  present  acord  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.-  Transcorregut  el  referit  període d’informació  pública  sense que s’hagi  formulat  cap al.legació  ni  
suggeriment, sense cap més tràmit el present acord esdevindrà definitivament aprovat de forma tàcita.
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Cinquè.- Publicar al BOPT l’acord d’aprovació definitiva, així com el text íntegre dels Estatuts,  amb publicació  
del corresponent anunci de referència al DOGC.

Sisè.-  Trametre  la  corresponent  comunicació al  Registre  d'Entitats  Locals  de  la  Direcció  General 
d'Administració Local.

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

*-*-*

ANNEX

ESTATUTS
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Naturalesa i denominació de l'entitat

L’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, (d’ara endavant, l’Entitat) és 
una entitat pública empresarial local creada per l'Ajuntament de Tortosa, dotada de personalitat jurídica 
diferenciada, patrimoni especial, i dotada de la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves  
finalitats.

Article 2n. Règim jurídic

1. L'Entitat és un ens públic que, d'acord amb l'article 85 bis de la Llei de règim local, es constitueix com a  
ens de gestió directa de l'Ajuntament de Tortosa i estarà subjecta a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, a la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d'organització i funcionament de l'administració 
general de l'estat, el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, a qualsevol altra legislació que sigui aplicable i als presents estatuts.

2.  L’activitat  de l’Entitat  es regirà pel  dret privat,  amb excepció de la  formació de la voluntat dels seus 
òrgans,  l'exercici  de  les  potestats  administratives  que  tingui  atribuïdes,  i  els  aspectes   específicament 
regulats en aquests estatuts i en la legislació vigent que li sigui aplicable.

3. Aquesta Entitat tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Tortosa, el qual li  
podrà fer encomanes de gestió i execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments en relació a  
les activitats compreses dins del seu objecte social, a l'empara del disposat als articles 4.1.n) i 24.6 de la  
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Article 3r. Domicili

El domicili de l'Entitat està situat a Jesús, Passeig Mossén Valls s/n. Es podrà acordar el trasllat del domicili,  
i es podran establir les delegacions, oficines, centres o dependències que es considerin necessàries per a 
l'exercici de les funcions de l'Entitat. L'òrgan competent per a determinar el trasllat i la modificació, ampliació 
o supressió de centres descentralitzats serà el Consell d'Administració.

Article 4t. Objecte
 
1. L'Entitat té per objecte:
Com a hospital,  prestar  assistència  mèdica-quirúrgica,  així  com totes aquelles  activitats  inherents  a les 
pròpies  d’un  centre  hospitalari,  a  través  dels  seus  serveis  de  medicina  interna,  cirugia,  hemodiàlisi, 
consultes, mútua, geriatria, i altres mitjançant la rebribució que s’estableixi.
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Com a residència, albergar avis o nens en residències existents a l’efecte.

2. Per aconseguir les seves finalitats, l’Entitat podrà crear Hospitals i altres tipus d’institucions relacionades 
amb la salut i cooperar amb la Seguretat Social i la Diputació de Tarragona, així com amb altres institucions  
públiques i privades.

Article 5è. Durada

1. L'Entitat té una durada indefinida i, en tot cas, ve determinada pel compliment de les finalitats recollides  
en aquests estatuts.
 
2. Podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes previstes en aquests estatuts. 

3.  L'EPEL  entrarà  en  funcionament,  atenent  allò  previst  en  la  Disposició  Addicional  Primera  d’aquests 
Estatuts, dins dels trenta dies següents a la data de publicació dels seus estatuts. 

Article 6è. Potestats

1. Per al compliment de les seves finalitats en l'àmbit de les seves competències, l'Entitat té plena capacitat 
jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar tota mena de contractes, obligar-se i exercitar les 
accions previstes a les normes, d'acord amb l'ordenament jurídic.

2. L'exercici d'aquesta capacitat ve delimitada per aquests estatuts, per les disposicions aprovades i per les  
resolucions dictades per l'Ajuntament, en exercici de la seva potestat de tutela.

3. Per a l'exercici de les seves competències, es reconeix a l'Entitat, en el marc d'aquests estatuts i de la  
normativa que sigui aplicable, les potestats i prerrogatives següents, quan actuï amb subjecció al dret públic:
La  financera,  en  relació  amb  els  recursos  econòmics  que  obtingui  com  a  contraprestació  de  la  seva  
activitat..
La de programació o de planificació.
La d'execució forçosa i l'exercici de la sancionadora, en relació amb els serveis i béns gestionats i adscrits a 
l'Entitat.
Les necessàries per a la protecció dels béns adscrits o de titularitat de l'Entitat.
La presumpció de legalitat i l'executivitat dels seus actes.
La  d'inembargabilitat  dels  seus béns  i  drets,  en els  termes  establerts  a  les  lleis,  i  les  de prelació,  de 
preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació amb els seus crèdits, sens  
perjudici de les que corresponen a la hisenda de l'Estat i de la Generalitat.
La d'exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts per les lleis. 
La d'interpretació i modificació dels contractes sotmesos a la Llei de contractes del sector públic.
La de direcció i control dels serveis gestionats per l'Entitat.
La d'atorgament de permisos, llicències i concessions.
La potestat disciplinària respecte del personal funcionari, llevat de la sanció de separació del servei.
La de concessió de subvencions, d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i a la resta de normativa aplicable.
La potestat d'autoorganització, dins del marc d'aquests Estatuts i de les directrius municipals.
La potestat de recaptació dels ingressos de dret públic que tingui atribuïts.
La d'investigació, atermenament i recuperació d'ofici dels seus béns.
Les  de  presumpció  de  legitimitat  i  d'executivitat,  d'execució  forçosa  i  de  revisió  d'ofici  de  llurs  actes 
administratius.
Qualsevol  altre  potestat  administrativa  que  la  normativa  vigent  atribueixi  a  les  entitats  públiques 
empresarials.

3. Les potestats i les prerrogatives administratives seran exercides pels òrgans de govern i de direcció de  
l'Entitat,  de  conformitat amb la  distribució respectiva de competències  efectuada en el  títol  segon dels  
presents estatuts.

TÍTOL II ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
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CAPÍTOL I - ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 7è. Òrgans de govern i d'administració

El govern, l'administració i la representació de l'entitat està a càrrec dels següents òrgans:
El Consell d'Administració
La Presidència
La Vice-presidència
La Gerència

CAPÍTOL II EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 8è. Composició i funcionament

1. El Consell d'Administració assumeix el govern, l'alta direcció i la determinació de les línies d'actuació de  
l'entitat.
 
2. Està format per:
El President de l'entitat pública empresarial.
Un  mínim de cinc i un màxim de dotze consellers, que podran no ser regidors de l’Ajuntament de Tortosa, 
nomenats pel  Ple de la Corporació,  en el que hauran d’estar  representats tots els  grups municipals de 
l’Ajuntament de Tortosa.

3. El Secretari del Consell d’Administració, que serà el Secretari de l'Ajuntament de Tortosa o funcionari de  
l'Ajuntament de Tortosa amb titulació superior en Dret en qui delegui, exercirà les funcions de fe pública i  
assessorament legal dels òrgans unipersonals i col·legiats de l'Entitat.
El  Gerent  assistirà  a  les  sessions  del  Consell  d’Administració.  Igualment  hi  assistirà  l'Interventor  de 
l'Ajuntament de Tortosa.

4 El Consell podrà delegar en el President, total o parcialment, les seves atribucions, fixant en
cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el què s'estableix en els presents
Estatuts.

5. El Consell d’Administració es reunirà en sessió ordinària dues vegades l’any; la primera, durant el primer 
semestre a l’objecte de formular  els  comptes anuals,  censurar  la  gestió social  i  aprovar  l’inventari,  i  la 
segona,  durant  el  segon  semestre  a  l’objecte  d’aprovar  el  projecte  de  previsió  anual  d'ingressos  i  de 
despeses, així com el pla d'actuacions, inversió i finançament per a l’exercici següent.

Article 9è. Funcions del Consell d'Administració

El Consell té atribuïdes les següents funcions:
Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada.
Aprovar  el  projecte de previsió anual  d'ingressos i  de despeses,  així  com el  Pla  d'actuacions,  inversió i  
finançament de l'exercici, i elevar-los al Ple de l'Ajuntament de Tortosa, per a la seva aprovació.
Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Tortosa, per a la seva aprovació, els comptes anuals. 
Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Tortosa la modificació dels Estatuts de l'Entitat.
Nomenar a la persona que ocupi la Gerència, a proposta del President.
Ser  informat de les actuacions de la  resta d'òrgans i  de la  gestió ordinària de l'Entitat,  i  efectuar-ne el  
seguiment.
Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor de l' Entitat.
Proposar a l'Ajuntament de Tortosa fundar o participar en el capital de societats.
Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per a 
regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir en tot o en part les seves 
atribucions.
L'aprovació de l'inventari de béns i drets així com la seva rectificació anual elevant-lo a l'Ajuntament de  
Tortosa per a la seva integració en l'inventari general.
L'aprovación de contractes i convenis els imports dels quals siguin superiors a 300.000 €  (IVA no inclòs).
L'adquisició i alienació de béns immobles d'import superior a 300.000 € (IVA no inclòs).
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En l'àmbit de les seves competències, l'aprovació de qualsevol despeses d'imports superiors a 300.000 € 
(IVA no inclòs).
L'aprovació dels preus publiques i les contraprestacions econòmiques corresponents als serveis prestats per 
l'Entitat.
Exercir  aquelles  altres  competències  que,  essent  inherents  a  les  comeses  pròpies  de  l'  Entitat,  la  Llei  
7/1985 atribueix al Ple.

CAPÍTOL III LA PRESIDÈNCIA

Article 10è. La Presidència

1. El President de l'Entitat serà l'Alcalde de Tortosa o bé el membre del Ple de l'Ajuntament de Tortosa en qui  
hagi delegat. 

2. Corresponen al President les atribucions següents:

• Ostentar la representació màxima de l'Entitat i exercir-ne la representació institucional i subscriure, 
en l'esmentada qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució de 
les seves finalitats.

• Formar  l'ordre  del  dia  i  convocar,  presidir,  suspendre  i  aixecar  les  reunions  del  Consell 
d'Administració, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.

• Exercir tot tipus d'accions, reunions i peticions en defensa dels drets i interessos de l'Entitat davant  
de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.

• Proposar  al  Consell  d'Administració  el  nomenament i  el  cessament de la  persona que ocupi  la 
Gerència.

• Nomenar, en el seu cas, la persona que hagi d'ocupar la vicepresidència.
• L'aprovació de contractes i convenis fins a  l'import de 300.000,00 € (IVA no inclòs).
• L'adquisició i alienació de béns immobles fins a l'import de 300.000,00 € (IVA no inclòs). 
• En  l'àmbit  de  las  seves  competències,  l'aprovació  de  qualsevol  despeses  fins  a  l'import  de 

300.000,00 € (IVA no inclòs).
• L’ordenació de pagaments.
• La concertació d'operacions de préstec i crèdit.
• Exercir la direcció superior del personal.
• Les competències que els presents Estatuts no atribueix a altres òrgans de l’Entitat.

CAPÍTOL IV - LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 11è. La Vicepresidència

1. La Vicepresidència és un òrgan optatiu que substituirà i assumirà les seves atribucions en els casos de  
vacant, absència o malaltia de la persona titular.

2.  La Presidència nomenarà la  persona que hagi  d'ocupar  la  Vicepresidència  d'entre els  membres que 
composin el Consell d'Administració que siguin regidors de l’Ajuntament de Tortosa.

Article 12è. Exercici de les funcions delegades per la Presidència

A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà les funcions que li delegui la Presidència.

CAPÍTOL V - LA GERÈNCIA

Article 13è. La Gerència

1. La Gerència es configura com a òrgan de direcció de l'entitat, i és l'òrgan que assumeix la seva gestió 
econòmica i administrativa, sota les directrius del Consell d’Administració i del seu President.
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2.  El  nomenament  del/la  Gerent/a  serà  proposat  pel  President  de  l'Entitat  i  aprovat  pel  Consell  
d'Administració.

3.  El/la  Gerent/a  haurà  de  ser  funcionari  de  carrera  o  laboral  de  les  Administracions  Públiques  o  un 
professional  del  sector  privat,  titulats  superiors  en  tots  dos  casos,  i  amb més  de  cinc  anys  d'exercici  
professional en el segon. La provisió d'aquest lloc de treball seguirà el procediment de lliure designació,  
instrumentant-se la seva relació amb l'entitat d'acord al previst en la normativa aplicable

Article 14è. Funcions de la Gerència

1. Correspondrà al Gerent executar els acords dels òrgans de govern; a tal efecte, el Gerent executarà la 
direcció i orientació de les línies d'actuació de l'Entitat.

2. La Gerència assumirà les següents funcions:

• Responsable de la direcció i la coordinació dels serveis i mitjans de l'Entitat.
• Representar  l'Entitat  davant  les  administracions  públiques,  institucions,  entitats  i  particulars,  a 

excepció de la representació Institucional i al més alt nivell.
• Executar i  fer complir els actes dels òrgans de govern i  adoptar les disposicions particulars que  

exigeixi el seu millor compliment.
• Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i els serveis de l'Entitat de conformitat 

amb les directius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius, de gestió i  
de producció. 

• Elaborar, d'acord amb la Presidència, la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici i els comptes 
anuals i presentar-ho al Consell d'Administració.

• Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l'Entitat.
• L'obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.
• Exercir les funcions de cap de personal.
• Altres funcions que li encomani el Consell d'Administració o la Presidència.

CAPÍTOL VI EL RÈGIM DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

Article 15è. Delegació de competències

1. Les competències atribuïdes als diferents òrgans de l'entitat són susceptibles de delegació de conformitat  
amb el règim general que les regula, llevat de les competències de la a) a la e) -ambdós incloses- així com 
també la i) i la j), totes elles de l'article 9è, atribuïdes al Consell d'Administració, que són indelegables.

2.  Amb independència  de les competències  que el  Consell  d'Administració pot  delegar  en el  President- 
Alcalde  de  Tortosa,  d'acord  a  l'  establert  a  l'article  10è.  dels  presents  estatuts,  per  a  qualsevol  altre 
delegació de competències es requerirà en tot cas, el compliment dels següents requisits:
a) que es disposi per un acte dictat per l'òrgan que tingui assignada la competència;
b) que es determini l'àmbit dels assumptes objecte de delegació, les facultats que es deleguen i qualsevol  
altra condició especial que pugui caldre concretar.

CAPÍTOL VII - DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 16è. Durada del mandat dels òrgans de govern

1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidirà  
amb la del mandat de l'Ajuntament de Tortosa. Tanmateix, continuaran en les seves funcions sols per a 
l'administració ordinària fins a la renovació dels membres.

2.  Les  previsions  anteriors  no  seran  aplicables  al  càrrec  de  Gerent/a,  l'exercici  del  qual  seguirà  les  
determinacions pròpies de la relació que el vinculi amb l'Entitat.
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CAPÍTOL VIII - RÈGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS

Article 17è. Convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats

1. Les sessions dels òrgans col·legiats han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat  
de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb aquest  
caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan.

2. La convocatòria es comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l'òrgan col·legiat i expressarà el  
lloc, dia i hora de celebració de la sessió, així com tots els assumptes que hagin de tractar-se.

Article 18è. Quòrum d'assistència a les sessions dels òrgans col·legiats

1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels òrgans col·legiats serà  
d'un terç del nombre total dels seus membres, que mai no podrà ser inferior a tres persones.

2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; aquest quòrum 
haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.

3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència de les persones que ocupin la 
Presidència  i  la  Secretaria,  o  de  les  persones  que  d'acord  amb  les  previsions  d'aquests  Estatuts  les 
substitueixin.

4.  En cas que no se  celebrés  la  sessió  per  no  assolir-se  el  quòrum exigit,  podrà  tenir  lloc  una reunió  
informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos a l'ordre del dia.

5.  De  concórrer  les  circumstàncies  indicades  en  el  paràgraf  anterior,  quedaran  acreditades  les  raons 
d'urgència  per  tal  que  l'Alcalde  de  l'Ajuntament  de  Tortosa,  si  així  ho  considera  oportú,  exerceixi  les 
competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte en la sessió següent que celebri, a l'efecte de 
ratificació.

Article 19è. Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats

1. El Consell d'Administració es reunirà obligatòriament com a mínim dos vegades a l'any.

2.  El  Consell  d'Administració  es  reunirà  en  sessió  extraordinària  sempre  que ho consideri  necessari  la  
Presidència o a petició d'una tercera part dels membres.

3. La fixació de les dates de les sessions les determinarà la Presidència.

4. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, la persona que ocupi la Gerència i  
la  persona que exerceixi  el  càrrec de Secretari.  A criteri  de la  Presidència,  podran ser  convocats altres  
responsables de l'Entitat  o persones alienes, que informaran o assessoraran l'òrgan col·legiat sobre els  
assumptes per als quals es requereixi la seva presència.

5. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per la legislació local sobre  
el funcionament dels òrgans col·legiats i el reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Tortosa.

Article 20è. Adopció d'acords dels òrgans col·legiats de govern

1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal que es produeix  
quan els vots a favor superen els vots en contra.

2. Quan es produeixi un empat, es repetirà la votació, i si se'n torna a produir, decidirà la Presidència amb el 
seu vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l'òrgan també podran abstenir-se de votar.
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Article 21è. Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern i d'administració

1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d'ingressos de dret públic locals, els  
interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l'òrgan que els hagi dictat.

2. Contra els actes i acords relatius a matèries no incloses en el paràgraf anterior, els interessats podran  
formular recurs d'alçada davant l'Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa.

3. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions contingudes en la normativa de règim 
local.

TÍTOL III - TUTELA DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

Article 22è. Facultats de control

1. L'Ajuntament de Tortosa exercirà a través de l'àrea o regidoria de què depengui en cada moment 1 i en els 
termes previstos en aquests Estatuts, la tutela sobre l'Entitat pública empresarial en ús de les potestats que  
aquell tingui conferides en la seva condició d'Administració Pública territorial i tot això sense perjudici de 
l'autonomia  necessària  d'aquest  ens  instrumental  pel  compliment  de  les  finalitats  que  se  li  assignen. 
Aquesta tutela queda complementada per  la  presència de membres de la  Corporació en els  òrgans de 
govern de l'ens i, pel que fa als actes, per mitjà de la fiscalització jurídica i financera, exercida a través de la  
Secretaria General, Intervenció de Fons i Tresoreria de l'Ajuntament.

En qualsevol cas correspon a l'Ajuntament l'exercici de les competències de modificació d'aquests Estatuts i  
la  facultat de requerir  a l'Entitat  totes aquelles dades que consideri  convenients sobre la  seva activitat 
econòmica, administrativa i funcional.

L'Alcalde-president podrà suspendre els acords i resolucions dels òrgans de l'Entitat pública empresarial que 
tractin sobre assumptes que no siguin de la seva competència, siguin contraris als interessos generals del 
municipi o de la mateixa Entitat o constitueixin infracció manifesta de les lleis o d'aquest Estatut dins del 
termini de setanta-dues hores a comptar des de que li siguin notificats o, en el seu defecte, des de que es  
prengui coneixement dels mateixos per qualsevol forma.

Els dubtes d'interpretació d'aquests estatuts seran resolts pel Ple de l'Ajuntament de Tortosa previ dictamen 
de la Comissió Informativa que correspongui i amb els informes preceptius de Secretaria i/o Intervenció  
segons la matèria.

2. Sense perjudici del règim de competències reservades a l'Ajuntament de Tortosa i de les mesures de 
coordinació que puguin ser adoptades pels òrgans corporatius a l'empara de les previsions establertes en 
aquest títol tercer, així com sens perjudici de les facultats de control a què s'ha fet referència en l'apartat 
anterior, s'estableixen els controls específics següents:

a) L'aprovació de les relacions econòmiques i administratives de l'Ajuntament i l'entitat.
b) La determinació dels objectius, l'aprovació de la programació i el control i avaluació de la gestió i les 
activitats de l'entitat.
c) D'eficàcia.
d) De seguiment anual de les previsions d'ingressos i de despeses.
e) Autorització prèvia del Ple de l'Ajuntament i informe de la Intervenció per a la concertació d'operacions de 
crèdit a llarg termini.

3. Els controls específics seran exercits per les àrees, òrgans i unitats que determini l'Ajuntament de Tortosa.

TÍTOL IV - RÈGIM ECONÒMIC I DEL PATRIMONI

1
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Article 23è. Règim econòmic i financer

El  règim pressupostari,  econòmic i  financer,  de comptabilitat,  d'intervenció,  de control  financer i  control 
d'eficàcia de l'Entitat, en tant no es modifiqui la Llei reguladora de les hisendes locals, serà el previst en 
aquest cos legal per les societats mercantils locals el capital de les quals pertany íntegrament a les entitats 
locals.

Article 24è. Recursos econòmics

1. Per al compliment de les finalitats l'Entitat comptarà amb els recursos econòmics següents:
a) Les contraprestacions rebudes per l'Entitat pels serveis que presti i qualsevol ingrés derivat d'operacions  
de caràcter comercial, mercantil o anàleg, així com altres ingressos que es puguin obtenir per la utilització  
dels serveis que presti l'Entitat.
b) Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat.
c) Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular a les finalitats de  
l'entitat.
d) Els llegats, herències o donacions a l'Entitat que hagin estat acceptades pel Consell d'Administració.
e)  Les  aportacions  que  l'Ajuntament  de  Tortosa  pugui  fer-li,  amb caràcter  excepcional,  amb càrrec  als  
pressupostos de la Corporació.
f) Els crèdits i aportacions obtingudes d'entitats oficials i particulars.
g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts d’acord amb la normativa legal vigent aplicable.

2. Per atendre necessitats transitòries de tresoreria, l'Entitat podrà concertar operacions de crèdit a curt 
termini, sempre que en el seu conjunt no superin el 30 per cent dels recursos obtinguts per operacions 
corrents en l'exercici anterior. En tot cas, aquestes operacions de tresoreria hauran de quedar cancel·lades a 
31 de desembre de cada any.

Article 25è. Patrimoni

Constitueix patrimoni propi de l'Entitat:
a)  Els  béns  que  l'Ajuntament  de  Tortosa  o  qualsevol  altra  administració  li  adscrigui.  Aquests  béns 
conservaran  la  seva  qualificació  patrimonial  originària.  L'entitat  tindrà  les  facultats  de  conservació  i 
utilització dels béns adscrits per al compliment de les finalitats que es determinin en l'adscripció.
b) Els béns que li aporti l'Ajuntament de Tortosa per a ser transformats, a títol de propietari o altre negoci 
jurídic.
c) Els béns, drets i accions que adquireixi i/o construeixi l'entitat per qualsevol títol legítim.

Article 26è. Contractació

1. El règim de contractació de l'Entitat es regirà pel que disposa la legislació de contractes del sector públic  
per als poders adjudicadors que no tenen la consideració d'administració pública.

2. Els contractes relacionats amb les activitats comercials i mercantils de l'entitat s'ajustaran al què disposa 
a l'efecte la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, llevat que la naturalesa de l'activitat a realitzar  
sigui  incompatible  amb  els  principis  abans  esmentats,  incompatibilitat  que  haurà  de  ser  degudament 
justificada.

TÍTOL V - RECURSOS HUMANS

Article 27è. Personal

1.  L'entitat  disposarà  del  personal  necessari  per  al  compliment  dels  seus  fins.  El  nombre,  categories,  
funcions i retribucions del personal vindran determinats en la plantilla i en la relació de llocs de treball que a 
l'efecte s'aprovin.
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2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent els principis d'eficàcia,  
economia i racionalització dels recursos.

3. El personal al servei de l'Entitat estarà format per:

a)  Els  funcionaris  de  l'Ajuntament  adscrits  a  l'Entitat,  que  mantenen  la  situació  de  servei  actiu  en  la  
Corporació, d'acord amb les previsions normatives relatives a la funció pública local de Catalunya.
b) El personal contractat en règim laboral, que es regeix per l'Estatut dels Treballadors.

4.  La  selecció  del  personal  de  l'Entitat  es  fará  d'acord  amb  les  principis  d'igualtat,  publicitat,  mèrit  y  
capacitat.

TÍTOL VI EXTINCIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL

Article 28è. Causes d'extinció

L'Entitat tindrà una durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats recollides en aquests 
Estatuts i podrà extingir-se en qualsevol moment per algunes de les següents causes:

a) Per acord del Ple de l'Ajuntament de Tortosa, d'acord amb el procediment legalment establert.
b) Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu.
c) Per qualsevol altra circumstància legal.

Article 29è. Efectes de l'extinció

1. L'acord d'extinció de l'Entitat haurà de contenir els criteris de liquidació.
2.  En  extingir-se  l'Entitat,  l'Ajuntament  de  Tortosa  la  succeirà  universalment,  excepte  en  les  relacions 
laborals, i el seu patrimoni revertirà a l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.- Successió  

L'Entitat  Pública Empresarial  Local  Hospital  i  Llars de la  Santa Creu de Tortosa, succeeix  a l'organisme 
autònom administratiu “Fundació Pública Hospital i Llars de la Santa Creu”, en tots els seus béns, drets i  
obligacions existents a l'entrada en vigor de l'acord del Ple de l'Ajuntament pel qual es crea.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. SEGONA.- Instruccions Internes de Contractació

El Consell d’Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa 
adaptarà les Instruccions internes de contractació de l’organisme autònom Fundació Pública Hospital i Llars  
de la Santa Creu al contingut dels presents Estatuts. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. TERCERA.- Efectes de les modificacions legislatives

Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la  legislació bàsica de  
l'Estat  o  l'autonòmica  d'aplicació  a  les  entitats  públiques  empresarials  locals  catalanes  s'entendran 
automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.

En  cas  de  verificar-se  aquesta  revisió,  s'autoritza  a  l'Alcalde  per  introduir  al  text  dels  Estatuts  les 
corresponents modificacions o els aclariments pertinents.

Les  modificacions  o  aclariments  derivats  de  la  revisió  operada  en  la  legislació  bàsica  de  l'Estat  o 
l'autonòmica d'aplicació a les entitats públiques empresarials locals catalanes no necessitaran de l'expressa 
publicació per part de l'Ajuntament.

Tortosa, agost de 2011.

*-*-*
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta la seva abstenció.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb divuit  vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, IETE, PP i PxC i 3  abstencions corresponents als  
regidors del grup municipal del PSC

05.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  SUBSTITUCIÓ  D'AVALS  DIPOSITATS  PER  QUATOR 
INFRAESTRUCTURAS  Y  CONCESIONES  SL  COM  A  GARANTIA  DE  LA  CONSTITUCIÓ  D'UN  DRET  REAL  DE 
SUPERFICIE I DE L'EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT A LA PLAÇA JOAQUIM BAU

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
 
“Dictamen  de  proposta  d’aprovació  de  la  substitució  d'avals  dipositats  per  Quatuor  Infraestructuras  y 
Concesiones  S.L.  com  a  garantia  de  la  constitució  d’un  dret  real  de  superfície  i  de  l’explotació  d’un 
aparcament a la plaça Joaquim Bau.

Amb data 3 d'agost de 2011 l'empresa Quatuor Infrastructuras y Concesiones SL  sol·licita la substitució dels  
avals, dipositats amb data 18/01/2011 i registrats comptablement al concepte no pressupostari 70801 
“Valors definitius en dipòsit” per garantir la correcta execució del contracte  referenciat.

Igualment, Quator Infraestructuras y Concesiones SL sol·licita que es lliuren els nous avals en el mateix acte  
en el qual l'Ajuntament lliuri els avals actualment dipositats

Vist l’informe favorable del Tresorer d’aquest Ajuntament, de data 22 d’agost de 2011.

Atès el que es disposa en els articles 83 a 90 de Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector 
Públic  i  en  els  articles  55 a  65  del  Reial  Decret  1098/2001,  de 12  de  octubre,  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el  dictamen favorable de la  Comissió Informativa de Serveis Centrals,  emès en sessió de data 31 
d’agost de 2011.

Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la sol·licitud plantejada per Quatuor Infrastructuras i Concessions SL, i, en conseqüència, 
substituir  els  cinc  avals  per  import  de  99.939,91 € cadascun d’ells,  dipositats  com a  garantia  de les 
possibles  responsabilitats  derivades  del  contracte  de  constitució  d'un  dret  real  de  superficie  per  a  la 
construcció i conservació d'una piscina i un edifici d'oficines, pels quatre avals, d'import de 124.924,89 € 
cadascun, per a la mateixa finalitat.

Segon.- Aprovar la sol·licitud plantejada per Quatuor Infrastructuras i Concessions SL, i, en conseqüència,  
substituir  els  cinc  avals  per  import  de  16.820,00 € cadascun d’ells,  dipositats  com a  garantia  de les 
possibles responsabilitats derivades del contracte de concessió d'un aparcament en el subsòl de la plaça 
Joaquim Bau i adjacents, pels quatre avals, d'import de 21.025,00 € cadascun, per a la mateixa finalitat

Tercer.- Retornar a Quatuor Infrastructuras i Concessions SL els avals esmentats en el mateix acte en el qual  
es dipositin els nous avals.

Quart.- Donar trasllat del present acord a la mercantil interessada

*-*-*

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.
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06.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  SUBSTITUCIÓ  D'AVALS  DIPOSITATS  PER  QUATOR 
INFRAESTRUCTURAS Y CONCESIONES SL COM A GARANTIA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
PÀRQUING DE VEHICLES A LA PLAÇA MOSSÈN SOL I APARCAMENT EN SUPERFÍCIE.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
 
“Amb  data  3  d'agost  de  2011  l'empresa  Quatuor  Infrastructuras  y  Concesiones  SL  sol·licita  la 
substitució  dels  cinc  avals  de  75.625,00  €  cadascun  d'ells,  constituïts  amb  data  02/05/2011  i  
registrats comptablement al concepte no pressupostari 70801 “Valors definitius en dipòsit” per garantir 
la correcta execució del contracte referenciat, per quatre avals de 94,531,25 € cadascun.

Els esmentats avals van ser dipositats per substituir l'aval originari per import de 378.125,00 €.

Igualment, Quatuor Infraestructuras y Concesiones SL sol·licita que es lliuren els nous avals en el mateix 
acte en el qual l'Ajuntament lliuri els avals actualment dipositats

Vist l’informe favorable del Tresorer d’aquest Ajuntament, de data 22 d’agost de 2011.

Atès el que es disposa en els articles 83 a 90 de Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del  
Sector Públic i en els articles 55 a 65 del Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 31 
d’agost de 2011.

Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer.-  Aprovar  la  sol·licitud  plantejada  per  Quatuor  Infrastructuras  i  Concessions  SL,  i,  en 
conseqüència, substituir els cinc avals per import de 75.625,00 € cadascun dels, dipositats com a 
garantia  de  les  possibles  responsabilitats  derivades  del  contracte  de  construcció  i  explotació  d'un 
aparcament subterrani a la plaça Mossèn Sol i aparcament en superfície, pels quatre avals, d'import de  
94.531,25 € cadascun, per a la mateixa finalitat.

Segon.- Retornar a Quatuor Infrastructuras i Concessions SL els cinc avals esmentats en el mateix acte  
en el qual es dipositin els nous quatre avals per import de 94.531,25 € cadascun.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la mercantil interessada.”

*-*-*

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.  DICTAMEN D’APROVACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  D’ESPECIAL  INTERÈS  O  UTILITAT  MUNICIPAL  RELATIVA  A 
DIVERSES OBRES I  DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES I DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

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

“Vistes les sol.licituds de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres  i  de  la  Taxa  per  llicències  urbanístiques,  formulades  pels  contribuents  que  més  endavant  es 
relacionen en l'annex I del present acord.

Vistos els corresponents informes, favorables emesos pels Serveis tècnics municipals, la referència dels 
quals s’inclou en l'annex I del present acord.
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Atès allò que disposa l’article 103.2.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.

Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. I-4, reguladora de l’Impost sobre construccions,  
instal.lacions  i  obres,  així  com  l’article  7è  de  l’Ordenança  Fiscal  núm.  T-5,  reguladora  de  la  Taxa  per  
llicències urbanístiques.

Considerant  que  en  les  sol.licituds  de  bonificació  informades  favorablement,  incloses  en  l’annex  I  del 
present acord, hi concórren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.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.

Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 3 d’agost de  
2011.

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

Primer.-  Declarar  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  construccions,  instal.lacions  o  obres  que  es 
relacionen en l’annex I del present acord.

Segon.- Concedir les  bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions,  instal.lacions i 
obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, als contribuents que es relacionen en l’annex I del present  
acord.

Tercer.- Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, indicant-los-hi els 
recursos pertinents.

ANNEX I

NIF Cognoms i noms Expedient Ubicació de l’obra % Bonif Ref.  Serveis Tècnics 
IMA

R4300125D FUND RESID. DIOCESANA  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

X2011-GIN-00573 P Vicent Garcia, 10
50

S-2011-IMA-717

40905924X ARAGONES BELLIDO, MANEL R. X-2011-GIN-00574 Don Alvaro, 26-28 50 S-2011-IMA-716

47626786L QUERALS MORESO, CINTA X-2011-GIN-00571 Pandols, 3 50 S-2011-IMA-715

40020767P AUDI ANGELA JOSEFA X-2011-GIN-00676 Sol, 5-9 D 2A 90 URB-862-11

H43877471 COM. PROP. PTGE FRANQUET, 2 X-2011-GIN-00675 Patge Franquet, 2 50 S-2011-IMA-861

*-*-*

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.

ASSUMPTES 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 D’APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ DEL “CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT 
DE TORTOSA DE LA UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA”, 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 Universitari Centre Associat de Tortosa de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància, que inclou els seus Estatuts.
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Atès l’interès d’aquest Ajuntament en matèria d’universitats i en la promoció educativa i cultural com a mitjà 
per  assolir  el  desenvolupament  cultural,  social  i  econòmic  en  les  comarques  que  constitueixen  l’àmbit 
territorial del Centre Associat de la UNEC de Tortosa.

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, 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 , així 
com el  Decret 1317/1995, de 21 de juliol,  sobre règim de convenis de la UNED amb els seus centres 
associats.

Atès el dictàmen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 12 
de setembre de 2011.

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

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  constitució  del  Consorci  Universitari  Centre  Associat  de  Tortosa  de  la 
Universitat  Nacional  d’Educació  a  Distància,  en  el  que  aquest  Ajuntament  hi  participa  com a  membre 
fundador.

Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat de Tortosa de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància, 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 del  Consorci Universitari  Centre 
Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància de Tortosa, així com el text íntegre dels seus 
Estatuts, i del corresponent anunci de referència al DOGC.

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

ANNEX

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE TORTOSA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA

PREAMBULO

La promoción educativa y cultural de toda la población de las comarcas comprendidas en la provincia de 
Tarragona se considera un objetivo de gran importancia para su desarrollo cultural, social y económico.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye un importante medio para conseguir el objetivo 
citado.

Por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1973 se creó el Centro de la Universidad Nacional a Distancia  
en Tortosa, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/1072, de 18 de agosto. 

El Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la Universidad Nacional  de  
Educación a Distancia con los centros asociados de la misma, establece un nuevo régimen jurídico para los 
centros  asociados,  dispone  que  éstos  han  de  constituirse  mediante  consorcios,  fundaciones  u  otras 
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entidades con personalidad jurídica propia,  estableciéndose, en la disposición transitoria  segunda de la 
norma citada, la regulación para la adaptación a ésta de los centros asociados existentes al tiempo de su 
entrada en vigor.

A tal efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el artículo  
87.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como en el Título V del Real 
Decreto 426/2005, de 15 de abril,  por el  que se aprueba los Estatutos de la Universidad Nacional  de  
Educación a Distancia, se dota al presente Consorcio de los presentes Estatutos.

CAPITULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Constitución y composición del Consorcio.

1. El Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Tortosa es la agrupación de entidades o instituciones 
bajo cuya protección o cuidado se halla dicho centro de la UNED.
2. El Consorcio está constituido por:
- El Ayuntamiento de Tortosa, 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia, y
3. Se pueden incorporar al Consorcio otras entitades e instituciones.

Artículo 2. Denominación y duración.

1. La entidad pública que se constituye se denominará Consorcio Universitario “Centro Asociado de la 
UNED de Tortosa”.

2. La duración de este Consorcio será indefinida.

Artículo 3. Personalidad jurídica y naturaleza

1. Este Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica y de la capacidad 
jurídica y de obrar que se requiere pera la realización de sus objetivos.

2. Los actos del  Consorcio se regirán por  la  normativa universitaria  y  por  las disposiciones que sobre  
procedimiento  y  régimen  jurídico  se  determinen  en  la  legislación  sobre  el  régimen  jurídico  de  las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la Ley de bases de régimen 
local y en otros preceptos que sean de aplicación.

3. Los actos del Consorcio serán impugnables ante los órganos competentes de la jurisdicción contenciosa 
administrativa, excepto aquellos a los que -por su naturaleza- les sea de aplicación otra instancia o  
jurisdicción.

Artículo 4. Fines del Consorcio.

El Consorcio tendrá por finalidad el sostenimiento y superior dirección del centro asociado como unidad de 
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la enseñanza superior y colaborar al desarrollo  
cultural del entorno, así como a otras actividades directamente relacionadas con los ojectivos expresados y 
que acuerde el Patronato del Consorcio.

Artículo 5. Domicilio social.

El Consorcio, a todos los efectos legales, tendrá su domicilio en la sede del centro asociado, calle Miguel de  
Cervantes núm. 17 de 43500 Tortosa.

Artículo 6. Locales e instalaciones del centro asociado.

1. El centro asociado se ubica en el local situado en la calle Miguel de Cervantes núm. 17 de Tortosa, el  
cual ha sido inspeccionado y aceptado por la UNED. Las dependencias del local son destinadas única y 
exclusivamente al centro asociado, contarán con el espacio e instalaciones adecuadas a la normativa 
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exigida con caracter general por la UNED.
2. El Ayuntamiento de Tortosa asume la obligación de proporcionar locales adecuados al centro asociado. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, el Ayuntamiento de Tortosa ha cedido en uso el local situado 
en la calle Miguel de Cervantes núm. 17 de 43500 Tortosa.

3. En el caso de que, por necesidades del servicio del centro, se requiriese una ampliación, los nuevos 
locales contarán, en todo caso, con la previa aprobación de la UNED. Cualquier cambio que afecte a la  
ubicación del  centro, así  como los posibles cambios parciales de la ubicación de alguna prestación 
docente se habrán de autorizar por la Sede Central.

4. Los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del edificio o locales (fachadas, cubiertas, cimientos, 
etc.), obras de interior, cualquiera que sea su naturaleza (tabiques, suelos, techos, conducciones de luz,  
agua,  calefacción,  etc.),  incluídos  los  de  infraestructura  técnica,  etc.,  seran  costeados  por  el 
Ayuntamiento de Tortosa. Con esta finalidad, la UNED participa con la ayuda económica prevista en el  
Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, o cualquier altra ayuda que permita la legislación vigente. Todo 
ello sin perjuicio de las subvenciones extraordinarias que puedan aportar los miembros del Consorcio.

Artículo 7. Ambito territorial.

• El ámbito del centro asociado de Tortosa comprende el territorio de la provincia de Tarragona.
• El centro asociado garantizará en su ámbito territorial el apoyo al número máximo de estudios que,  

en  cada  momento,  sean  impartidos  por  la  UNED,  estableciendo  anualmente  un  Plan  docente 
(tutorías, convivencias, seminarios, prácticas de laboratorio, etc).

• El centro asociado, de acuerdo con las normas de admisión aprobadas por la Junta de Gobierno, se 
compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las carreras y estudios tutelados en el centro 
y  que  residan  en  su  ámbito  territorial.  También  admitirá  alumnos  de  otras  zonas  cuando  la 
universidad lo requiera y existan medios y recursos suficientes en el centro para atenderlos.

• El Patronato del Consorcio podrá proponer a la universidad la creación de aulas universitarias para 
facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el centro asociado tiene su 
sede. En los convenios suscritos y aprobados por el Patronato para el establecimiento de aulas 
universitarias habrá de consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrirla.

CAPITULO II. 
ORGANOS DEL CONSORCIO

SECCION 1ª. ORGANO HONORIFICO

Artículo 8. La Presidencia de Honor.

• El Patronato del Consorcio podrá nombrar un/a Presidente/a de Honor.
• La Presidencia de Honor es un cargo honorífico con facultades de representación de tal carácter 

pero sin atribución ejecutiva alguna.
• Serà Presidente/a de Honor la persona física que sea merecedora de tal distinción atendiendo a los  

méritos acreditados en relación con la actividad del centro asociado.

SECCION 2ª.  ORGANOS GOBIERNO 

Artículo 9. Organos.

El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos:

- El Patronato
- El Presidente
- El Vicepresidente

Artículo 10. El Patronato 

1. El  Patronato  del  Consorcio  asumirá  las  facultades  que  le  corrspondan  como  órgano  superior  de 
dirección, administración y representación del Consorcio ante terceros.
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2. El Patronato está integrado por:
- Tres representantes del Ayuntamiento de Tortosa, entre los cuales el Alcalde.
- Un representante de cada uno de los restantes entes consorciados, si los hubiese.
- Dos representantes de la UNED
- El Director del centro
- El representante de los profesores tutores del centro.
- El delegado de alumnos del centro.
- El representante del personal de administración y servicios del centro.

Actuará como secretario del Patronato el del centro asociado, con voz pero sin voto.

3. Excepto el Presidente y el Vicepresidente, los miembros titulares del Patronato del Consorcio contarán 
con sus correspondientes suplentes.

4. Cuando, por ausencia, enfermedad o vacante, alguno de los miembros titulares del Patronato no pueda 
asistir  a  una  sesión,  podrá  assistir  en  sustitución  suya  el  suplente  correspondiente,  con  iguales 
facultades que el titular.

Artículo 11. Competencias del Patronato.

1. El Patronato, como órgano superior de dirección, administración y representación del Corsorcio, podra 
delegar a favor de algunos de sus miembros -solidariamente o conjuntamente- alguna o algunas de sus 
facultades, pero siempre para actos concretos y mediante acuerdo previo y expreso. 

2. No se podrán delegar aquellos acuerdos que requieran de un quorum especial para su aprobación, de la  
ratificación de los entes corsorciados o que tengan carácter presupuestario o de control financiero.

3. El Patronato tendrá, entre otras, las siguientes competencias:
a) La  propuesta  de  redacción  y  modificación  de  los  Estatutos  que  rigen  el  funcionamiento  del 

Consorcio que, en todo caso, habrán de aprobar todas las instituciones y entidades consorciadas.
b) Aprobar la incorporación al Consorcio de nuevas entidades o instituciones.
c) Proponer a la universidad la creación de aulas universitarias que, en todo caso, habrá de autorizar la 

universidad.
d) Acordar la implantación de nuevas enseñanzas, regladas y no regladas, de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación vigente.
e) Aprobar la previsión de los gastos necesarios a incluir en el presupuesto para la implantación de 

nuevas enseñanzas regladas en el centro.
f) La concessión de subvenciones a otras entitades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como 

de ayudas o de becas en el ámbito de sus objetivos.
g) La aprobación del presupuesto anual y de su liquidación, de los estados de cuentas, de la memoria 

anual y del inventario.
h) La aprobación de los gastos extraordinarios, sin perjuicio de la ratificación que proceda, en su caso.
i) La adquisición, disposición, administración y alienación de bienes y derechos del centro asociado,  

siempre que no supongan alteración de la voluntad ni de los fines fundacionales.
j) La aprobación de los derechos e ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades del 

centro asociado, de acuerdo con las normas de la UNED.
k) La aprobación y la modificación del reglamento de régimen interior del centro asociado, en su caso,  

conforme a las directrices fijadas por la Junta de Gobierno de la UNED.
l) La aprobación de los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación, cuando 

exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del presupuesto, y la determinación de 
su régimen de gestión.

m) El nombramiento del Presidente y del Vicepresidente del Patronato.
n) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de servicios.
o) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del centro asociado.
p) Determinar anualmente las plazas de profesores tutores que impartirán la docencia en el centro 

asociado y efectuar las convocatorias para su selección, de acuerdo con las directrices fijadas por la 
Junta de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los profesores tutores del centro 
asociado.

q) El control y fiscalización de las actividades del centro asociado, incluídas sus aulas universitarias y/o 
telemáticas.

r) La disolución y la liquidación del Consorcio.
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Artículo 12. Sesiones del Patronato.

1. El Patronato se reunirá, al menos, una vez al año, en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con 
una  antelación  mínima  de  10  dias  hábiles,  o  de  6  dias  si  la  convocatoria  fuese  para  sesión 
extraordinaria.

2. Para  la  válida  constitución  de  la  sessión  del  Patronato,  se  requerirá  la  asistencia,  en  primera 
convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y, en segunda convocatoria, la 
asistencia  de  tres  vocales,  además  del  Presidente  y  del  Secretario.  En  todo  caso,  se  requiere  la 
asistencia del Presidente o persona que legalmente le sustituya.

Artículo 13. Supuestos de mayoría cualificada.

1. Se requerirá el voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros con derecho a voto del Patronato 
del Consorcio para adoptar los acuerdos siguientes:
a) La propuesta de redacción o modificación de los estatutos del Consorcio, que habrá de ser  
ratificada por las instituciones consorciadas.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones o 
responsabilidades econòmicas extraordinarias.
c) La  aprobación  y  la  modificación  de  los  reglamentos  de  funcionamento  y  el  de  régimen 
interior del centro asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de aulas universitarias y/o telemáticas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del 25% 
de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

2. Los  acuerdos  que  supongan  alteración  de  la  voluntad  inicial  y  los  que  impliquen  aportación  o 
responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los señalados en los apartados a), b), f) i g) del  
núm.  1  de  éste  artículo,  habrán de  ser  ratificados por  los  respectivos  órganos de  gobierno de las 
instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendran validez.

Artículo 14. El Presidente

1. El  Patronato  del  Consorcio  elegirá  a  su  Presidente  de  entre  sus  miembros  que  representen  a  las 
instituciones financiadoras del centro asociado.

2. El Presidente del Consorcio tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Asegurar el cumplimiento de las leyes y de los acuerdos del Patronato.
c) Convocar y presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones del Patronato.
d) Dar el visto bueno y vigilar las actividades del Consorcio.
e) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por el Patronato.

3. Dirimir con su voto de calidad los empates en la adopción de acuerdos por el Patronato.

Artículo 15. El Vicepresidente.

• El vicepresidente sustituirá al Presidente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y 
tambien cuando éste le delegue actuaciones concretas.

• Será  elegido  por  el  Patronato  de  entre  sus  miembros  que  representen  a  las  instituciones 
financiadoras del centro asociado.

CAPITULO III. 
REGIMEN FINANCIERO Y ECONOMICO

Artículo 16. Financiación.
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1. El Consorcio se compromete a financiar todos los gastos correspondientes al Presupuesto anual 
ordinario de funcionamiento, es decir, todos los gastos de personal, becas, locales, edificios,  
instalaciones y  materiales,  los  de desplazamiento  de profesores tutores  y  otro  personal  del 
centro  para  asistir  a  reuniones  organizadas  por  la  universidad  y  los  de  desplazamiento  de 
profesores a la sede central para participar en los seminarios y convivencias dentro del centro 
asociado, así como cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del centro.

2. Las entidades consorciadas se obligan a incluir, anualmente, en sus presupuestos ordinarios las 
partidas necesarias para financiar la totalidad de los gastos del centro.

3. La  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  concederá  al  centro  asociado  la  ayuda 
económica  prevista,  para  los  centros  no  integrados  en  la  red  básica,  en  el  Real  Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, o cualquier otra ayuda que permita la legislación vigente. Dicha 
subvención se hará efectiva mediante libramientos cuatrimestrales.

4. Las demás instituciones que financien el centro asociado se comprometen, como mínimo, a 
actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo con el IPC. A estos efectos, la 
referida  aportación  se  consignará  en  el  último  presupuesto  del  centro  asociado.  El 
incumplimiento  de  esta  cláusula  dará  derecho  a  la  UNED  a  denunciar  el  convenio  o  a 
desvincularse de los compromisos económicos adquiridos con el Consorcio. La denuncia tendrá 
efectos automáticos.

5. El  centro  asociado  no  podrá  precibir  cantidad  alguna  de  los  alumnos  matriculados  en  la 
universidad  por  las  enseñanzas  regladas  ni  podrá  imponer  ninguna  clase  de  actividades 
complementarias por las cuales haya que desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir 
vinculación de ningún tipo entre el centro y otras entidades, no autorizadas por la UNED, que 
proporcionen enseñanza a los alumnos de esta universidad.

6. Para la incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá el acuerdo de su órgano  
colegiado y se requerirá especificar el importe de su aportación ordinaria.

7. Las  subvenciones  contempladas  en  este  artículo  habrán  de  hacerse  efectivas  al  inicio  del 
ejercicio presupuestario y, en todo caso, no después del mes de marzo.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.

1. El  Consorcio  será  titular  del  patrimonio  que se incorpora  como annexo de los  presentes Estatutos;  
además, podrá adquirir, poseer, administrar, gravar y alienar sus bienes, de acuerdo con la normativa  
establecida para la administración pública.

2. No se considerará patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las entidades que lo 
compongan si no se transfieren en propiedad.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.

Son ingresos del Consorcio, los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado
b) Los ingresos por la prestación de servicios para la realización de actividades de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Subvenciones ordinarias y extraordinarias, y otras aportaciones de derecho público.

Artículo 19. Ordenación de gastos.

Los gastos podrán autoritzarse en la forma y con los límites que se indican seguidamente:

1. El  Director  podrá autorizar  gastos hasta al  5% del  presupuesto,  firmando conjuntamente con el 
secretario.

2. El Patronato habrá de autorizar los gastos restantes.

CAPITULO IV.  
DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO.

Artículo 20. Del director.
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El centro contará con un director, que ha de ser doctor y será seleccionado mediante concurso público  
convocado por el rectorado.
El director del centro será nombrado por el rector por un período de cuatro años, a propuesta del Patronato.  
Para la renovación del mandato del director, el Patronato propondrá al rector la renovación o el cese.
El rector de la UNED solamente podrá cesar al director, sin haber transcurrido el período para el que fue  
nombrado, si hay causa suficiente, oído el pleno del Patronato.
Es responsabilidad del director del centro velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos que contienen 
estos estatutos y poner en conocimiento del rector de la UNED y del Patronato cualquier circunstancia que 
pueda suponer su incumplimiento. Esta responsabilidad será exigible en los términos previstos en el párrafo 
anterior.

Artículo 21. Funciones del director.

Entre otras, serán atribuciones del director:
1. Ejercer la representación legal y institucional del centro.
2. Adoptar  aquellas  medidas  académicas,  económicas  y  administrativas  que  sean  necesarias  para  el 

normal funcionamiento del centro asociado, dando cuenta lo antes posible al Patronato.
3. Convocar y presidir el claustro y el consejo de dirección del centro.
4. Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del centro.
5. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del centro o del Patronato.
6. Elaborar  los  proyectos  de  presupuestos  de  ingresos  y  de  gastos  para  su  aprobación  definitiva,  si 

procede, por el Patronato.
7. Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada ejercicio fiscal 

para su aprobación, si procede.
8. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente.
9. Elaborar la memoria anual de actividades del centro, que presentará a los órganos competentes.
10. Disponer de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que establezca el Patronato.

Artículo 22. El secretario.

1. El centro asociado tendrá un secretario que, en cuanto cargo de confianza del director, será nombrado y 
cesado  por  el  Patronato,  a  propuesta  del  director  del  centro,  comunicándose  posteriormente  el  
nombramiento al rectorado de la UNED.

2. El secretario del centro asociado lo será también del Patronato, y asistirá a las reuniones con voz pero 
sin voto.

Artículo 23. El personal de administración y servicios.

1. El  centro  asociado contará con el  personal  no  docente  necesario para atender todas las  funciones 
administrativas y subalternas que aseguren su correcto funcionamiento. 

2. En caso de que dicho personal no sea cedido per las diferentes corporaciones, la vinculación con el  
Consorcio titular del centro será de carácter laboral.

CAPITULO V.  
REGIMEN FUNCIONAL Y ADMINSTRATIVO

Artículo 24. Dependencia del centro asociado.

1. El  centro  asociado  depende  académicamente  de  la  UNED  y  de  ella  recibirá  las  instrucciones 
correspondientes, quedando sometido igualmente a las directrices de la junta de gobierno, juntas de 
facultat, departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos directivos de la UNED, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

2. En el orden académico y docente, el centro asociado queda plenamente incorporado a la UNED como 
unidad de estructura académica.

Artículo 25. Régimen interior del centro asociado.
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1. El gobierno y administración del centro se ajustará a lo previsto en el reglamento marco de régimen  
interior que apruebe la junta de gobierno de la UNED.

2. El régimen interior del centro dependerá del Patronato, que elaborará un reglamento de régimen interior 
ajustado  a  las  directrices  fijadas por  la  junta  de gobierno.  Habrá  de ser  ratificado  por  la  junta  de 
gobierno  de  la  universidad.  En  el  reglamento  se  asegurará  la  correspondiente  participación  de  los  
profesores tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 26. Memoria anual del centro asociado.

1. El centro remitirá anualmente a la UNED, en los plazos que al efecto fije esta con caracter general, una 
memoria de actividades realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y demás documentos 
que  la  UNED  pueda  exigir.  Esta  documentación  habrá  de  ajustarse  a  los  modelos  que  la  UNED 
establezca para los centros asociados.

2. La UNED podrá inspeccionar o realizar auditorias en el centro asociado en cualquier momento.

Artículo 27. Servicio de librería.

El centro asociado podrá contar con un servicio de librería con capacidad de venta directa a los alumnos.
La UNED podrá  retener  de la  subvención ordinaria  las  cantidades pendientes  de liquidar  por  el  centro  
asociado en concepto de material didáctico.

CAPITULO VI.  
DEL REGIMEN ACADEMICO

Artículo 28. Los profesores tutores.

1. Para  realizar  las  tareas docentes,  el  Patronato  contará  con profesores tutores.  Las  condiciones del  
concurso y la selección de tutores se realizaran de acuerdo con las disposiciones y normas emanadas  
de la junta de gobierno de la universidad, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente.

2. La vinculación de los profesores tutores con el centro asociado será la establecida en la legislación 
vigente. Los profesores tutores han de cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, respetando la 
legislación sobre incompatibilidades.

3. Los profesores tutores han de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente y serán nombrados 
por el rector de la UNED.

4. Para el nombramiento de los profesores tutores será condición indispensable que los candidatos se 
comprometan  por  escrito  a  asistir  a  las  reuniones  que  se  convoquen  por  el  departamento 
correspondiente de la sede central. Los profesores tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 
reuniones por curso académico.

5. Los profesores tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los alumnos de la UNED 
en centros no autorizados por la universidad. El centro asociado hará lo necesario para hacer respetar 
ésta prohibición.

6. El centro asociado contará, al menos, con el número mínimo de profesores tutores que fije la UNED, 
atendiendo el número y dificultad de las asignaturas que sean impartidas en el centro y al número de 
alumnos en ellas matriculados. El mínimo de profesores tutores no podrá ser inferior, en ningún caso, al 
de uno por cada departamento de la universidad.

Artículo 29. Plan docente anual.

1. El plan docente anual, diseñado por los órganos académicos previstos en el Reglamento de régimen 
interior  del  centro  de  acuerdo  con  las  directrices  fijadas  con  caracter  general  por  la  UNED,  será 
supervisado per la universidad.

2. En el centro asociado se impartiran el máximo número posible de los grados y cursos impartidos por la  
UNED

3. El Patronato se compromete expresamente a proporcionar los recursos necesarios para financiar los  
gastos para facilitar la tutorización de las carreras completas el primer curso del cual se inicia en el 
centro.

4. Para  que el  centro  se  haga  cargo de la  tutorización de otros  cursos  y  carreras  no  previstos  en el 
convenio, será necesaria la solicitud expresa del Patronato y la previa autorización de la universidad, que 
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solamente  se  concederá  previa  justificación  de  que  el  centro  cuenta  con  medios  suficientes  para 
hacerse cargo de las nuevas enseñanzas.

5. De igual manera, a petición del Patronato,  la  UNED podrá autorizar la  supresión de algunos de los  
cursos  o  carreras  detalladas  en  el  párrafo  primero  de  este  artículo.  En  este  caso,  la  extinción  se  
efectuará de forma gradual.

Artículo 30. Actividades culturales y universitarias.

1. La programación de todo tipo de actividades de educación permanente y extensión universitaria que se 
organice en el centro asociado se ajustará a las normas establecidas por la junta de gobierno de la 
universidad. En cualquier caso, el Patronato habrá de aprobar los presupuestos correspondientes a este  
tipo de actividades.

2. El centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe la junta de gobierno para 
impartir  cursos  de  especialización  procedentes  de  acuerdos  con  instituciones  públicas.  Asimismo, 
apoyará  los  programas  de  enseñanzas  abiertas  y  de  formación  del  profesorado  y  de  educación 
permanente en general.

Artículo 31. Orientación pedagógica.

1. El  centro  podrá  organizar  un  servicio  de  orientación  pedagógica,  la  función  del  cual  serà,  
fundamentalmente,  aconsejar  a  los  alumnos  sobre  la  forma  de  planificar  sus  estudios  antes  de 
formalizar la matrícula.

2. Al  inicio  de  cada  curso  se  organizará  una  reunión  con  los  nuevos  alumnos  para  explicarles  las 
peculiaridades  de  la  UNED  o  los  medios  que  la  universidad  y  el  centro  asociado  ponen  a  la  su 
disposición para facilitarles los estudios.

CAPITOL VII.  
DE LA DISOLUCION Y DENUNCIA DEL CONVENIO.

Artículo 32. La denuncia del convenio.

La denuncia del convenio por cualquiera de las partes habrá de notificarse con un año de antelación, como 
mínimo.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.

1. El Consorcio se disolverá por cualquiera de los motivos siguientes:
Por disposición legal.
Por imposibilidad de cumplir sus fines y objectivos.
Por insuficiencia de medios económicos.
En caso de dissolución del Consorcio, cada entidad asumirá la responsabilidad del personal de su plantilla 
que estuviese adscrito al centro asociado.

2. El destino de los bienes inventariables será el siguiente:
a) Si  han  estado  aportados  por  una  sola  entidad  fundadora,  revertirán  a  ella  automáticamente  y  

quedarán desafectados. si es un ente público.
b) Si fueron aportados por diferentes entitades y forman un conjunto inseparable, corresponderan a 

quien hubiese aportado la porción de más valor, si bien esta habrá de indemnizar a las otras por el  
importe del valor de sus aportaciones, actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, 
en su caso, desafectados.

3. Antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución del Patronato, la junta de gobierno de la  
UNED,  a  la  vista  de  la  disponibilidad  de  sus  recursos  económicos  y  previo  informe  de  viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes en el centro asociado si cree 
que puede hacer frente a todos los gastos.

Artículo 34. Separación del Consorcio.
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La separación del Consorcio de alguno de sus miembros patrocinadores podrá producirse a petición de 
parte interesada o por incumplimiento de sus obligaciones. En éste último caso, se requerirá el acuerdo de 
las dos terceras partes de sus miembros y el voto favorable de los representantes de la UNED.

Disposición adicional.

La efectiva impartición de todos los estudios correspondientes a las titulaciones queda sometida, previa 
aprobación del Patronato, a la demanda real y a la disponibilidad presupuestaria.

Disposición derogatoria

Queda derogados los anteriores Convenios del centro asociado, así como todas aquellas disposiciones de 
rango igual o inferior que se opongan a las establecidas en los presentes estatutos.

Disposición final

Estos estatutos no obligan solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los estatutos por los que  
se rije la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Tortosa, septiembre de 2011.

*-*-*

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. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

Davant la petició d'aigua de l'Ebre que arriba des de la província de Castelló, i davant del pronunciament 
immediat de la Diputació de Castelló, el Ple de l'Ajuntament de Tortosa acorda:
 
1.- Manifestar discrepància amb el transvasament de 90 hm3 d'aigua del riu Ebre que es reclama des de la 
província de Castelló.
 
2.- Reiterar els arguments expressats en anteriors ocasions i avalats científicament que el riu Ebre no té  
sobrants d'aigua.
 
3.- Manifestar que en cas de dèficit d'aigua al Llevant, aquest s'haurà de resoldre per altres vies que no sigui 
el transvasament de l'Ebre.

4.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i a la Diputació de Castelló.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que ve subscrita per tots els grups municipals, per tots  
els portaveus de tots els grups municipals i que jo vull agrair els esforços que s'han fet per part de tots 
plegats per poder consensuar una posició unànime, determinada i que segurament tots els grups municipals 
tindrien matisos diferents a introduir, però s'ha de valorar en aquest moment i  jo com Alcalde ho faig i  
agraeixo l'esforç que s'ha fet per part de tots els portaveus i tots els grups municipals, el poder consensuar 
aquesta declaració institucional, que ja els avanço que no hi hauran intervencions, que jo procedeixo  a la 
seva lectura que crec que és prou explícita i clara i a la vegada necessària. 

*-*-*

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.
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PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS 

10. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, PER INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT 
QUE NO SIGNI EL CONVENI BILATERAL AMB EL MARROC QUE ATORGARIA EL VOT A LES ELECCIONS LOCALS  
ALS IMMIGRANTS MARROQUINS.

El  Consistori  coneix  de la  següent  proposta,  pel  portaveu  del  grup  municipal  del  Partit  Plataforma per 
Catalunya, el Sr. Jordi Pere Casanova Panisello.

Atès que al Marroc es va aprovar l'1 de juliol una nova Constitució que permet als estrangers allí residents 
participar  en  les  eleccions  locals,  i  essent  que  la  Ministra  d'Afers  Estrangers  del  Govern  espanyol  va 
manifestar  al  respecte  que signaria  acords per  a què aquest  dret  fos  recíproc per  als  marroquins  que 
resideixen a l'Estat espanyol.

Atès que a l'Estat  espanyol  resideixen en aquest  moment gairebé 600.000 immigrants marroquins que 
tindrien dret a vot en les eleccions municipals si se signés aquest tractat internacional, dels qual més de 
200.000 a Catalunya.

Atès que abans de les eleccions municipals del 22 de maig en una enquesta feta al portal web de La 
Vanguardia que plantejava si els immigrants amb residència legal a Espanya haurien de poder votar, un 
rotund 77% dels enquestats va respondre que no; al programa El Món de RAC1 dirigit per Jordi Basté, un 
significatiu 78% va manifestar-se en contra i, el 89% dels enquestats a Els Matins de Josep Cuní de TV3 
també es van pronunciar contra el vot immigrant.

Des de PxC pensem que els governs locals els hem de decidir la gent de casa i no pas els estrangers. Però 
en aquest cas en concret, no es pot concedir el dret de vot a ciutadans d'un Estat que reivindica la sobirania  
territorial d'una part del nostre país. A més, no poden decidir el nostre futur sense importar el seu grau  
d'integració social, el seu coneixement de les llengües oficials, les seves conviccions democràtiques o el seu 
grau de radicalitat religiosa.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Que l'Ajuntament de Tortosa, com a representant de tots els seus veïns, sol·liciti motivadament al  
Govern  espanyol  que  no  signi  el  Tractat  internacional  amb el  Marroc  que  atorgaria  el  dret  de  vot  per  
participar en les eleccions locals als immigrants marroquins legalment residents a Espanya.

SEGON: Que aquest acord es traslladi al president del  Govern central,  al ministre d'Afers Estrangers,  al  
ministre de Treball i Immigració, al president del Congrés dels Diputats i als grups polítics amb representació 
en aquesta institució.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Casanova, qui manifesta que el passat 1 de juliol,  
el  Marroc va aprovar  una nova Constitució que permetrà als  estrangers  allí  residents,  participar  en les  
eleccions locals. 

No van passar  molts  dies  des de que la  Ministra  d'Afers  Estrangers  del  govern espanyol  anunciés  per  
sorpresa de tots que signaria acords per tal de que aquest dret fos recíproc per als marroquins que viuen 
aquí. 

El que pretén aquesta moció que avui presentem és simplement instar al govern de l'Estat que no signi el 
conveni bilateral amb el Marroc, ja que això significaria atorgar el vot a les eleccions locals als immigrants 
marroquins. En política, anar contra la voluntat del poble, es sol pagar a les urnes i les passades eleccions  
municipals  han estat  un bon exemple,  tan sols  cal  mirar  el  resultat  de les  eleccions per  comprovar  el 
creixement espectacular de Plataforma per Catalunya i la davallada de partits com el PSC i ERC. 
Els  catalans  i  catalanes  ja  han  manifestat  al  respecte  a  través  de  diferents  enquestes,  on  s'oposen 
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radicalment a que els immigrants marroquins puguin votar en unes eleccions locals. Exemples clars com les 
enquestes de la Vanguardia on el 77% van votar en contra, el 78% al programa El Món de RAC 1 o gairebé el  
90% al programa Els matins de TV3. La immigració actual és un problema i la musulmana una amenaça per 
la nostra cultura i la nostra identitat. Per tant és bo que s'obri públicament i des de posicions democràtiques 
com les que nosaltres  presentem. Obrir aquesta possibilitat, la del vot, amb la frivolitat que ho va fer la  
Ministra  d'Afers  Estrangers,  és  una  imprudència,  és  un  disbarat,  una  irresponsabilitat  i  un  atac  a  la  
democràcia. Volem recordar el que va dir un Alcalde de Catalunya sobre aquest tema. Si en aquestes últimes 
eleccions els marroquins haguessen pogut votar, jo no seria Alcalde, aquest disbarat podria decidir el futur 
de molts municipis de casa nostra, no importa el grau d'integrament, el grau de coneixement de l'idioma i la  
seva afecció als valors democràtics, tampoc importa la seva molta o poca radicalitat religiosa, ja que és 
entre la població marroquina on més abunden els imants integristes. Tampoc volem oblidar els conflictes 
vinculats amb els temes de les dones. Des de plataforma creiem que deixar votar als marroquins és una  
imprudència que voreja la irresponsabilitat política vers les dones. Primer, perquè envia un missatge letal de 
que en la democràcia no exigir res, però dóna molts drets. Segon, perquè dóna un gran poder polític a tots  
aquells líders radicals que dominen els seus col·lectius.

Per  tant  és  molt  important  que  els  ciutadans  de  Tortosa,  tots,  sàpiguen  què  en  pensen  els  seus 
representants  al consistori, és a dir, si com la majoria de tortosins i tortosines estem en contra de que 
puguin votar o hi estem a favor.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vint  vots en 
contra, corresponents als regidors dels grups CiU, PSC, ERC, IETE i PP i 1 vot a favor corresponent al regidor  
del grup municipal de PxC

11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA , DE REOBERTURA DEL 
PAS A L'ESTADI MUNICIPAL 

El Consistori  coneix de la següent proposta, pel portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, el Sr. Josep Felip Monclús Benet 

Dies abans de les eleccions municipals, es varen iniciar les obres de la remodelació de les instal·lacions de  
l’Estadi Municipal. Es va tombar la paret de l’estadi que dóna a la plaça Joaquim Bau i un tros de la piscina  
descoberta,  inclosos  els  trampolins  de  saltar.  Amb  això  es  va  barrar  el  pas  entre  vàries  instal·lacions 
esportives i administratives i la plaça. Com a resultat, actualment només s’hi pot accedir-hi des de l’Eix de  
l’Ebre. Això porta, entre d’altres, a dues conseqüències:

Augment del risc per a les persones a patir accidents en creuar imprudentment l’Eix de l’Ebre. La major 
demanda d’aparcament per entrar per la porta que toca a l’Eix de l’Ebre fa que molta gent estacioni el  
vehicle a solars i carrers propers a l’estadi, a tocar a l’Eix de l’Ebre, travessant aquest directament sense 
utilitzar el pas elevat existent .

Disminució de l’activitat comercial en un entorn on hi ha molts comerços que han apostat per un model 
comercial de proximitat, model que dóna servei i respon a les necessitats de la població, que s’implica amb 
la ciutat i amb el seu entorn. Que dóna llum, seguretat i neteja a l’espai urbà que l’envolta. Capaç de crear 
complicitats i teixir xàrcia econòmica, generador d’ocupació directe i  indirecte (per cada treballador d’un 
hipermercat, n’hi ha 2,5 al comerç urbà). Que esdevé ascensor social:  possibilita la integració i l’ascens 
econòmic i social de la nova població fruit de la immigració.

És per tot això que presentem la següent, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Davant la situació que afecta el barri de Ferreries i particularment el seu comerç, l’Ajuntament de Tortosa 
acorda  que  mentre  no  es  reprenguin  les  obres  de  les  instal·lacions  esportives  de  l’estadi,  s’habiliti  
adequadament i es reobri el pas entre la plaça Joaquim Bau i l’Estadi Municipal.

*-*-*

30



Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Monclús, qui manifesta que com tots sabem, 
abans de les eleccions municipals es van iniciar les obres de la remodelació de les instal·lacions de l'Estadi 
Municipal. Es va tombar la paret que dóna a la Plaça Joaquim Bau, es va tombar un tros de la piscina  
descoberta, també la plataforma per a poder saltar, el trampolí i amb això a la pràctica el que va quedar, 
perquè les obres de moment no han continuat, que quedés barrat el pas per als vianants a les instal·lacions  
esportives i administratives des de la Plaça Joaquim Bau. 

Com a resultat, a la pràctica només es pot accedir a través de l'Eix de l'Ebre i això porta, entre altres, a dos  
consideracions que vull exposar:

La primera és que hi ha un augment de risc per a les persones de patir accidents, perquè a la pràctica veiem 
que molta gent accedeix a la porta que dóna a l'Eix de l'Ebre, aparquen els cotxes quan hi ha lloc als nous 
aparcaments que es van fer o dins de les instal·lacions, però també hi ha molta gent que acaba aparcant als  
solars pròxims i enlloc d'utilitzar aquell pas elevat que està a 150 metres, el que fan és travessar directe, per 
lo tant aquesta és una de les consideracions que volia fer i  que suposa un augment del risc per a les  
persones a patir un accident, per la imprudència. 

La segona seria hi han comerciants, perquè sabem que al voltant de la Plaça Joaquim Bau és un pou de 
comerç molt important per a Ferreries, que hi han molts de comerços que ens estan donant un servei de  
proximitat, és un model de comerç de proximitat que el que fa és implicar-se en la ciutat, la il·lumina, la 
manté més neta, també li dóna més seguretat o sigui que crea més llocs de treball aquest model comercial, 
està  clar  que  per  cada  un  lloc  de  treball  que  crea  un  hipermercat  o  una  gran  superfície  comercial,  
l'establiment de proximitat ne crea dos i mig, per lo tant jo crec que per a protegir  aquest comerç, mentre no 
es continuen les obres, estaria bé que es pogués habilitar un pas per a poder arribar a les instal·lacions tant 
esportives com Administratives, des de la Plaça Joaquim Bau i aquesta és la proposta que fem i és que  
davant la situació que afecta al Barri de Ferreries i particularment al seu comerç, l'Ajuntament de Tortosa, 
acordi  que  mentre  no  es  reprenguin  les  obres  de  les  instal·lacions  esportives  de  l'Estadi,  s'habilite  
adequadament,   perquè  tampoc  hi  hagi  perill  i  es  reobri  el  pas  entre  la  Plaça  Joaquim Bau i  l'Estadi  
municipal. 

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta  que el grup municipal de Plataforma creiem  
que hem de donar suport a aquesta moció, però per afavorir el comerç autònom, no l'immigrant. El comerç  
immigrant  l'únic  que  porta  són  problemes,  de  sorolls,  d'incompliment  d'horaris  i  d'una  competència 
totalment deslleial. Volem deixar molt clar que el que hem de potenciar és el comerç de casa, no el de fora, 
que és qui dóna feina. Per tant donem suport a la moció, però volem recalcar que per al comerç autòcton.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el grup municipal Popular, també considerem en 
principi que el barri de Ferreries, no ho he de dir jo, ho sabem tots, és importantíssim dintre de la ciutat de  
Tortosa, té una gran importància econòmica, social, cultural, etc i dintre del que és el barri de Ferreries,  
lògicament l'Estadi té un paper fonamental, ja que és un punt de dinamització de la seva vida, de la vida  
esportiva  i  sobretot  de  la  vida  comercial  del  barri  de  Ferreries.  Aquesta  vida  esportiva,  aquesta  vida  
comercial i econòmica, avui en dia està afectada directament per les obres que s'estan fent de remodelació 
de l'Estadi i especialment per la impossibilitat de passar per l'Estadi, per això nosaltres considerem que cal  
reobrir aquest pas i  mentre no es reprenguin les obres de remodelació, però això sí,  assegurant que la  
rehabilitació o el pas es faci de forma adient i sobretot assegurant la seguretat dels vianants que passen per  
allí. També afegint a la moció que ha fet el company Monclús, el que volem és demanar que s'agilitzen les  
obres  de  remodelació  de  la  instal·lació  de l'Estadi,  que  ja  porten  un  temps  parades  i  tancat  l'Estadi  i  
demanem que s'informe públicament de la previsió d'aquestes obres i de l'estat dels compromisos tant per  
part de l'Ajuntament com per part de la concessionària. En definitiva, nosaltres aprovarem i donem el nostre  
vot positiu a la moció presentada per Esquerra. 
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Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que cap problema en donar suport a la moció, jo  
crec que és de rebut, a no sé que ens explique alguna cosa el govern municipal, el grup de Convergència i  
Unió, aquestes obres havien de començar Febrer-Març, no van començar, van fer vore que començaven 
quan venien les eleccions municipals, nosaltres vam denunciar que només feien veure que les començaven i 
ens van dir de tot, com sempre no, que el Sr. Forcadell no vol la piscina, que els senyors d'Iniciativa no fan  
res per l'esport i tot aquestes històries que ja no es creu ningú Sr. Alcalde, i el que hauríem de fer i  a més  
em sento molt legitimitat per a preguntar-ho aquí, perquè també ho he preguntat en Comissió. Nosaltres 
vam denunciar que les obres no començaven, que allò era una simulació, el temps ens ha donat la raó, hem 
preguntat en comissió a la Sra. Roigé si havia algun problema en les obres de la super piscina que vol fer  
aquest govern i se'ns va contestar que no, però la qüestió és que han passat, si no m'equivoco, més de sis 
mesos del que havia de ser l'inici de les obres i això no arranca. Per tant una mica expectants de quina serà 
la contesta del grup de Convergència i Unió, anunciem que si no hi ha més remei donarem suport a la  
proposta. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell, que els precs i preguntes els poden fer 
a posteriori, poden posicionar-se respecte a la moció, si volen fer alguna pregunta al govern municipal, no és  
vostè Sr. Forcadell  que diu que aprofita per a preguntar, segurament vostè és l'únic portaveu que no és  
novençà i sap que les preguntes venen desprès de les mocions, per tant si té alguna pregunta al respecte, la  
pot plantejar i respecte les seves virtuts i encerts de pronòstics, li vull recordar que en la mateixa denúncia  
deia que immediatament desprès d'eleccions es pintaria la zona blava i s'ampliaria i que sinó es feia era per  
una qüestió electoral, bueno els encerts del Sr. Forcadell a l'hora de fer pronòstics són de tots coneguts.

Intervenció del Sr. Toni Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que des de la comprensió a la inquietud del  
veïnatge del barri de Ferreries, de la ciutadania en general també, perquè estem parlant d'una zona amb 
uns equipaments públics, d'una utilització per al conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat, comprenem 
aquesta inquietud davant d'una certa diguem paràlisis, diguem d'unes obres que porten, evidentment com 
tota obra pública, de tota manera, un perjudici per al normal desenvolupament de la vida de la ciutat. Ara 
bé, també des del rigor, aquesta és una obra que està adjudicada i per tant hi ha una responsabilitat d'una  
empresa que ha de fer una obra, per tant si hem adjudicat una obra no podem donar un pas enrere, el que  
hem de fer és exigir a l'empresa que compleixi els terminis, que compleixi el calendari i que compleixi amb 
totes  les  previsions  per  a  que  les  obres  acaben  el  més  aviat  millor  i  tinguéssem  un  equipament  en 
condicions  i  tinguéssem  un  barri  en  molt  més  bones  condicions.  Per  tant,  sí  que  exigiríem  al  govern  
municipal que pogués exigir que l'empresa compleixi els terminis per a què això acabi com més aviat millor i 
tinguéssem una millora a la ciutat. Per tant la nostra posició serà d'abstenció.

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que començaria agraint al Sr. Sabaté que veig que  
almenys algun portaveu té una miqueta de seny pel que fa al que s'està demanant amb aquesta moció. 
Estem a una obra que suposa fer un nou complex esportiu d'aigua, un edifici administratiu, un aparcament  
soterrat amb la remodelació i urbanització de la Plaça Joaquim Bau. Una obra que com tots vostès saben, és 
una obra complexa tant pel seu volum com per la seva durada.

També començaré o continuaré dient que no existeix cap demanda Sr. Monclús, que ens hagin fet arribar a  
aquest govern municipal per part de l'Associació de veïns, ni per part de cap entitat esportiva que efectuï la  
seva activitat a l'estadi municipal respecte al que vostè ens està avui fent arribar. 

També li diré que hi han coses en aquesta moció que no acabem d'entendre del tot, ni veiem cap relació en  
l'obra esmentada, però en tot cas si que hi ha una cosa que no és certa del que ens està dient a la moció.  
Ens està dient a la part expositiva que només es pot accedir a l'estadi municipal des de l'Eix de l'Ebre, serà  
que vostè igual que altres dels portaveus que m'han presidit a mi, no van molt per l'estadi, perquè realment 
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l'accés principal a l'estadi a hores d'ara per a vianants on la majoria de la gent que accedeix per l'estadi és 
pel C. Alcanyís, que està a molts poquets metres de l'accés de sempre de la Plaça Joaquim Bau, per tant  
estem dient una cosa que no és certa, però seguim amb la resta. Hi han dos accessos, l'Eix de l'Ebre i el C.  
Alcanyís. 

D'altra banda creiem que vostè està parlant de risc per a les persones d'una manera molt frívola i més si  
parlem de certa imprudència o imprudència del tot, perquè vostè fa referència a que algú, imprudentment  
passa pel lloc on no li toca passar o no hauria de passar. Tenim present que tenim una passarel·la elevada 
per sobre de l'eix de l'Ebre, que voldria recordar que aquest govern en l'anterior mandat va arranjar i va  
pintar i va remodelar-la per tal de fer més adequat el seu pas, també tenim un aparcament que aquest 
govern el passat mandat va crear al costat del col·legi de Ferreries i per tant el que no podem fer és a base 
d'imprudències demanar que s'obri un pas que realment no té sentit a hores d'ara obrir-se. 

No entenem tampoc com parla de disminuir l'activitat comercial respecte a tenir el pas a la Plaça Joaquim 
Bau, quan la Plaça no està tancada, quan no hi ha cap carrer tallat i quan l'activitat a la Plaça Joaquim Bau 
segueix sent la mateixa, ni quina relació te això amb les obres actuals de la piscina. No entenem que desviar  
l'accés des de la Plaça uns metres al C. Alcanyís pugui suposar aquest greu problema per al comerç del  
barri. No entenem tampoc la comparativa entre treballadors del comerç local amb un hipermercat, no sé  
quin sentit té amb aquesta moció, ni a que ve parlar d'això amb l'obra, però bueno en tot cas suposo que 
ens ho aclarirà.

Tampoc entenc el de l'ascensor social aquí, tampoc entenc quina relació té amb l'obra del complex esportiu i 
jo entenc que potser vostè amb aquesta moció el que vol és defensar un comerç concret de caire esportiu i  
potser ho podríem entendre en aquest sentit que l'arribés a perjudicar, però que en tot cas no veiem que en 
base a cap interès general del comerç de Ferreries,  perquè tampoc tenim cap demanda del comerç de 
Ferreries que ens hagi fet aquí amb el seu volum, que es vegi perjudicat per aquesta distància de pocs 
metres des de la Plaça Joaquim Bau a la Plaça Alcanyís. 

Per tant, pel que fa a les obres, aquestes continuen el seu curs, aquest mes de setembre es reprendran, ja 
va explicar l'Alcalde i jo també els hi vaig explicar que s'estava remodelant el projecte, Sr. Forcadell no es 
preocupi que encara que li pese la super piscina segueix endavant, ja li li vaig explicar a la Comissió i li torno  
a explicar avui al Plenari i som conscients de que aquesta obra és complexa, son conscients de que no 
només  perjudicarà  en  algun  moment  al  comerç  de  la  Plaça  i  al  comerç  del  Barri  una  mica,  perquè 
evidentment hi han unes molèsties, però també perjudicarà als veïns, perquè evidentment quan es fa una 
obra aquí i a totes les ciutats del món, es perjudica perquè hi han unes molèsties per als veïns que tots  
coneixen,  però  en  tot  cas  no  entenem  i  nosaltres  no  entenem  aquesta  moció,  i  nosaltres  farem  les  
actuacions necessàries per tal de minimitzar les molèsties que puguen arribar a tenir la ciutadania del barri. 

Per tant com pot entendre, ni tenint en compte que no entenem el sentit de la moció ni tot el que li he 
explicat abans, no podem estar d'acord amb aquesta moció. 

Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui agraeix als companys que han vist aquesta necessitat de 
mentre no es continuen les obres, es pugui donar pas per un lloc on comerciants i veïns han demanat. A lo 
millor no els hi han fet arribar a vostès aquí de manera oficial, però passejant per la Plaça, passejant per  
aquells carrers, a mi sí que m'ho han dit i és per això l'interès de dir-los-ho i comunicar-los-ho. De totes  
maneres crec que això no és falta de seny com deia la Sra. Roigé, jo crec que demanar coses que poden ser  
de sentit comú, precisament és el contrari de falta de seny. 

Dit això, no estic gens d'acord en què només s'hagi d'afavorir el comerç de la gent que són nascuts a la  
ciutat de Tortosa, crec que s'ha d'afavorir tot el model comercial de proximitat i també les altres formes de 
distribució comercial. Per tant, dit això, reitero l'agraïment dels companys i companyes que han vist això que  
pugui ser necessari i afavoridor i si les obres s'han de continuar o s'han de reprendre molt aviat, llavors sí  
que entenc que no faria falta començar a obrir aquest pas.

*-*-*
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb dotze  vots en 
contra, corresponents als regidors del grup municipal de CiU, tres abstencions corresponents als regidors del 
grup municipal del PSC, i sis vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals d'ERC (2), IETE (2)  
PP (1) i  PxC (1)

12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, DE SUPORT A LA CIUTAT 
AGERMANADA DE TARTOUS.

El  Consistori  coneix  del  següent  assumpte  pel  Portaveu  del  grup  municipal  d'Esquerra  Republicana  de 
Catalunya, el Sr. Josep Felip Monclús Benet:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El moviment democratitzador conegut com a Primavera Àrab ha arribat a Síria i ha estat rebut pel règim 
totalitari  de  Bashar  Al-Assad  amb  els  tancs  al  carrer,  violència  i  tortura.  La  ciutat  de  Tortosa  està 
agermanada des del 2006 amb la ciutat siriana de Tartous, escenari de manifestacions i de la repressió del 
règim. Malgrat l’opacitat informativa, segons dades de l’oposició, en la regió de Tartous s’han produït fins a  
50 morts des de l’inici de la revolta. 

La  finalitat  d’agermanar  dos ciutats  es realitza  per  establir  lligams i  desenvolupar  relacions d'amistat  i 
cooperació, sobre la base del coneixement mutu, la tolerància i l'exercici de la solidaritat. Per aquest motiu, 
no podem restar impassibles davant els fets que es produeixen a la ciutat agermanada de Tartous. Sabem 
que poca cosa podem fer des d’aquí per defensar les víctimes de la violència, però els tortosines i tortosins 
ens veiem amb l’obligació moral d’expressar la nostra solidaritat amb la població de Tartous. 

És per tot això que presentem la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Davant els fets ocorreguts a Síria, i en particular a la ciutat agermanada de Tartous, l’Ajuntament de Tortosa 
acorda:

Manifestar el rebuig a l’actuació del règim sirià contra la seva població en general, i contra els ciutadans de 
Tartous en particular, expressant-los la solidaritat del poble de Tortosa, i exigint que se’ls respectin els Drets 
Humans més elementals com el dret d’expressió i de manifestació.

Enviar  a l’alcalde de Tartous una carta de condemna a la repressió que està exercint el règim contra la 
població, on es posi de manifest el malestar que la repressió i la manca de democràcia de Síria ens provoca. 
Cap govern pot ofegar en sang les legítimes aspiracions populars a la democràcia, a la justícia social i al  
respecte dels drets humans.

Demanar al Govern espanyol, a la Unió Europea i a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) que s’actuï  
internacionalment i de forma coordinada en defensa de la democràcia i dels drets humans dels ciutadans 
de Síria.

Traslladar aquest  acord  a  l’Ambaixada  de  Síria  a  l’Estat  espanyol,  a  la  Presidència  del  Parlament  de 
Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri d’Afers Exteriors, a l’Oficina de l’ONU a Madrid,  
a la Presidència de la Unió Europea.

*-*-*

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Monclús, qui manifesta que presentem aquesta 
moció de suport a una ciutat germana, en lo sentit d'agermanament, que està ubicada a Síria, perquè de 
tots és conegut que un moviment democratitzador conegut com a “primavera àrab” ha arribat també a Síria i  
allí ha estat rebut pel règim totalitari de Bashar Al-Assad amb els tancs al carrer, violència i tortura. La ciutat 

34



de Tortosa està agermanada des del 2006 amb la ciutat siriana de Tartous, escenari de manifestacions i de  
la repressió del règim. Malgrat l’opacitat informativa, segons dades de l’oposició, en la regió de Tartous 
s’han produït fins a 50 morts des de l’inici de la revolta. 

La  finalitat  d’agermanar  dos ciutats  es realitza  per  establir  lligams i  desenvolupar  relacions d'amistat  i 
cooperació, sobre la base del coneixement mutu, la tolerància i l'exercici de la solidaritat. Per aquest motiu, 
no podem restar impassibles davant els fets que es produeixen a la ciutat agermanada de Tartous. Sabem 
que poca cosa podem fer des d’aquí per defensar les víctimes de la violència, però els tortosines i tortosins 
ens veiem amb l’obligació moral d’expressar la nostra solidaritat amb la població de Tartous. 

És per tot això que presentem la següent, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Davant els fets ocorreguts a Síria, i en particular a la ciutat agermanada de Tartous, l’Ajuntament de Tortosa 
acorda:

Manifestar el rebuig a l’actuació del règim sirià contra la seva població en general, i contra els ciutadans de 
Tartous en particular, expressant-los la solidaritat del poble de Tortosa, i exigint que se’ls respectin els Drets 
Humans més elementals com el dret d’expressió i de manifestació.

Enviar a l’alcalde de Tartous una carta de condemna a la repressió que està exercint el règim contra la  
població, on es posi de manifest el malestar que la repressió i la manca de democràcia de Síria ens provoca. 
Cap govern pot ofegar en sang les legítimes aspiracions populars a la democràcia, a la justícia social i al  
respecte dels drets humans.

Demanar al Govern espanyol, a la Unió Europea i a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) que s’actuï  
internacionalment i de forma coordinada en defensa de la democràcia i dels drets humans dels ciutadans 
de Síria.

Traslladar aquest  acord  a  l’Ambaixada  de  Síria  a  l’Estat  espanyol,  a  la  Presidència  del  Parlament  de 
Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri d’Afers Exteriors, a l’Oficina de l’ONU a Madrid,  
a la Presidència de la Unió Europea.

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que evidentment votaran a favor, l'únic que 
voldria recordar és que Síria  és una República Àrab,  és un país islàmic sunnita i  per  tant  és un règim 
totalitari, radical, violent i brutal i que anteposa unes suposades lleis religioses, ideologia fanàtica per davant 
de qualsevol llei civil democràtica.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot  seguit  pren la  paraula el  Sr.  Dalmau,  qui  manifesta que el  grup municipal  Popular  ja  adelanto  que 
votarem l'abstenció en aquest punt, però ens han fet una petita reflexió que jo voldria exposar aquí per a que 
es veies la motivació de la votació que hem fet. 

L'Agermanament lògicament implica un interès i un especial sensibilitat amb la ciutat amb la qual estem  
agermanada, això és evident i  lògicament solidaritat amb ella en els moments i  les circumstàncies que 
passa. Ara bé, hi ha que considerar la natura dels fets, que és per a nosaltres nacional i l'àmbit internacional  
en  que  s'estan  produint  aquests  fets,  és  a  dir,  estem  davant  d'una  nació  soberana  que  és  Síria  i 
malauradament  davant  una  altra  guerra  incivil  on  els  fets  són  interns,  on  els  fets  no  els  coneixem 
exactament el que està passant, no sabem el que està fent cadascun dels bàndols i en les guerres se'n fan 
moltes de bestieses tant d'una banda com de l'altra. Ara bé, el que per a nosaltres mai pot ser i mai serà un  
fet intern, és la defensa de la democràcia i especialment dels drets humans. Defensa en que hem d'estar 
involucrats tots, a nivell individual, a nivell col·lectiu i a nivell estatal, per això, nosaltres, com que la votació  
és global,  hem fet  una votació d'abstenció pel  que acabo de dir,  no obstant si  la  votació hagués sigut  
desglossada punt per punt és evident que haguéssem votat en contra d'aquells punts o millor dit a favor de 
la condemna de la repressió i de la condemna de la manca de drets humans que hi han avui en dia a Síria i  
haguéssem votat a favor de que els organismes internacionals competents facin tot el possible per evitar 
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aquesta  guerra,  per  evitar  aquesta  confrontació,  evitar  totes  aquelles  conseqüències  que  afecten  a  la 
persona com a tal.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que votaran a favor de la proposta i a més volem 
aprofitar per felicitar al grup d'Esquerra Republicana per haver fet algo que potser se'ns ha colat una mica a  
la casa. Jo crec que és una proposta que potser hauria d'haver entrat per Presidència i que hauríem d'haver 
estat més atents a aquesta circumstància, no, en que una de les nostres ciutats agermanades està passant 
per un moment difícil i més enllà d'algun matís que algú expressa i que és lliure d'expressar en relació al text 
concret, el que està clar és que això és un missatge de suport i de solidaritat a les persones que viuen a  
aquesta ciutat agermanada de Tartous, per tant no només votem a favor, sinó que aprofitem per felicitar al  
grup d'Esquerra. 

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta  que  amb la  incoherència  en  el  nostre  principi  
inequívoc de defensa dels drets humans davant del pronunciament de la Comunitat Internacional també i 
amb  el  pronunciament  que  no  pot  ser  d'altra  manera,  una  ciutat  en  la  qual  la  nostra  ciutat  està 
agermanada, votem a favor de la moció. 

Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que vagi per endavant que el nostre vot serà  
favorable a la moció presentada pel seu grup Sr. Monclús, tot i que si que voldria aprofitar per fer amb 
aquesta moció una reflexió respecte l'agermanament de Tortosa amb Tartous l'any 2006, disortadament un 
agermanament  que  va  quedar  o  que  ha quedat  només  amb un  viatge  de  l'anterior  Alcalde  a  Tartous, 
acompanyat d'algun regidor i poca cosa més respecte al 2006. A més a més, aquest fou un agermanament 
que va culminar llavors ambaixador de Síria a l'Estat Espanyol, el Sr. Mohsen Bilal, aquest senyor ha passat a 
ser el Ministre d'Informació del règim de Bashar Al Asad, sent corresponsable entre altres dels atacs a la 
població civil, així com de l'expulsió de la premsa fora del país, l'opacitat informativa de la que vostè parlava 
quan exposava ve dirigida per aquesta persona que va ser qui va portar a terme aquest agermanament amb  
l'Ajuntament de Tortosa i per tant en el seu moment, al 2006 ens vam agermanar amb un règim autoritari  
que ho segueix sent, ho era al 2006 i ho és ara, potser ara amb més violència, però ho segueix sent.  
Moments difícils ho eren al 2006 Sr. Forcadell i ho segueixen sent en aquest moment, potser ara ens trobem 
en una situació de més repressió, però llavors també n'existia i per tant, la meva reflexió respecte la moció  
vindria a ser el fet de que hauríem de ser tots plegats més curosos a l'hora de determinar amb qui i com ens 
agermanem i què  fem després d'aquest agermanament que al final ha quedat en res més. 

Tot i això evidentment no trau la preocupació del nostre grup per la població de Tartous, pel conjunt de la 
població de Síria i d'altres països àrabs pel seu patiment i per tant el nostre vot serà favorable  a la moció.

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús qui dóna les gràcies pels vots afirmatius, en el cas del Sr. Dalmau 
per l'abstenció raonada.

*-*-*

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, IETE, i PxC i 1 abstenció corresponent al regidor  
del grup municipal del PP

*-*-*

Tot seguit  pren la  paraula el Sr.  Alcalde, qui  manifesta que a continuació faran el següent:  Hi  han tres  
mocions presentades per tres grups municipals diferents sobre el mateix contingut, el que farem és que per  
la mateixa ordre de presentació, la presentéssem i ens posicionéssem en relació a les tres mocions i per  
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tant el debat de les tres mocions les poguéssem agrupar conjuntament i òbviament la votació, Sr. Secretari, 
la farem individualitzada donat que no hi ha una moció conjunta. Cadascuna de les  tres, però la discussió la  
faríem en la globalitat i ho faríem amb l'ordre habitual, començarà la portaveu del grup de Convergència i 
Unió  i  ella  acabarà el  debat,  el  continuarà  el  grup municipal  d'Esquerra Republicana i  desprès el  grup  
municipal del Partit Socialistes, desprès es posicionaran la resta de grups i a la contrarèplica continuaríem 
mantenint aquest ordre.

Per tant, per iniciar el debat dels tres punts següents de l'ordre del dia té la paraula la Sra. Roigé com a  
portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Intervenció de la Sra. Roigé 

A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que es mantindrem fidels i dempeus en la defensa 
de la nostra identitat, de les nostres tradicions i la nostra llengua més que centenària. Així es va expressar el 
President Artur Mas en aquest mateix Saló de Plens el passat dia 4 de setembre. Perquè el nostre model 
d'escola és d'èxit des de fa més de  30 anys, el nostre és un model que garanteix la cohesió social, que no  
separa per raó de llengua, que no crea diferències i que ha permès i permet que els xiquets i xiquetes acabin 
l'escola amb un bon nivell de català i també de castellà, com demostren tots els indicadors, fins i tot per  
sobre d'algunes de les Comunitats Autònomes  monolingües. Aquest és un model avalat per la gran majoria 
de la societat catalana, per la societat civil i per la Comunitat  Educativa, així com per la majoria de forces de 
l'Arc Parlamentari Català, per tant mentre es mantingui aquesta majoria no es pot posar mai en qüestió  
aquest model lingüístic. 

El Govern de la Generalitat ja ha anunciat que presentarà recurs a l'Auto del Tribunal Superior de Justícia de  
Catalunya, interlocutòria que és conseqüència d'unes sentències del Tribunal Suprem, la última del darrer  
mes de desembre de 2010 on s'emplaça la Generalitat a aplicar en el termini màxim de dos mesos les 
mesures necessàries per convertir la llengua castellana en llengua vehicular a l'escola.

No ens podem permetre que ataquin al nostre model, ni que s'ataqui d'aquesta manera la nostra llengua. La 
llengua  catalana  configura  la  nostra  identitat  i  aquesta  és  una  línia  roja  que  mai  es  pot  traspassar.  
Necessitem a més seguir treballant per la nostra llengua, ja que aquesta segueix necessitant un especial 
protecció i la immersió lingüística a les escoles del nostre país és la millor eina per incrementar-ne el seu ús 
social. 

La nostra llengua configura la nostra identitat col·lectiva i per aquest motiu ha estat infinitat de vegades 
atacada, però malgrat els atacs ens hem sortit, perquè una gran majoria estem disposats a continuar lluitat  
per la nostra identitat. La nostra ciutat de Tortosa, el model educatiu i la immersió lingüística ha estat des  
del principi un èxit i des d'aquí felicitem i agraïm a la comunitat educativa del país i en especial a la de  
Tortosa, que malgrat les dificultats continuï treballant amb la mateixa intensitat per garantir el nostre model i 
preservar la nostra llengua. Per tant creiem convenient presentar a la seva aprovació aquesta moció, per tal  
que l'Ajuntament de Tortosa es manifeste en suport a la nostra llengua, al nostre model educatiu i rebutjant 
els  atacs  que estem patint  i  concretament  la  recent  interlocutòria  del  Tribunal  Superior  de Justícia  de 
Catalunya. 

Acabo com he començat, també en paraules del President Mas, “Ha de quedar clar que nosaltres aquesta 
llengua la defensarem a tot arreu, amb tots els mitjans possibles, perquè amb el tema de la llengua no s'hi  
juga”.

A continuació els llegiré els acords que diuen que el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:

PRIMER:  Manifestar  el  desacord  amb  la  sentència  del  Tribunal  Suprem  i  la  interlocutòria  del  Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)  que qüestionen el model educatiu català.

SEGON: Constatar que en el municipi de Tortosa aquest model educatiu i la immersió lingüística han estat 
durant els darrers anys un model d’èxit i que ha proveït de les competències lingüístiques necessàries, tant  
en català com en castellà, a tots els seus alumnes.
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TERCER:  Donar  suport  al  model  educatiu  català  i  a  la  Llei  d’Educació  de Catalunya,  emparats  amb la 
sobirania del Parlament de Catalunya, que a través de la immersió lingüística garanteix la consolidació de la  
nostra llengua, així com a totes les accions dutes a terme tant pel Govern de la Generalitat de Catalunya com 
pel Parlament de Catalunya amb l’objectiu de mantenir i defensar aquest model. 

QUART: Felicitar a tota la comunitat educativa tortosina per la feina duta a terme al llarg dels últims 30 anys 
en la implantació i desenvolupament a les escoles del nostre municipi del model educatiu català que ha 
garantit el coneixement tant de la llengua catalana com la castellana. 

CINQUÈ: Demanar i agrair a tota la comunitat educativa, en especial a la del nostre municipi, que malgrat les  
dificultats sobrevingudes, continuï treballant amb la mateixa intensitat i coratge per mantenir aquest model  
educatiu i preservar el coneixement de la llengua catalana.

SISÈ: Donar suport a les diferents iniciatives, tant a nivell local com nacional, que tinguin com a objectiu  
garantir  el model educatiu català.  De forma especial,  a totes les entitats cíviques, culturals i  de l’àmbit  
educatiu aplegades en torn al projecte Somescola.cat.

SETÈ: Traslladar aquest acord als diferents centres d’ensenyament del municipi, al Parlament de Catalunya i 
al Govern de la Generalitat.

Respecte a les altres dos mocions, ens posicionem favorablement a les dos mocions, tot i que com ja hem 
comentat en Junta de Portaveus, entenem que l'Ajuntament de Tortosa pel que fa al punt segon, no pot fer 
un recurs i ja ho fa el Govern de la Generalitat en aquest sentit. 

Intervenció del Sr. Monclús 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que davant la interlocutòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que ha donat dos mesos de termini a la Generalitat per a que aplique les mesures 
necessàries per a que el castellà sigui llengua vehicular a l'Escola, en aplicació de la Sentència de desembre  
de 2010 del Tribunal Suprem. 

El  Tribunal  Suprem espanyol  (TS)  ha  emès  tres  sentències  que,  basant-se  en  la  retallada  del  Tribunal 
Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el  
castellà al català a totes les escoles «com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els  
cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia 
que  la  Generalitat  haurà  d’adaptar  el  sistema d’ensenyament  per  garantir  la  presència  del  castellà  de 
manera «equitativa» respecte del català.

El Suprem declara «el dret dels recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular en el  
sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar 
les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 
31/2010  del  Tribunal  Constitucional,  que  considera  també  el  castellà  com  a  llengua  vehicular  de 
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català». «De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent  
al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació, tant oral com escrita, que li  
siguin  remeses pel  centre  [d’ensenyament]  siguin  també en castellà»,  conclou la  part  dispositiva  de la 
sentència.

Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut  
que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiada 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes. 

La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, especialment si la comparem 
amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea  
si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica un 
tracte impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua castellana al nostre territori.
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Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació de minorització del  
seu  coneixement  i  del  seu  ús,  la  bona  aplicació  i  actualització  de la  immersió  lingüística  és  una eina  
fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir la cohesió social.

Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava oficialment la llengua 
catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada  
i  reconeguda  arreu.  Una  immersió  lingüística  amb  necessitats  de  millora,  però  que  ha  comportat  un 
coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i 
l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana.

Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la llengua castellana 
igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 
desvinculant així l’adquisició de la llengua castellana del seu ús escolar vehicular.

Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Manifestar  el  rebuig  a  la  interlocutòria  del  TSJC,  conseqüència  de  la  retallada  del  Tribunal 
Constitucional espanyol (TC) a l’Estatut i de les  sentències conseqüents del Tribunal Suprem que 
signifiquen  un  nou  atac  directe  al  nostre  país,  de  conseqüències  molt  greus  per  al  sistema 
d’immersió lingüística als centres educatius.

2. Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar amb el compromís 
d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.

3. Vetllar  per  l'extensió  del  sistema  d’immersió  lingüística  d’acord  amb  els  preceptes  de  la  Llei 
d’educació de Catalunya.

4. Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva voluntat de no acatar 
la interlocutòria i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora que el Govern de Catalunya, 
així com el Parlament català donin cobertura a aquests professionals i docents.

5. Adherir-se  i  donar  suport  a  la  iniciativa  somescola.cat  i  emplaçar  la  societat  civil  catalana  a 
mobilitzar-se contra aquesta decisió.

6. Fer  arribar  aquest  acord  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  i  al  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. “

Pel que fa al posicionament de les altres dues mocions, totalment d'acord.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que aquesta tarde al Parlament de Catalunya ha 
entrat una proposta conjunta de la coalició que dona suport al govern Convergència i Unió, del partit al que 
pertany el nostre grup municipal, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya 
i Iniciativa i, per tant no podem més que manifestar el nostre suport a les mocions presentades i defensades  
pels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya.

Avui podríem posar com a exemple del que es defensa a diferents prescripcions, diagnosi i estudis d'insignes 
intel·lectuals catalanes i catalans i pedagogs. Jo voldria fer-ne referència a una pedagoga compromesa amb 
l'Escola Catalana,  compromesa amb els moviments d'innovació pedagògica,  compromesa amb la nostra 
llengua i amb el nostre idioma com a vehicular del nostre ensenyament, la pedagoga i mestra Marta Mata,  
que va estar també municipalista regidora de l'Ajuntament de Barcelona i crec que avui estaria al nostre  
costat en la lluita per la defensa de la nostra llengua. 
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És així que nosaltres amb la nostra proposta d'acord plantegem mostrar el nostre suport en la defensa del  
model d'escola catalana, un model que fa molts anys que està vigent al nostre país i amb un gran consens a  
la nostra societat valorat de forma excel·lent en l'àmbit internacional. Quedaria el recórrer ja que ho fa el  
nostre govern, diguem apartat i també instem a tots els partits polítics a unir-se en defensa de la llengua i 
finalment comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del 
Parlament. Per tant, també manifestes el nostre suport en les dos mocions presentades anteriorment.

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que vol deixar clar que Plataforma per Catalunya ha  
diferència d'altres partits, pensem que cal acatar les sentències dels Tribunals. Així ho han demostrat no fa  
gaire amb el tema de la manifestació a Salt, que ens la van prohibir i ho vam acceptar. 

També és veritat que hi han sentències que són absurdes i que fins i tot són un atemptat a les llibertats més 
bàsiques, però cal complir les sentències. El català és evident que ha d'estar a la nostra escola, faltaria més, 
és la nostra llengua i nosaltres com a partit identitari sempre defensarem el català, la nostra terra i la nostra 
gent, però també és evident que el castellà també hi ha de ser, perquè també és la nostra llengua i a més és  
un dels idiomes més importants del món, fins i tot jo diria més lluny, fins i tot que l'anglès també hi ha de ser  
i ha de ser d'una forma més important que ara, perquè també és la nostra llengua, és el món occidental i és 
la primera del món occidental. El problema creiem que no és ni el castellà, ni el català, el problema al carrer 
no existeix, aquest problema l'han creat vostès, els polítics i tot per esgarrapar un grapat de vots radicals i  
per tapar els reals problemes o els problemes que tenim de veritat. El despilfarrament que s'ha fet durant 
anys, l'atur, la invasió immigrant que tenim, uns salaris ridículs i uns impostos abusius. 

El problema no és ni el català, ni el castellà, és el nefast sistema educatiu que tenim, un sistema que ni  
educa ni  ensenya,  un sistema que a doctrina i  a  borrega, un sistema que l'únic que fa és imposar un 
pensament únic, Plataforma per Catalunya el que vol és canviar el Sistema Educatiu. 

El problema no és ni el català ni el castellà, el problema és que si no aturem la invasió immigrant, d'aquí a  
quatre dies ens obligaran a parlar en la seva llengua, com ja està passant a tot arreu, perquè ells exigeixen 
sempre un traductor enlloc de parlar la nostre llengua.

Per tot l'anterior, nosaltres ens abstindrem.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que normalment no intervé en posicionaments 
dels portaveus i en aquest tema, però simplement per constatar i per a que no s'enganyi ningú, en aquests  
moments Sr. Casanova, vostè és tant polític com la resta dels vint companys d'aquests Consistori. Per tant  
no  digui  els  polítics,  perquè  la  mateixa  política  que  fa  vostè,  fem la  resta  dels  vint  companys.  Ja  em 
contestarà desprès al seu torn, només era per a constatar que aquí no hi han castes, vostè per a la bo i per 
a lo dolent és tant polític com el Sr. Dalmau, Sr. Bel, Sr. Monclús o com lo Sr. Sabaté o com qualsevol dels  
que estem aquí, per tant no intente confondre a ningú, perquè té la mateixa dedicació, la mateixa retribució, 
els  mateixos  drets  i  les  mateixes  obligacions que els  restants  polítics  que vostè  anomena amb cert  to 
despectiu sense adonar-se que vostè està dins del mateix sac. 

Intervenció del Sr. Dalmau 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el grup municipal Popular ens fem en aquest 
punt, en aquestes tres mocions i agafant un poc l'esquema de la moció presentada per  Convergència i Unió,  
les següents reflexions:

En  quan  al  punt  primer,  que  manifesta  el  desacord  amb  la  sentència  del  Tribunal  Suprem  i  amb  la  
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que qüestionen el model educatiu català. La 
reflexió que nosaltres ens fem és la següent: En un estat de dret i en una democràcia, la justícia i el poder  
judicial són un dels seus pilars fonamentals, són garantia dels drets i dels deures de la ciutadania i fe de  
qualsevol afany que es vulgui conculcar, sols per aquesta funció, és clau per a una convivència equilibrada i  
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sols per aquesta funció, es basi el seu respecte i el seu acatament. Ara bé, en un estat de dret i en una  
democràcia,  tots,  persones  e  institucions,  tenen  el  dret  constitucional  de  discrepar  i  tenen  lo  dret 
constitucional d'utilitzar tots els instruments jurídics, polítics o institucionals, legals o legítims, per obtenir 
satisfacció a la  seva petició,  demanant  la  revisió d'aquells  actes que consideren lesius pels seus drets 
democràtics, jurídics o pedagògics. 

El grup municipal del Partit Popular considerem que en aquest moment i en aquest acte es té que esperar la 
resolució de les accions jurídiques  e institucionals que inicie la Generalitat de Catalunya o persones o  
institucions que es consideren agreujades per a que en el seu moment o en el seu cas, puguin acatar la  
decisió que estableix l'estat de dret, la democràcia i el nostre seny que a mi del que ningú ens ha d'apartar. 

Pel que fa a la resta dels punts, el segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè, acollin-me a l'estructura de la 
moció de Convergència i Unió, assenyalar que la proposta de Convergència i Unió hi han punts en que el  
grup municipal Popular, en una votació separada, estem ja ara d'acord, com per exemple i en via d'exemple,  
entre altres llegiré, el segon quan diu “constatar que en el municipi de Tortosa aquest model educatiu i la  
immersió lingüística han estat durant els darrers anys un model d’èxit i que ha proveït de les competències  
lingüístiques necessàries, tant en català com en castellà, a tots els seus alumnes” o per exemple, també ja 
estem ara d'acord en lo punt quart que diu “Felicitar a tota la comunitat educativa tortosina per la feina duta  
a terme al llarg dels últims 30 anys en la implantació i desenvolupament a les escoles del nostre municipi 
del model educatiu català que ha garantit el coneixement tant de la llengua catalana com la castellana” i en  
podria llegir algun més. No obstant, com que entenem que la votació de la proposta no és desagregada punt 
per punt, sinó que és del conjunt, el grup municipal Popular, emet el seu vot d'abstenció.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que vagi per endavant que votarem a favor de 
les tres mocions, com ja ho havíem avançat en Junta de Portaveus. Algunes reflexions per acompanyar el vot 
i és que, en condicions normals apel·lar a l'estat de dret, a la necessitat de complir les sentències judicials, 
etc, és la cosa més lògica del món. El problema és que aquí tenim un pecat original, que és que el Tribunal  
Constitucional Espanyol actua com a tercera cambra legislativa i modifica un pacte polític que hi ha hagut  
entre representants polítics de Catalunya i de l'Estat i refrendat pel poble de Catalunya i aquí s'inicia una 
cadena,  que al  nostre  entendre,  ja  permet  rebutjar,  ja  permet  parlar  de no acatar  i  permet parlar  per  
exemple,  de  coses  més  coses  com la  desobediència  civil  i  és  que  estem avalats  pels  reconeixements 
internacionals que ha tingut el nostre sistema educatiu, estem avalats pels resultats dels nostres estudiants 
que demostren que tenen el mateix o millor nivell de coneixement de la llengua castellana que la resta de 
l'Estat espanyol i per tant senzillament ni un pas enrera. Estem davant una perillosa involució en lo que és la 
consciència  de la pluralitat nacional de l'Estat espanyol, que pot acabar o pot derivar en diversos conflictes, 
un aquest. Jo crec que en això avui hi ha hagut la iniciativa al Parlament de Catalunya entre diverses forces  
polítiques també representades aquí i  que saludem i que demanem que aquesta unitat sigui referència 
també per a altres possibles batalles que ens tocarà fer. 

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé qui només vol manifestar-se respecte a les paraules del Sr. Dalmau,  
portaveu del Partit Popular. Sr. Dalmau. Nosaltres el grup de Convergència i Unió podem, volem i tenim el  
dret de discrepar de les diferents sentències que puguin haver i dels diferents atacs que hi puguin haver cap  
a la nostra llengua. Manifestem i tenim el dret de fer-ho el nostre desacord amb la sentència del Tribunal 
Suprem i amb la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia i amb això estem totalment d'acord i donem 
total suport a totes les actuacions que pugui fer el govern de la Generalitat en aquest sentit. 

S'estan trencant des de fa uns quants anys les regles de joc que existien, tant pel que fa a la sentència de  
l'Estatut com pel que fa als recents atacs a la nostra llengua, com pel que fa també a la reforma exprés que  
es va fer fa pocs dies de la Constitució al Congrés dels Diputats. Per tant aquí, el grup de Convergència i Unió 
ens hi trobarà per tal de poder defensar la nostra llengua i defensar la nostra identitat. 

*-*-*
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13. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PER MANIFESTAR EL DESACORD AMB LA 
SENTÈNCIA  DEL  TRIBUNAL  SUPREM  I  LA  INTERLOCUTÒRIA  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE 
CATALUNYA QUE QÜESTIONEN EL MODEL EDUCATIU CATALÀ

El Consistori coneix del següent assumpte per la Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, la Sra.  
Meritxell Roigé i Pedrola.

“MOCIÓ

El  model  d’escola  amb què el  nostre  país  s’ha dotat  durant  els  últims 30 anys  ha garantit  la  igualtat  
d’oportunitats per a tothom i ha proporcionat un nivell de competències lingüístiques, tant en català com en 
castellà, per a tots els nostres estudiants, i el municipi de Tortosa n’ha estat un exemple.

L’èxit d’aquest model s’ha constatat al llarg d’aquests anys, esdevenint referència tant al nostre Estat com a 
nivell internacional. La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular ha estat un 
dels eixos bàsics d’aquest model educatiu, que ha permès la consolidació de la llengua pròpia de Catalunya 
i, a la vegada, ha garantit el coneixement del castellà amb un grau igual o superior que a la resta de l’Estat  
espanyol,  tal  i  com  demostren  les  dades  del  Consell  Superior  d’Avaluació,  que  constaten  que  les 
competències lingüístiques de Catalunya en llengua castellana estan per sobre de la mitjana de l’Estat.

Aquest model, més enllà d’entrebancs puntuals, ha tingut el suport i ha estat respectat per la majoria tant al  
nostre  país  com a l’Estat  espanyol.  Malauradament,  en els  darrers  anys  algunes minories  han intentat  
dinamitar-lo i malmetre’l. I entre tots hem d’evitar aquesta maniobra.

Alguna sentència del Tribunal Suprem i la recent interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) qüestionen aquest model d’escola i la immersió lingüística.

És per aquests motius que el Grup de CiU proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER:  Manifestar  el  desacord  amb  la  sentència  del  Tribunal  Suprem  i  la  interlocutòria  del  Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)  que qüestionen el model educatiu català.

SEGON: Constatar que en el municipi de Tortosa aquest model educatiu i la immersió lingüística han estat 
durant els darrers anys un model d’èxit i que ha proveït de les competències lingüístiques necessàries, tant  
en català com en castellà, a tots els seus alumnes.

TERCER:  Donar  suport  al  model  educatiu  català  i  a  la  Llei  d’Educació  de Catalunya,  emparats  amb la 
sobirania del Parlament de Catalunya, que a través de la immersió lingüística garanteix la consolidació de la  
nostra llengua, així com a totes les accions dutes a terme tant pel Govern de la Generalitat de Catalunya com 
pel Parlament de Catalunya amb l’objectiu de mantenir i defensar aquest model. 

QUART: Felicitar a tota la comunitat educativa tortosina per la feina duta a terme al llarg dels últims 30 anys 
en la implantació i desenvolupament a les escoles del nostre municipi del model educatiu català que ha 
garantit el coneixement tant de la llengua catalana com la castellana. 

CINQUÈ: Demanar i agrair a tota la comunitat educativa, en especial a la del nostre municipi, que malgrat les  
dificultats sobrevingudes, continuï treballant amb la mateixa intensitat i coratge per mantenir aquest model  
educatiu i preservar el coneixement de la llengua catalana.

SISÈ: Donar suport a les diferents iniciatives, tant a nivell local com nacional, que tinguin com a objectiu  
garantir  el model educatiu català.  De forma especial,  a totes les entitats cíviques, culturals i  de l’àmbit  
educatiu aplegades en torn al projecte Somescola.cat.

SETÈ: Traslladar aquest acord als diferents centres d’ensenyament del municipi, al Parlament de Catalunya i 
al Govern de la Generalitat.

*-*-*
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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 IETE, i 2 abstencions corresponents als regidors  
del grup municipal del PP i PxC

14.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA,  SOBRE  LA 
INTERLOCUTÒRIA  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  CATALUNYA  REFERENT  A  LA  IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA

El  Consistori  coneix  del  següent  assumpte  pel  Portaveu  del  grup  municipal  d'Esquerra  Republicana  de 
Catalunya, el Sr. Josep Felip Monclús Benet:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

“Davant la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha donat dos mesos de 
termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà sigui llengua vehicular a 
l'escola, en aplicació de la sentència del desembre  del 2010 del Tribunal Suprem (TS).

El  Tribunal  Suprem espanyol  (TS)  ha  emès  tres  sentències  que,  basant-se  en  la  retallada  del  Tribunal 
Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el  
castellà al català a totes les escoles «com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els  
cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia 
que  la  Generalitat  haurà  d’adaptar  el  sistema d’ensenyament  per  garantir  la  presència  del  castellà  de 
manera «equitativa» respecte del català.

El Suprem declara «el dret dels recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular en el  
sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar 
les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 
31/2010  del  Tribunal  Constitucional,  que  considera  també  el  castellà  com  a  llengua  vehicular  de 
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català». «De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent  
al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació, tant oral com escrita, que li  
siguin  remeses pel  centre  [d’ensenyament]  siguin  també en castellà»,  conclou la  part  dispositiva  de la 
sentència.

Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut  
que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiada 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes. 

La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, especialment si la comparem 
amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea  
si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica un 
tracte impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua castellana al nostre territori.

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació de minorització del  
seu  coneixement  i  del  seu  ús,  la  bona  aplicació  i  actualització  de la  immersió  lingüística  és  una eina  
fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir la cohesió social.

Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava oficialment la llengua 
catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada  
i  reconeguda  arreu.  Una  immersió  lingüística  amb  necessitats  de  millora,  però  que  ha  comportat  un 
coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i 
l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana.

Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la llengua castellana 
igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 
desvinculant així l’adquisició de la llengua castellana del seu ús escolar vehicular.

Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Manifestar el rebuig a la interlocutòria del TSJC, conseqüència de la retallada del Tribunal Constitucional 
espanyol (TC) a l’Estatut i de les  sentències conseqüents del Tribunal Suprem que signifiquen un nou atac  
directe  al  nostre  país,  de  conseqüències  molt  greus  per  al  sistema  d’immersió  lingüística  als  centres 
educatius.

Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar amb el compromís d’actuar  
i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.

Vetllar per l'extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de  
Catalunya.

Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva voluntat de no acatar la  
interlocutòria i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora que el Govern de Catalunya, així com el  
Parlament català donin cobertura a aquests professionals i docents.

Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la societat civil catalana a mobilitzar-se  
contra aquesta decisió.

Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament d’Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya. “

*-*-*

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 IETE, i 2 abstencions corresponents als regidors  
del grup municipal del PP i PxC

15.  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT  DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA,  DE SUPORT A LA 
DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA

El Consistori coneix del següent assumpte pel Portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, el Sr. Antoni Sabaté Ibarz

MOCIÓ 

El 2 de setembre passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una interlocutòria en la qual  
insta al Govern de la Generalitat de Catalunya que en un termini de dos mesos canviï la llengua vehicular  
d'ensenyament, el català, tot obligant a incloure la llengua castellana com a llengua vehicular en el sistema 
educatiu de Catalunya.

Aquesta ofensiva contra el català, contra les escoles i contra el model d'immersió lingüística és una ofensiva 
contra la cohesió social al nostre país. Tot el que sigui afluixar en la defensa, enaltiment i promoció de la  
llengua catalana, que és la que es troba en minoria en l'espai públic, és afeblir les possibilitats del català. 

Cal tenir en compte que el Tribunal Constitucional va avalar la immersió lingüística a les escoles catalanes,  
l'ensenyament en llengua catalana com a vehicular d'ensenyament. A més, el model d'immersió lingüística 
de Catalunya ha estat qualificat internacionalment com excel·lent,  essent objecte d'estudi  per  a la  seva 
implementació en altres països. 

D'altra banda, no és cert que l'actual model no tingui en compte la llengua castellana, ja que aquesta és  
objecte d'ensenyament en totes les escoles de Catalunya, com tampoc no s'adiu a la realitat que el fet que la  
llengua  vehicular  a  les  escoles  catalanes  sigui  el  català  comporti  que  els  estudiants  escolaritzats  a 
Catalunya  desconeguin  la  llengua  castellana,  ja  que  les  diferents  avaluacions  han  demostrat  que 
pràcticament hi ha el mateix domini de la llengua castellana per part de l'alumnat català que pel d'altres  
comunitats de l'Estat espanyol. Per tant, s'ha demostrat que el model d'immersió permet el coneixement de  
les  dues  llengües  oficials  en  acabar  l'ensenyament  obligatori,  afavorint  la  cohesió  social  i  la  igualtat 
d'oportunitats. 
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Aquesta  situació,  a  més,  no  afectarà  només  a  la  immersió  lingüística  sinó  a  tot  el  model  escolar  de  
Catalunya. És per això que cal , ara més que mai, que tots els partits polítics s’uneixin, sense que donin peu  
a un conflicte innecessari entre el català i el castellà, tal i com està fent el Partit Popular, volent desmuntar 
un  model  educatiu  completament  efectiu  i  vàlid,  emparant-se  en  la  resolució  del  Tribunal  Superior  de 
Justícia de Catalunya i crescut per les seves expectatives a les properes eleccions generals.

Atès allò exposat, elevem al Ple de L’Ajuntament de Tortosa la següent,

PROPOSTA D’ACORD:

Primer: Mostrar el nostre suport a la defensa del model d'escola catalana, 
un model que fa molts anys que està vigent al nostre país i amb un gran consens a la nostra societat, valorat  
de forma excel·lent en l'àmbit internacional.

Segon:  Recórrer la resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia i moure tots els instruments jurídics,  
polítics i institucionals per defensar l'actual model.

Tercer:  Instar a tots els partits polítics a unir-se en defensa de la llengua catalana.

Quart: Comunicar aquests  acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya.

*-*-*

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 IETE, i 2 abstencions corresponents als regidors  
del grup municipal del PP i PxC

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui agraeix a tots els regidors aquest sentit de la votació respecte a 
aquestes propostes, agrair-los almenys ja que no em pogut assolir la unanimitat, que s'hagin pogut aprovar  
amb una amplia  majoria  i  això sí,  sense cap vot  en contra i  en alguns punts mostrant  la  coincidència 
d'alguns que s'han abstingut i agrair que l'Ajuntament de Tortosa pugui tenir aquesta posició.

També abans jo m'afegeixo al record que feia d'una pedagoga molt important per al nostre país, com és la  
Marta Mata, jo també voldria si em permeten, fer un record, en podríem fer moltíssims dels dos-centes 
essencialment tortosins, però donat que ara fa dos anys li van fer un reconeixement a títol postum de Mestre 
de Mestres, el professor Josep Panisello, que també va ser una persona que va lluitar en moments molt  
difícils per la nostra llengua i per la introducció de la nostra llengua  a l'escola, avui també tenir un record en 
la figura del professor Panisello.

Finalment  agrair  a  tots  vostès,  perquè  em penso  que  els  he vist  pràcticament  a  tots  vostès,  que  ens 
haguéssem  sumat  i  jo  crec  que  així  també  demostrat  la  voluntat  unànime  o  casi  unànime  d'aquest 
Ajuntament,  a la concentració que sota el lema “Per un país de tots, l'escola en català” ha promogut la  
plataforma Somescola.cat, que inclou tota una serie d'entitats cíviques, socials i educatives, en defensa 
d'aquest model d'èxit que ha estat el model d'immersió i d'escola catalana al llarg d'aquests últims trenta  
anys i que ha concentrat aquí a la Plaça de l'Ajuntament de Tortosa, a molts de tortosins i tortosines, amb el  
mateix objectiu i especialment si em permeten, a molta gent de la comunitat educativa, no em refereixo 
exclusivament a professors i mestres, sinó també a pares i alumnes, en lo qual és significatiu el recolzament 
i que l'Ajuntament de Tortosa hagi respòs en una direcció com aquesta. 

16. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, PER A QUE L'ANTIC 
ESCORXADOR  PASSI  A  ANOMENAR-SE  CENTRE  CULTURAL  RICARD  SALVAT  I  DONAR  SUPORT  A  LA 
DENOMINACIÓ RICARD SALVAT PER A LA SALA GRAN DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA.
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El Consistori coneix del següent assumpte pel Portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, el Sr. Antoni Sabaté Ibarz

MOCIÓ 

El 25 de març de 2009 va morir Ricard Salvat, dramaturg, escriptor i professor universitari. Fundador de 
l'Escola  d'Art  Dramàtic  Adrià  Gual  amb  Maria  Aurèlia  Capmany,  va  ser  membre  de  la  Reial  Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i premi Nacional de Teatre l'any 1999.

Salvat  és  un  dels  tortosins  més  il·lustres,  amb  una  trajectòria  molt  àmplia  i  de  gran  reconeixement  
internacional. Va ser el fundador del Festival Internacional de Teatre Entre Cultures, que es va celebrar a  
Tortosa els anys 2004, 2005 i 2006, de gran repercussió mediàtica i que va convertir Tortosa en capital de  
referència en l'agenda cultural de tota la Mediterrània. Salvat, a més, va ser un intel·lectual compromès amb 
la seva societat i el seu temps, amb un clar compromís democràtic, antifranquista i progressista, que el va 
condemnar molt de temps a l’ostracisme interior essent reduït, tot i la seva vàlua, a un director de teatre 
esporàdic que estrenava una obra de tant  en tant,  sense que per  això  renunciés  mai  a posar la  seva  
experiència al servei de la cultura catalana.

Els darrers mesos diverses personalitats s'han adherit a la proposta de l'escriptora Isabel-Clara Simó que va 
fer arribar una carta al conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, per tal que la Sala Gran del  
Teatre Nacional de Catalunya, TNC, on mai va poder representar cap obra,  dugui el nom de Ricard Salvat, 
atenent que va ser un dels principals defensors de la creació del TNC. 

Així mateix cal que Tortosa també reconegui una de les seves principals figures, amb un llegat extens, i un 
dels principals ambaixadors de la nostra ciutat arreu del món.

Cal que Tortosa agraeixi i reconegui Salvat, que sempre va pensar en la seva ciutat i ens va regalar una de  
les propostes culturals més interessants dels darrers anys,  amb un projecte força ambiciós que va situar a 
Tortosa com a capital teatral de la Mediterrània i li va atorgar una projecció internacional. 

Atès allò exposat, elevem al Ple de L’Ajuntament de Tortosa la següent,
 
PROPOSTA D’ACORD:

Primer: Que l'antic Escorxador passi a anomenar-se  Centre Cultural Ricard Salvat.

Segon: Mostrar el nostre suport a la iniciativa encapçalada per Isabel-Clara Simó per tal que la Sala Gran del 
Teatre Nacional de Catalunya dugui el nom de Ricard Salvat.

Tercer:   Comunicar aquests  acords al govern de la Generalitat de Catalunya .

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Sabaté, qui manifesta que ahir justament en 
aquest escenari institucional es feia referència a la història, a la literatura i a la cultura del nostre país, es  
feia esment també a personatges ebrencs, al jesusenc Cid i Mulet, a l'ebrenc fill de Benissanet Artur Bladé i  
Desumbila, com a intel·lectuals i persones de la cultura catalana que van patir l'exili com a conseqüència de  
la repressió franquista. Justament Artur Bladé a Montpeller en estretes converses gairebé  a diàries en lo  
mestre Fabra i també Rovira i Virgili, que per qüestions de la llengua avui també jo crec que són de molta  
actualitat i també es feia referència diguem no salament a l'exili exterior, sinó a l'exili interior. Jo crec que 
diferents i molts intel·lectuals i persones del món de la cultura, també del món polític, social i econòmic del  
nostre país, sofriren aquest exili interior. Una de les persones que patir aquest exili interior, sense cap mena  
de dubte, va ser el tortosí Ricard Salvat, que fou menystingut, separat, proscrit pel franquisme dels ambients 
culturals  del  nostre  país,  amb  tot,  la  seva  militància  d'una  cultura  progressista  en  pro  dels  valors  
democràtics  del  nostre  país,la  seva  perseverança,  la  seva  defensa  i  la  seva  visió  de futur  de  les  arts 
escèniques va ser tinguda en consideració per l'àmbit cultural una vegada recuperada la democràcia. Ferm 
defensor del que desprès ha estat una de les infraestructures d'arts escèniques més important del nostre 
país, com és el Teatre Nacional de Catalunya. 
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Avui Ricard Salvat és també notícia, perquè la escriptora Isabel Clara Simó, en carta adreçada a l'actual 
Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha sol·licitat que la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya dugui  
el seu nom. Per tant, nosaltres pensem que l'Ajuntament de la ciutat on va nàixer Ricard Salvat hauria de 
recolzar aquesta iniciativa d'Isabel Clara Simó, recolzada també per un ampli ventall de l'actualitat del nostre 
país i alhora també pensem que una de les infraestructures culturals de la ciutat de Tortosa hauria de dur el  
seu nom. 

És per això que presentem a la consideració del plenari, donar recolzament a aquesta petició encapçalada 
per l'escriptora Isabel Clara Simó i en segon lloc, que l'antic Escorxador de Tortosa dugui el nom de Ricard  
Salvat. 

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que de forma molt breu, donarem suport a 
aquesta  moció  entenent  que  Ricard  Salvat  és  un  tortosí  universal  i  que,  tot  i  que  probablement, 
ideològicament  no  estaríem mai  d'acord,  l'art,  la  cultura  i  la  ciència  han  d'estar  sempre  per  qualsevol 
ideologia política. Ricard Salvat es mereix aquest honor tant a Tortosa com a Barcelona.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que nosaltres en la línia del company Casanova, 
doncs també pensem el grup municipal Popular que tenim que honorar a tots els tortosins il·lustres en tots 
els  seus  diferents  aspectes  en  los  que  destaquen,  ja  sigui  social,  econòmic,  cultural,  artístic,  etc,  
independentment de les seves ideologies, creences o les seves militàncies polítiques, per això la nostra 
votació és positiva per a la proposta del grup Socialista. 

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell,  qui manifesta que és una moció que en el fons no hi ha  
absolutament  cap  diferència,  és  més,  en  relació  al  punt  segon,  en  relació  al  suport  a  la  iniciativa  
encapçalada per  Isabel Clara Simó per a que la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya dugui el nom de 
Ricard Salvat, el votarem a favor, si és possible fer una votació separada o si hi ha una petita modificació del  
punt primer i és que a la casa, per un tema és formal, fa un temps que vam intentar no portar a través de  
mocions  i  ho  hem  comentat  així  en  Junta  de  Portaveus  Sr.  Sabaté,  no  portar  a  través  de  mocions 
reconeixements personals, intentar tancar-los abans de portar-los aquí. Això en l'anterior mandat ja es va 
produir un tema similar en relació a les medalles d'or de la ciutat. És per això que els hi demanaríem que el 
punt primer de l'acord primer de la moció, deixi més oberta la possibilitat, una referència genèrica a que 
Tortosa li deu un reconeixement a Ricard Salvat, que jo crec que és una cosa que hem de tenir tots presents  
i que ha de generar acord i que tots hem de tenir clar i deixar la resta de la moció de la mateixa manera. En 
el redactat tancat actual i amb els precedents que ja tenim en aquest plenari,  a no sé que hi hagi votació  
separada, que com he dit, generaria  un vot favorable al punt dos i abstenció al primer, si no hi ha aquesta  
separada, el posicionament global serà d'abstenció.

Intervenció del Sr. Monclús 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que creu que el Partit Socialista de Catalunya ens  
fica damunt la taula una realitat i és que tenim uns equipaments, l'Antic Escorxador, Matadero que li deia la 
gent d'aquí i per aquest nom també és coneixia, en restauració des de fa molts anys, segurament més de 
deu,  potser  entre  onze  i  dotze,  va  començar  l'Alcalde  Mariano  Curto  les  obres  de  restauració.  El  que  
demanaríem és que aquestes obres a veure si es poden afanyar per acabar-se prompte i així ser una realitat  
i poder tenir el que ens mereixem, que és un museu de la ciutat de Tortosa tal com cal i crec que aquell  
espai és on està treballant l'Ajuntament per a que així es pugui fer.

Dit això, crec que també en aquell equipament si s'ha de dir museu, poder-li ficar l'adjectiu a més de museu 
de la ciutat de Tortosa, un reconeixement i un homenatge al que va ser Ricard Salvat, un gran impulsador 
del  teatre  a  Catalunya,  jo  en això  recolzo  el  posicionament  i  el  plantejament  que  fa  el  grup  del  Partit 
Socialista de Catalunya.
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Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que els noms de les places, dels carrers, les 
medalles d'or de la ciutat, hem d'intentar tots plegats que no es facin a través de mocions polítiques com ja 
li  hem avançat abans en Junta de Portaveus, que es facin en consens, parlant-ne els diferents grups a 
l'Ajuntament,  perquè ens equivocaríem si  féssem el  contrari  i  perquè així  és com s'ha anat funcionant,  
almenys  a l'últim mandat i tot perquè aquestes actuacions no fan cap bé a les figures que es pretenen lloar 
a través d'una moció. Ja li anuncio també que nosaltres, com a grup de Convergència i Unió, anunciem a tots 
els grups que votarem sempre en contra si s'utilitzen mocions partidistes per tal de poder parlar d'alguna  
persona o demanar algun reconeixement com Ajuntament. 

La figura de Ricard Salvat és patrimoni universal, molt estimada pels tortosins i no mereix que ningú se la 
vulgui  apropiar.  Aquest  gran  director  teatral  tortosí  mereix  que  la  ciutadania  de  Tortosa,  el  recordi, 
l'homenatge,  però  no d'aquesta manera, creiem Sr.  Sabaté,  que en aquest  cas el  partit  Socialista s'ha  
equivocat, perquè aquesta no és la manera de fer-ho. 

L'Ajuntament de Tortosa, iniciat per l'anterior regidor de cultura, ja hi ha estat treballant, però creiem que 
anomenar l'Antic Escorxador no és el lloc ni mereix que sigui així. L'Antic Escorxador no és un centre cultural,  
és  el  museu  de  la  ciutat  i  el  museu  té  les  obres  fetes  i  estan  fets  també  Sr.  Monclús,  els  projectes  
museològic i museogràfic i no hi ha cap museu de cap ciutat, almenys jo no l'he sabut trobar, que porti el  
nom d'algú almenys que es dediqui o que es destini a aquesta persona en concret. Els museus s'acostumen 
a dir, museu de la ciutat o museu d'on sigui del lloc concret, perquè pot donar lloc a mal entesos i perquè no 
és la manera d'anomenar als museus, ni creiem que la figura de Ricard Salvat sigui adient a això. Per tant  
creiem que les coses no es fan així, ni creiem que sigui el més adient portar-ho d'aquesta manera. Tot i això  
si  que estem d'acord en el punt que mostra el suport a la iniciativa presentada per l'escriptora Clara Simó,  
per tal de que la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya en dugui el seu nom i per tant, li demanaríem 
també el vot per separat d'aquests punts de la moció, tenint present que en tot cas, si no fos així, ja li he  
manifestat que el nostre vot no pot ser favorable, perquè entenem que no es pot fer a través de mocions de  
partits polítics, donar reconeixements a personatges importants de la nostra ciutat. 

Intervenció del  Sr. Sabaté 

Tot seguit  pren la paraula el  Sr.  Sabaté,  qui   manifesta que vagi  per endavant diguem l'agraïment o la  
comprensió dels grups polítics que manifesten suport a la nostra moció. Òbviament tot el que no s'aparti de  
l'ordenament administratiu i del reglament orgànic si fos del posicionament i de les iniciatives dels grups 
municipals, no podem acceptar de cap manera Sra. Meritxell Roigé, lliçons de com s'han de fer les coses, 
respecti la nostra autonomia i la nostra independència, de com hem de conduir les nostres iniciatives, que li 
ben asseguro que en aquest cas, estan absolutament exemptes de protagonisme, sinó que van adreçades 
diguem en un reconeixement en la defensa d'una persona ben estimada, lluitadora contra el franquisme, fill  
de Tortosa i  que de fora ciutat s'estan fent propostes de reconeixement a la seva figura i  que per tant  
pensem que no està fora de to que d'aquí ho poguéssem proposar. 

Per tant, mantindrem la nostra moció en los seus punts tal com l'hem presentat a la sessió plenària 

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Sabaté, que no es dóna lloc a la votació  
separada, vostè conclourà, jo intervinc, perquè penso que potser no ha quedat clar la posició en Junta de  
Portaveus i tinc interès en clarificar-la com Alcalde, no tant per aquesta moció, sinó per totes aquelles que 
puguin venir. Jo em penso que el Sr. Forcadell ho ha expressat de forma molt clara, crec que també ho ha fet  
la Sra. Roigé. No es pretén donar lliçons a ningú, vostès són lliures de presentar les mocions que creguin  
convenients, això li hem dit en Junta de Portaveus i ja li he dit que si la moció no fos legal, no estaria aquí, si  
fos  contraria  al  ROM no  s'hagués  incorporat.  Jo  li  dic  que  si  vostè  tingués  voluntat  ferma de  que  un 
equipament, un lloc públic recordés la figura de Ricard Salvat, que a part de ser un lluitador antifranquista, 
com molts tortosins i tortosines, jo crec que l'avala la seva trajectòria en el món del teatre essencialment, no 
desviéssem l'atenció on no l'hem de desviar, si tinguessen voluntat real, això es faria com hem acordat de 
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fer-ho, si tinguessen voluntat real de que l'Ajuntament de Tortosa recolzés la proposta d'una iniciativa no  
política, sinó ciutadana, de la Sra. Isabel Clara Simó, òbviament se li ofereix de votar-ho per separat. Com 
que queda palès que  no és la seva voluntat legítima i no és il·legal, sinó que la seva voluntat és aquí fer vore 
que no es vol reconèixer la figura de Ricard Salvat. La figura de Ricard Salvat aquest Ajuntament, aquesta  
Corporació, l'acabarà reconeixent, però l'acabarà reconeixent com hem fet sempre i com continuarem fent,  
jo ja els hi he avançat en Junta de Portaveus, el grup municipal que recolza aquest govern municipal, votarà  
en contra de totes les propostes que es portin a través de mocions polítiques, ja ho avancem, ja sigui de 
reconeixement a qui sigui, perquè això es va pactar, ha sigut sempre així, no ha sigut d'ara, no ha sigut de 
l'anterior mandat i pensem que és una bona praxis, ja que les coses més val fer-les de forma pactada i  
desprès es porta com una proposta global i unànime i segurament així fem un favor més gran, en aquest 
cas, a la memòria de Ricard Salvat i en altres casos, a la memòria de qualsevol altre de les persones que  
pensem que puguin tenir un reconeixement, per tant no és cap retret de ningú, ni d'aquest Alcalde, ni de cap  
grup  municipal,  almenys  del  grup  municipal  que  recolza  el  govern,  de  que  vostès  puguin  o  no  puguin  
presentar  la  moció,  clar  que  la  poden  presentar  i  aquí  l'estem  votant  i  si  vostès  volguessen  algun 
reconeixement,  ho tenien molt  fàcil,  el  grup d'Iniciativa i  el  grup de Convergència i  Unió els  hi  hem dit,  
partixen la moció i en lo que fa referència al Teatre Nacional, l'Ajuntament de Tortosa ho recolza, vostès van 
a un altre registre que bueno, tot es veurà i tot queda palès, legítim, legal i políticament legítim, però això no  
ajuda ni en aquest cas ni en altres casos, al reconeixement de la figura del tortosí, que d'alguna forma i s'ha  
dit i ho ha dit la Sra. Roigé, i hem tingut  entrevistes  amb col·lectius ciutadans en cadascun, no potser d'ara,  
dels portaveus de l'anterior Corporació municipal i se'n havia parlat. Que vostès volen mantindre-la, cap 
problema, no és cap retret, al contrari, ni d'aquest Alcalde, ni de la Portaveu del grup municipal, ara l'únic 
que els hi diem és que aquest no és el camí i no els hi diem només a vostè, ho faig extensiu a tots els  
portaveus, també els de Convergència i Unió, que en medalles d'or, títols d'equipaments, més enllà de que 
sigui encertat o no dedicar-li un museu de la ciutat al Sr. Ricard Salvat, enlloc de dedicar-li a alguna altra  
cosa envers al teatre, aquí no hi entrem, almenys jo no hi entro com Alcalde, però qualsevol reconeixement a  
qualsevol persona il·lustre de la ciutat de Tortosa, l'acceptarem i el farem si el tramitem de la forma que hem 
acordat, els altres tenen aquest perill, de que vostè i el grup de Convergència i Unió o el grup d'Iniciativa, en  
aquests moments o qualsevol dels altres grups, estiguéssem fent una discussió que li asseguro que si el que 
pretenia era exaltar la memòria de Ricard Salvat, no ho estem fent, si pretenia alguna altra cosa, potser si 
que  se'n  surt  en  lo  seu  objectiu,  però  clar,  per  a  determinats  objectius  utilitzar  la  memòria  de  certes  
persones, nosaltres pensem que és un error. 

Intervenció del Sr. Sabaté 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta al Sr. Alcalde que la voluntat ha de ser recíproca,  
perquè no em dirà que se'n ha enterat avui de que portàvem aquesta moció, és a dir,  la moció es va entrar  
en registre en temps i forma i vostè sap perfectament el nostre capteniment en relació a aquest tema, per  
tant la voluntat s'ha de manifestar per part de tothom quan se parle de consens i insisteixo en dir que en  
aquest cas, vostè no ens ha de dir quin és el camí. El Sr. Alcalde ha de dir que aquesta és la seva opinió, 
però això està dintre de l'ordenament i del procediment, per tant la seva opinió és que aquest no és el camí,  
la nostra opinió és de que no hi  ha cap més objectiu que reconèixer  la  figura del Sr. Ricard Salvat i  li  
asseguro una cosa, el Sr. Alcalde sempre diu que vostè té l'última paraula en els torns de paraules, sap  
vostè que en la moció la tinc jo, però no faré més ús de la paraula.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté que li ha dit ell que vostè acabaria el  
debat, no m'ho ha de dir vostè, si li he dit jo en la intervenció, per tant vostè finalitza el debat.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb dotze vots en 
contra,  corresponents  als  regidors  del  grup  municipal  de  CiU,  dos  abstencions  corresponents  al  grup  
municipal d'IETE i set vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals d'ERC, PSC, PP i PxC

17. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIAPL D'INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA, EN CONTRA DE L'ALLARGAMENT 
DE LA LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ. 
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El Consistori coneix del següent assumpte, pel Sr. Jordi Jordan Farnós 

El proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si renova o no el permís de funcionament de la 
central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre.

Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d'estructura, el que es manifesta en el fet que ha 
acumulat gairebé un centenar  de problemes de funcionament en els  darrers 4  anys,  essent  d'especial  
gravetat el que es va produir el 26 de novembre de 2007, amb una fuita massiva de radioactivitat que va 
contaminar els edificis i l'entorn, arribant fins la costa.

Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van amagar la fuita radioactiva i  
la  conseqüent contaminació durant més de 4 mesos, posant en perill  el  medi ambient i  la  salut de la  
població, fins que l'organització Greenpeace van posar en coneixement de la societat el que havia passat. 

Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des del accident, encara se n'han de depurar les  
responsabilitats legals.

Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta el perill que representa.

Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre un informe en el que 
s'estableixen un total de nou límits o condicions d'operació, però deixant als propietaris de la central un  
marge superior a un any per aplicar-les, el que contradiu una mínima consideració del principi de precaució, 
un exemple de la degradació de la cultura de la seguretat, i un menyspreu de les conseqüències que es  
deriven  de  la  catàstrofe,  encara  en  curs,  a  l'emplaçament  nuclear  de  Fukushima,  al  Japó.

Atenent que en el mencionat Informe també s'assenyalen 17 instruccions tècniques complementaries, però 
que, al  mateix  temps, s'indiquen que “serán remitidas directamente por  el  CSN al titular,  una vez sean  
emitidas las nuevas autorizaciones de explotación mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales del 
Ministerio  de Industria,  Turismo y  Comercio.”,  el  que representa  un altre  exemple  de  menyspreu  de la 
precaució i la seguretat més elementals.

Atenent que aquestes decisions demostren que s'anteposen els criteris de lucre econòmic de les empreses 
explotadores  per  davant  de  la  necessària  salvaguarda  de  la  salut  de  la  població  i  el  medi  ambient,  i  
constitueixen una mostra de la complicitat del CSN amb els propietaris d'Ascó, posada de manifest en el cas 
de la fuita radioactiva del 2007, ja mencionada.

Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, demostra fins a quin punt un  
accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent per a la seguretat i la vida de les persones i el medi 
ambient: afectant durant dècades la vida, provocant desplaçaments massius, dispersant contaminació a 
milers  de  quilòmetres,  afectant  l'aire,  l'aigua  i  els  aliments,  i  incrementant  en  progressió  futura  les 
probabilitats de contraure tot tipus de malalties derivades de l'exposició a les baixes dosis de radiació. 

Atenent que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment l'octubre de 1989, amb l'accident nuclear de 
Vandellòs  1.

Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un mínim de 1300 tones de residus 
radioactius  que s'hauran de mantenir  en un lloc  segur,  ja  que emetran radiació  durant  milers  d'anys.  

Atenent al fet que l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha sigut substituïda en les nombroses 
ocasions en que la central ha patit avaries, per la que generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni 
contaminants, tals com centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques

Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d'energia eòlica i solar han crescut arreu 
del món a un ritme més alt que qualsevol altra tecnologia de generació d'electricitat, i  que les centrals 
nuclears han demostrat en diverses ocasions ser incompatibles amb el trànsit cap als sistemes  renovables,  
eficients i intel·ligents que es perfilen com la gran opció estratègica en l'energia del segle XXI

En conseqüència,
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El ple de l’Ajuntament de Tortosa ACORDA:

Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de Ministres la nostra voluntat 
de que no es concedeixi la renovació del permís de funcionament d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011.

Segon.-  Demanar  al  Govern  de  l’Estat  que,  en  conseqüència,  denegui  a  la  central  nuclear  d'Ascó 
l'allargament del permís de funcionament.

Tercer.-  Fer arribar aquest acord a la presidència i  grups polítics amb representació al Congrés dels los  
Diputats  i  al  Parlament  de Catalunya,  al  Departament  d’Economia de la  Generalitat  de Catalunya,  a  la 
Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en  
Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC).

*-*-*

Intervenció del Sr. Jordi Jordan

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Jordan, qui manifesta que presenta des del grup 
municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa aquesta moció, perquè l'Ajuntament de Tortosa es posicione en 
contra de l'allargament de la llicència de funcionament de la Central Nuclear d'Ascó. 

Ho fem en un context en que la nostra ciutat està situada a menys d'una hora de la població d'Ascó i per 
tant, aquesta població per tots és conegut que té un Central Nuclear i en el context de que el Govern Central,  
format pel grup del Partit Socialista Obrer Espanyol, el dia 1 d'octubre s'ha de posicionar a favor de renovar o 
no la llicència d'aquesta Central Nuclear que està tant a prop de la nostra ciutat. 

Una Central Nuclear que porta vint-i-nou anys funcionant, que ha generat 1300 tones de residus radioactius,  
que durant molt milers d'anys estaran a les Terres de l'Ebre, una Central que ja està obsoleta, molt antiga,  
que té problemes estructurals i una Central que està situada a la vora d'un gran riu i per tant d'un terreny 
que no deixa de ser inestable. A més a més, aquesta Central Nuclear, durant els últims anys i concretament  
des del 2007, ha patit moltíssims accidents, la premsa se'n ha fet resó i fins i tot el Consell de Seguretat  
Nuclear  de l'Estat  Espanyol  ha  emès informes en que ha posat  nous límits  al  funcionament d'aquesta 
Central Nuclear que tant pot afectar a la nostra ciutat i al nostre territori. 

Des del nostre grup som conscients que l'energia és necessària per a la nostra societat, però també som 
conscients que les noves tecnologies estan permetent que poguéssem prescindir cada vegada més de les 
energies perilloses i no contaminants com és el cas de l'energia nuclear. Alguns països ja han pres aquesta 
decisió des de fa anys i altres l'estan prenent, energia del gas, energia hidràulica, energia solar, energia 
eòlica, energia geotèrmica, són energies que ens poden fer funcionar com a societat sense els perills que 
comporta l'energia nuclear. És per això que pensem que la ciutat de Tortosa i l'Ajuntament com a capital de  
les Terres de l'Ebre s'ha de posicionar sobre aquesta Central Nuclear que està al tocar de casa nostra i que a  
més a més, repeteixo, el dia 1 d'octubre, el Govern Central format pel Partit Socialista Obrer Espanyol, ha de  
decidir  si  considera que s'ha d'allargar  o no el  permís per  als  propers 10 anys.  Per  això proposem als  
diferents grups municipals que es posicionen sobre els tres punts que ara els llegiré: 

“Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de Ministres la nostra voluntat  
de que no es concedeixi la renovació del permís de funcionament d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011.

Segon.-  Demanar  al  Govern  de  l’Estat  que,  en  conseqüència,  denegui  a  la  central  nuclear  d'Ascó 
l'allargament del permís de funcionament.

Tercer.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats i 
al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General 
d’Energia  i  Mines,  al  Consell  de  Seguretat  Nuclear  (CSN),  i  a  la  Agrupació  de Municipis  en Àrees amb 
Centrals Nuclears (AMAC).”

Intervenció del Sr. Casanova

51



A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que en un primer moment aquesta proposta 
ens va sembla irresponsable, però per respecte a tots els grups municipals, la qualificarem de fora de lloc. 
Se'ns proposa que no s'allargue la llicència de la  Central  Nuclear d'Ascó i  tot  i  que se'ns parla d'altres  
tecnologies,  energia  solar,  eòlica,  no  se'ns  presenta  cap  informe tècnic  on  digui  que  les  nostres  llars, 
comerços i empreses puguin funcionar 365 dies a l'any tan sols amb aquestes tecnologies. 

Per altra banda, em de tenir en compte la feina que dóna aquesta Central, són moltes famílies que viuen 
d'això. Tampoc se'ns diu o tampoc se'ns presenta un informe que digui què farem amb aquesta gent, on 
trobaran feina aquesta gent? I de què viuran aquells Ajuntaments que sense la Central no tenen cap altre  
ingrés. Tots estem d'acord en buscar alternatives, però no podem tancar una empresa que genera feina i  
diners, cal presentar alternatives més creïbles i és evident que el nostre vot és que no.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que ell simplement no volia ni ressaltar el que ja tots  
sabem, que hi ha en un radi de 60 km una concentració de Centrals Nuclears molts importants, la més  
important  de Catalunya i  potser  la  més important  de l'Estat Espanyol,  és a dir,  en tenim tres i  una de  
tancada, per tant quatre. Tenim una electroquímica, una tèrmica i tot això a tirar pedra com se podria dir. 
Això pot comportar greus conseqüències per a persones i la natura, en un cas d'accident o en un cas d'una 
fuita,  que  són  més  que  probables  donada  l'antiguitat  de  les  Centrals  Nuclears,  donats  els  problemes 
estructurals  que  tenen  i  donat  els  terrenys  inestables  sobre  els  quals  es  basen  i  tenint  en  compte  
antecedents, com per exemple, la fuita del novembre de 2007 o la d'octubre de 2009 i tenint la barba del  
veí, avui mateix, al sud-est de França ha explotat una part d'una Central Nuclear, o sigui que total vivim en un 
risc permanent per a la vida i un risc permanent per al medi ambient, el riu Ebre, el nostre estimat riu Ebre,  
el cuidem molt, però hi han tres Centrals Nuclears, dos al costat mateix del riu, dir el mateix pe al Delta, que 
també ens l'estimem està tocat de mort pels embassaments que hi han dalt. Total, el que vull dir amb això  
és que la situació nostra, sigui clara o no, és d'un risc elevat i poques compensacions tenim per aquesta  
situació, compensacions com podria ser la reducció de la tarifa elèctrica que paguem, no ens la redueixen,  
també compensacions com podrien ser Plans d'evacuació seriosos i ben fets, que tampoc els tenim, crec jo 
que no els tenim o com podrien ser plans de seguretat de les mateixes nuclears que jo crec que tampoc  
estan molt ben dissenyats. Plantejar la substitució de les Centrals Nuclears per altres fons d'energia, ens 
pareix molt bé, correcte, però com s'ha de fer la substitució no és tant fàcil substituir tres centrals nuclears  
en aquest moment,  llavors el  que sí  que es pot fer és demanar que es millore la  seguretat d'aquestes 
Centrals Nuclears i començar a estudiar i començar a veure com instal·lar noves fons d'energia alternatives a  
la nuclear. Simplement per aquests raonaments és pel que nosaltres, el grup municipal Popular, votarem 
l'abstenció.

Intervenció del Sr. Monclús

A  continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Monclús,  qui  manifesta  que votaran afirmativament  a la  proposta,  
perquè crec que ha sigut encertada per part del grup d'Iniciativa i que ha presentat el Sr. Jordan. A més, no  
fa moltes hores a 290 km de la frontera veiem el perill, aquí a Vandellós fa uns anys el vam veure, al Japó  
quan ningú s'ho esperava s'ha vist el perill, vull dir que jo crec que barrar el pas a que tinguéssem aquests 
perills tant prop de casa i a més a més, barrar el pas a la possibilitat de que un magatzem de residus 
nuclears, un cementiri nuclear encara tingui més números a la rifa per a que ens toqui aquí, jo crec que tot  
això és encertat i per lo tant el nostre grup els hi donarà suport.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que hauríem de fer un esforç per ser el màxim de  
rigorosos possibles respectant les diferents sensibilitats al voltant d'un tema, sovint tant polèmic, com és el  
tema  diguem  energètic  i  que  ha  d'entroncar  i  lligar  tant  en  la  seguretat  com  en  els  equilibris  medi 
ambientals. Bé dic això, perquè en qualsevol cas, el que ha passat fa unes hores al sud-est de França ha 
estat diguem un incident, però a una instal·lació passiva, no pas a una central nuclear. 

En qualsevol cas, avui jo crec que no es tracta de fer un debat energètic, si cal el fem, però probablement 
hauríem d'emprar varies hores i en qualsevol cas sí consultéssem a diferents experts en la matèria, encara 
que n'hi haurien de diferents opinions, molts d'ells convindrien que en aquests moments, tot tipus d'energia 
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ens fa falta. Ara bé, hi ha una premissa, la seguretat per damunt de tot. Jo crec que també hem de fer una  
defensa de les institucions del nostre país i també de l'Estat, n'hi ha una institució, científico-tècnica, que és  
el Consell de Seguretat Nuclear, que és independent i que no depèn del Govern de torn, depèn del Congrés  
de Diputats i per tant qualsevol diguem accident, ha de ser a través dels inspectors residents a totes les  
zones, de les set zones nuclears d'Espanya, els que han de fer el seguiment i han de tenir cura de que les  
instal·lacions responguin als  criteris  de seguretat  de cara a la  població  civil  i  és evident  de que alhora 
d'atorgar les llicenciatures i els permisos per a la seva perllongació, s'han de pronunciar.  S'ha pronunciat el  
Consell de Seguretat Nuclear i per tant nosaltres respecte a aquesta posició d'una institució independent,  
que ha de garantir la seguretat en primer terme, però desprès des del punt de vista del nostre territori, el  
nord de les Terres de l'Ebre, que fonamentalment és industrial i energètic, dic Ribera d'Ebre i dic nord de 
Ribera d'Ebre, en el segment que podria ser Ascó, Flix, Riba-roja, allí hi ha una cultura industrial i de risc  
arrelada i si aquest tema es plantegés a l'Ajuntament d'Ascó, a l'Ajuntament de Flix o a l'Ajuntament de Riba-
roja, en tota seguretat ens demanarien que els hi deixéssem autonomia perquè ells que  coneixen el tema 
dirien que estan a favor del dictamen del Consell de Seguretat Nuclear. Per tant nosaltres, la seguretat com 
a premissa, fins i tot condicionada al test que la Comunitat Europea ha fet i ha dictaminat que es facin les 
Centrals Nuclears, supeditat el test, que coneixerem suposo dintre d'unes setmanes, doncs respectem la 
decisió del Consell de Seguretat Nuclear en primer terme i en segon lloc, perquè hi ha una qüestió molt 
important referent a la feina, a l'ocupació,  al treball  que tanta falta fa avui  al  nostre territori  i  per  tant 
votarem en contra d'aquesta moció.

Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació  pren la paraula la Sra. Roigé qui manifesta que s'afegeix a demanar rigorositat en aquest 
tema i no crear alarma social quan no toca, perquè recordar-li Sr. Dalmau que no ha explotat res aquesta  
tarde, vull dir que no ha explotat la Central Nuclear i que per tant no creéssim una alarma social que no  
existeix. 

Respecte a la moció, el Govern de la Generalitat s'ha manifestat recentment respecte la voluntat d'anar  
reduint fins eliminar l'any 2030 la dependència en energia nuclear que té el nostre país, declaracions del  
Conseller  Mena  recents  així  ho  han exposat.  La central  de Vandellòs,  l'any  2027 serà l'última nuclear 
catalana que arribarà als 40 anys, període útil que estableix la legislació espanyola, tot i que sembla ser que 
els grans partits a nivell de l'Estat Espanyol ho volen canviar. Ara bé, el que està clar és que no podem 
substituir o creiem des d'aquest grup, que no es pot substituir l'energia nuclear d'un dia per a un altre i més  
quan Catalunya té una dependència de l'energia nuclear fins i tot molt més acusada que a l'Estat Espanyol,  
al voltant del 50% de l'energia que gastem ve d'Ascó o de Vandellós i a Espanya és el 19% de dependència  
que tenen i no podem oblidar a dia d'avui, que el pes de les energies renovables malauradament el sistema 
elèctric només arriba fins el 17,5%. A banda, entenem o creiem pel que hem sentit i pels informes que hi  
han, que la renovació d'Ascó fins al 2020 ja és una realitat d'acord amb el que consta a tots els informes i 
per tant poca cosa podem arribar a fer des d'aquesta Corporació local en aquests moments.

No podem oblidar tampoc el grau de dependència que té la comarca de la Ribera, no només el poble d'Ascó,  
sinó tota la comarca respecte la nuclear i  per tant mentre no es resolgui o es busquen alternatives, no 
podem anar demanar inclús com a territori, com a capital del territori que vostè ha dit Sr. Jordà, que es  
clausuri aquesta planta. 

D'altra banda, si el Consell de Seguretat Nuclear avala la seva pròrroga, jo crec que poca cosa també tenim  
nosaltres a dir i el que menys hem de fer i abans ho he dit també, és crear alarma social des d'aquest  
Ajuntament. En tot cas, veiem les declaracions del company que té al costat, el Sr. Dalmau, potser ens 
quedem una mica tranquils, de cara si al final acaben guanyant les eleccions al Congrés dels Diputats, a les 
properes eleccions, doncs pot quedar tranquil, perquè sembla ser que es tancaran aquestes nuclears. 

Per tant, tot i que entenem que a llarg i mig termini aquesta és una energia que caldrà anar reduint i així ho  
ha expressat el Govern de la Generalitat, creiem des d'aquest Ajuntament, des d'aquest grup, que ara no és 
el moment de demanar que es tanqui la Central Nuclear d'Ascó, perquè no tenim alternatives i perquè el que 
no podem és anar dient que tanquem coses sense saber què passarà el dia desprès. Entendrà amb aquests  
arguments i suposo que tampoc és cap sorpresa, el nostre vot serà contrari a la moció. 
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Intervenció del Sr. Jordan

Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan, qui manifesta que en primer lloc m'agradaria llegir algunes notícies  
que s'han publicat  durant  els  últims anys  a diferents  publicacions de diferents  tendències ideològiques 
sobre la Central Nuclear d'Ascó, que és de la que estem parlant, no estem fent un debat energètic sobre tot  
l'Estat Espanyol, sinó que estem parlant d'una Central Nuclear que està situada a menys d'una hora de la 
nostra ciutat. 

El diari El País parla “de 3 accidentes en sendas centrales nucleares de Cataluña en 48 horas”, l'Ebre Digital  
diu “un estudi conclou que un accident com el de Fukushima a Ascó contaminaria tot el sud d'Europa, El  
Mundo, que suposo que saben que no és proper ideològicament a la persona que els hi està parlant ens diu  
“detectadas partículas radioactivas en el exterior de la Central Nuclear de Ascó”, La Vanguardia diu “un  
vertido de agua radioactiva afecta a 14 operarios en Ascó”, El Mundo, una altra vegada, “ un colegio de  
Girona que visitó la Central de Ascó, pide que se examinen a sus alumnos” i finalment El Periódico diu “La 
Central Nuclear d'Ascó vierte 25.000 litros de agua contaminada”. 

Per tant, jo crec que ser responsable és precisament davant d'aquestes situacions, fer-hi front i és evident 
que les Centrals Nuclears no es poden tancar d'un dia per a l'altre i el nostre grup sempre així ho ha dit a  
tots els nivells, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, qui és el qui té la potestat i per això  
pensem que sí que cal fer un pla pont per tal de tancar la Central Nuclear d'Ascó i anar-la substituint per  
energia alternativa. 

També aquí s'ha dit que les energies renovables representen el 17%, l'energia nuclear actualment a l'Estat  
Espanyol representa un 20%, per tant també estem parlant de que s'estan igualant moltíssim les diferents 
xifres al respecte. Avui mateix en aquest ple, la regidora de Medi Ambient del govern de Convergència i Unió,  
s'ha  nomenat  per  a  formar  part  de  la  Xarxa  de  ciutats  i  pobles  sostenibles,  jo  no  sé  quin  serà  el  
posicionament de la sostenibilitat en aquest sentit d'aquesta xarxa de ciutats i pobles sostenibles i també  
recordar-li a la Sra. Meritxell Roigé, ja que parlava d'una eventual victòria del Partit Popular en les properes 
eleccions generals, que l'Alcalde d'Ascó, de Convergència i Unió feia poc que precisament demanava això, 
que el Partit Popular guanyés per a poder no continuar només amb la nuclear, sinó portar tot el magatzem 
de residus nuclears de tot l'Estat Espanyol, a les Terres de l'Ebre.

Intervenció del Sr. Dalmau

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que voldria començar per la part que ha acabat el  
meu company no, de que evidentment l'Alcalde l'Ascó és de Convergència i Unió i està esperant a que guanyi  
el Partit Popular per a que li fiquen el Cementiri Nuclear, segons diuen els periòdics, jo no dic res més. 
Llavors  Sra.  Meritxell  anem a veure,  l'expressió de la  Central  Nuclear  de França que avui  ha tingut  un  
incident, potser se me'n ha anat la mà en la sal que he ficat a l'olla, bueno, escolte jo pensava que ho havia 
entès així, veig que no, doncs tingui en compte que me'n he passat, que l'he fet massa salat. 

Per últim, també la meva idea és pareguda penso jo a la de vostè, les Centrals Nuclears és molt difícil  
substituir-les, és complicadíssim, per això jo deia que l'ideal seria que es pogueren substituir per altres fons 
d'energia més sanes per a tots, però que veig i entenc que és molt complicat fer una substitució almenys 
ràpida i únicament he dit això, res més. 

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta al Sr. Jordan, que si s'han de tancar les Centrals  
Nuclears, jo crec que no és en funció ni de La Vanguàrdia, ni del País, ni de l'Ebre Digital, ni El Mundo, ni El  
Periódico, amb tots els respectes, articles de diaris no ens poden arribar a fer decidir o almenys en aquest 
ajuntament o en aquest grup, si cal o no cal tancar una nuclear aquí al territori. 

El Sr. Jordan diu que no es pot tancar d'un dia per a l'altre i no estem parlant de tancar-ho un dia per a l'altra, 
no estem parlant de tancar-ho d'un mes per a l'altre, ens estan demanat que ho tanquéssem del setembre 
per a l'octubre. 
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L'Alcalde  d'Ascó  quan  parla  i  una  altra  referència   senyors  del  PP  i  d'Iniciativa,  que  van  molt  junts 
últimament, potser s'ho haurien de qüestionar això, perquè últimament tenen els mateixos arguments i és 
una mica sospitós, parla del Magatzem Nuclear, no de la Central Nuclear, però també els hi voldria dir que 
no tergiverse Sr. Jordan el que jo estic dient, però que en tot cas, al Parlament de Catalunya, tots els grups  
polítics li  torno a recordar, perquè suposo que això no és una cosa que els hi agrada molt  recordar-ho, 
recentment, aquest mandat, va votar en contra de que s'instal·lés allà el Magatzem i també ho va votar 
l'anterior Parlament de la Generalitat també. Per tant, encara que els molesti, sí, Convergència i Unió també 
ho va votar. 

Sr. Dalmau vostè parla de que és molt complicat de substituir l'energia nuclear per s'absté, cosa que no 
s'entén, perquè si realment és tant difícil i realment el Partit Popular, jo crec que no pensa com vostè, però a  
partir d'aquí ja és cosa seva, el que hauria de fer és votar en contra de la moció se'n una mica coherent amb 
el que diu, però bueno en tot cas, això ja és cosa seva i nosaltres potser que ens preocupéssim del que  
nosaltres votem, que en aquest cas és votar en contra d'una moció que demana coses que a hores d'ara no  
es poden portar a terme.

Intervenció del Sr. Jordan

A continuació pren la paraula el Sr. Jordan, qui manifesta que el tema de parlar de la premsa era un tema  
per reflexar les diferents versions de tots els diaris a nivell de país sobre uns fets que han ocorregut aquest  
any i que jo crec que són prou seriosos per  a no riure i per tant per a pensar-hi a fons i si això li adjuntem el  
que està passant al Japó, la segona potència del món i tots els problemes que han tingut o el que avui ha 
passat a França, crec que s'hauria de tenir en més consideració.

També vull reiterar que estem parlant, no de tancar totes les nuclears d'un dia per a l'altre, sinó de demanar  
el tancament d'una nuclear en tot el l'Estat Espanyol, que està demostrant que desprès de vint-i-nou anys té 
molts de problemes i accidents que poden afectar greument, no només a la Ribera d'Ebre, sinó al conjunt de  
les Terres de l'Ebre. 

També vull  agrair  el suport  de tots els grups municipals que així  ho han fet i  per acabar,  recordar que 
Alemanya, que és el primer país a nivell econòmic de la Unió Europea, en un govern conservador, en un 
govern  que  el  grup  de  Convergència  i  Unió  forma  part,  al  Parlament  Europeu  i  en  un  govern  menys 
progressista que el Partit Socialista Espanyol, ha decidit precisament fer això, que és tancar les nuclears i 
poc a poc anar-les substituint per energia neta.  Per tant la pregunta és, per què Alemanya ho pot fer i  
m'agradaria acabar amb aquesta reflexió, per què nosaltres no podem fer aquesta transició. 

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau qui manifesta que vol fer dos puntualitzacions a la Sra. Roigé. Una 
és de que quan jo dono aquí una opinió, no la dono jo sol, sinó és la manifestació d'una serie de persones 
del Partit Popular que lògicament primer ens reunim i discutim tots aquests temes. Segon, nosaltres ens  
abstenim, perquè pensem que s'ha de mantenir les nuclears, perquè és molt difícil de canviar-les, que hi ha 
que allargar la vida d'aquestes nuclears per aquest motiu, però que en el seu cas, si poguéssem trobar fonts  
d'energia millors des de tots els punts de vista, econòmic, ecològic que les nuclears, bo seria canviar-les. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb setze vots en  
contra, corresponents als regidors dels grups municipals de CiU, PSC i PxC,  una abstenció corresponent al  
grup municipal del PP i quatre vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals d'ERC i  d'IETE

18. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA ENTESA  PER TORTOSA, DE REBUIG A LA SUPRESSIÓ DE 
LA BONIFICACIÓ DEL CÀNON DE L'AIGUA A LES FAMÍLIES I LES INDÚSTRIES DEL TERRITORI, I PER RECLAMAR 
LA SEVA RESTITUCIÓ.

El Consistori coneix del següent assumpte pel Portaveu del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa, el  
Sr. Jaume Forcadell Torres
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L’aprovació del pressupost del 2011 al Parlament de Catalunya ha comportat la desaparició progressiva del  
coeficient reductor que s’aplicava sobre el cànon de l’aigua per als usuaris catalans de la Conca de l’Ebre i  
del Sénia. Aquesta bonificació es justificava per la major disponibilitat d’aigua del nostre territori i per la 
menor necessitat de grans inversions. De fet, bona part de les infraestructures hidràuliques d’abastament i  
sanejament  executades  o  projectades  a  les  comarques  de  l’Ebre  s’han  fet  amb  càrrec  a  fons  de 
Confederació  Hidrogràfica  de  l’Ebre,  i  per  tant  no  han  contribuït  a  agreujar  la  situació  econòmica  de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’esmena presentada pel grup de CiU i aprovada amb el suport del Partit Popular al seu propi projecte de llei 
comporta la desaparició total de la bonificació per a l’any 2013, tant per a particulars com per a empreses. 
Per tant,  el  coeficient que es paga a l’Ebre català passarà del  0,85% (2010) a l’1 (2013) per  als usos 
domèstics i del 0,5 (2010) a l’1 (2013), per als usos industrials. 

A la denúncia realitzada per ICV el passat 3 d’agost s’hi va sumar, el passat 1 de setembre, el President de  
la Cambra de Comerç i Navegació de Tortosa, que va qualificar la supressió de la bonificació “d’injusta i  
insolidària”, a més de denunciar els efectes negatius que aquesta mesura pot tenir en la competitivitat del  
sòl industrial del territori: “En vista dels desavantatges competitius respecte a altres indrets, presentàvem el 
menor cost del subministrament de l'aigua com a reclam, cosa que el 2013 ja no podrem fer”. 

Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels següents 

ACORDS

1. El Ple de l’Ajuntament de Tortosa manifesta el seu rebuig a la supressió de la bonificació que s’aplicava  
sobre  el  cànon de l’aigua per  als  usuaris  catalans de la  Conca de l’Ebre  i  la  Conca del  Sénia,  ja  que 
considera que és una decisió injusta i insolidària que pot tenir greus conseqüències en el desenvolupament 
futur de les Terres de l’Ebre. 

2.  El  Ple de l’Ajuntament de Tortosa exigeix la restitució del coeficient reductor  del  0,85% per als usos 
domèstics i del 0,5 per als usos industrials en els pressupostos per a l’any 2012.

3. Comunicar aquests acords als Grups Parlamentaris i  a la Conselleria de Territori i  Sostenibilitat de la  
Generalitat de Catalunya. 

*-*-*

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit  pren la paraula per presentar la  proposta el Sr.  Forcadell,  qui  manifesta que l'aprovació dels 
pressupostos, tardana aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2011, van venir en una 
sorpresa d'última hora, perquè va ser una esmena introduïda pel propi grup de Convergència i Unió, en lo 
suport del Partit Popular a la pròpia llei que estava en tràmit i la sorpresa consisteix en la supressió, al  
nostre entendre no gaire raonada, de la bonificació que els usuaris catalans de la conca de l'Ebre teníem  
sobre el cànon de l'aigua que es paga a l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest cànon que es va crear l'any 
2000 i que ja havia experimentat alguna modificació pel camí, estava fixat en el 0,5 per als usos industrials,  
poder l'element més important a tenir en compte en aquest debat i per al 0,7 dels usos domèstics. En la 
modificació introduïda a partir d'aquesta esmena del grup de Convergència i Unió, per a primers de 2013 
quedarà completament suprimida la bonificació que  acabo de comentar, en lo qual les Terres de l'Ebre 
pagaran el mateix cànon de l'aigua, per a entendre'ns que Barcelona. 

Això que per algú que no conegui les circumstàncies hídriques de cadascun dels territoris doncs li podria  
semblar  normal,  no  té  gaire  normalitat,  no  presenta  gens  de  normalitat  perquè  evidentment  el  nostre 
territori i tota la conca hidrogràfica de l'Ebre catalana té una disponibilitat de recurs molt superior a la de les 
conques internes de Catalunya i  perquè aquesta mateixa disponibilitat  de recurs ha fet tradicionalment 
innecessàries  tot  i  que  una  mica  més  necessàries  del  que  s'ha  estat  fent  evidentment,  innecessàries  
infraestructures  de  transport  de  potabilització  i  últimament  ja  també  de  dessalinització   que  sí  que 
necessiten altres territoris al país.
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Se'ns presenta com a envoltori per aquesta modificació, una modificació que entenem que és una bomba a  
la  competitivitat  del  nostre  sòl  industrial  i  al  conjunt  de la  nostra  economia el  dèficit  que té  l'Agència 
Catalana de l'Aigua. Un dèficit més que evident, un dèficit del que podríem estar parlant hores i fins i tot 
alguna setmana, però un dèficit del qual tots els que estem aquí tenim una certesa, un dèficit que no s'ha 
generat en absolut per les coses que s'han fet a les Terres de l'Ebre. Un dèficit que respon de manera 
gairebé exclusiva a l'intent del Govern de la Generalitat en els últims anys de garantir el subministrament 
d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona i també d'alguna manera a l'àrea metropolitana de Tarragona,  
per  garantir  el  subministrament  d'aigua  sense  transvasaments  a  territoris  del  país  que  tenen seriosos 
problemes d'abastament d'aigua. I és aquí quan i en això evidentment no hem estat els únics, és quan  
pensem que aquesta supressió de la bonificació que tenia l'Ebre sobre el cànon de l'aigua és injusta i és  
insolidària  i  no  són paraules  meves o no són paraules  nostres,  tot  i  que les  compartim al  100%, són  
paraules del  President de la  Cambra de Comerç i  Navegació de Tortosa, que així  ha qualificat aquesta  
mesura. També s'han expressat en aquest sentit, els Sindicats de Comissions Obreres i UGT, que denuncien 
exactament el mateix que hem vingut denunciant nosaltres ja des de primers d'agost, que és quan es va fer  
públic el que havia passat i per tant entenem que avui hem de fer una reflexió i fem una reflexió que vol ser,  
cosa que és molt difícil en aquest plenari, vol ser amable i raonable. Vol ser amable, perquè si s'ha fixat en el  
text de la moció, aquesta moció es podria endurir més, aquesta moció es podria presentar per a què no 
s'aprovés tranquil·lament, que és el que faran no Sr. Alcalde, en la seva línia. S'haguera pogut presentar per  
exemple que hi hagués una compensació, per lo que ja ens està passant, en efectes retroactius des de l'1 
de gener per al 2011, que és que ha passat el cànon de domèstic del 0,7 al 0,9 i per a industrials del 0,5 al  
0,7, però no ho han fet, perquè en aquesta voluntat constructiva, el que intentem és llançar el missatge  
inequívoc des de la capital del territori, que el Parlament de Catalunya corregeixi aquesta situació i tornem a  
partir de l'any 2012, als pressupostos de l'any 2012 es començaran a negociar en breu, tornem al règim de 
bonificacions que entenem que és just i que és solidari, per què i així acabo aquesta primera intervenció, 
entenem que el que és solidari, en el marc català, és deixar-nos ja que no tenim altres infraestructures, ja  
que no tenim altres avantatges competitius que tenen a la resta del país, és deixar-nos com a mínim, aquest 
actiu del preu de l'aigua per intentar portar alguna industria en aquest territori. En tindrem altres i tampoc no 
és una idea que sigui exclusivament nostra, perquè també ha incidit i així es diu a la moció, en aquest sentit 
la Cambra de Comerç i els Sindicats, era un dels actius, un dels estímuls, un dels atractius que podríem 
oferir algunes empreses i que avui difícilment podrem oferir si s'acaba concretant aquesta pujada. 

Vostès, jo ja intueixo el que em diran ara i desprès ho debatrem, però ja els hi dic per endavant que avui  
hem  aconseguit  la  unitat  pràcticament  absoluta  en  el  tema  de  la  llengua,   la  unitat  en  el  tema  del  
transvasament  i  que estaria  bé assolir  una certa  unitat  en la  defensa dels  interessos socio-econòmics  
d'aquest territori i en la defensa del que abans parlàvem, de la irrenunciabilitat de ni un pas enrera en  
relació a la defensa de la nostra llengua. 

Jo crec que les Terres de l'Ebre per molt partidisme que hi posem a la situació, no hauríem de fer passes  
enrera en relació al tracte de discriminació positiva, si això se li pot dir discriminació positiva que teníem en 
aquest sentit. 

Els Acords:

1. El Ple de l’Ajuntament de Tortosa manifesta el seu rebuig a la supressió de la bonificació que s’aplicava  
sobre  el  cànon de l’aigua per  als  usuaris  catalans de la  Conca de l’Ebre  i  la  Conca del  Sénia,  ja  que 
considera que és una decisió injusta i insolidària que pot tenir greus conseqüències en el desenvolupament 
futur de les Terres de l’Ebre. 

2.  El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  exigeix  la  restitució  del  coeficient  reductor  del  0,7  per  als  usos 
domèstics i del 0,5 per als usos industrials en els pressupostos per a l’any 2012.

3. Comunicar aquests acords als Grups Parlamentaris i  a la Conselleria de Territori i  Sostenibilitat de la  
Generalitat de Catalunya. 

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que el grup municipal de Plataforma considera  
indignant la supressió de la bonificació del cànon de l'aigua. No entenem de cap manera, que tenint l'aigua 
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a la porta de casa l'haguéssem de pagar com si visquéssem a llocs on l'aigua queda molt lluny. Aquesta 
supressió suposarà de fet un augment de preu dels rebuts de l'aigua, tant per a particulars com per a 
empreses i a part, perdrem un dels principals atractius que teníem per a les empreses i per a les indústries.  
Evidentment donarem suport a la moció.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que en aquest aspecte també votarem a favor de la 
moció presentada per  Iniciativa,  perquè realment l'eliminació de la bonificació del cànon de l'aigua, del  
cànon tant domèstic com industrial doncs no deixa de ser un greuge per a la nostra economia ebrenca i no 
sol això, sinó inclús per a la nostra dignitat, perquè és una altra bufetada que ens peguen. Com algú ha dit i  
ho ha dit molt bé, no sol pagarem l'aigua sinó que els hi pagarem les canonades. Simplement per això, 
nosaltres estem a favor de la moció.

Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el seu grup també defensa la posició de la  
moció,  per  lo  tant  votarem  afirmativament  a  la  que  vostès  proposen,  perquè  la  supressió  d'aquesta 
bonificació el que reforça és aquella creença, aquell sentit que té la gent de les Terres de l'Ebre, la gent de  
Tortosa de que a cada bugada perdem un llençol i en la bugada dels pressupostos hem perdut un altre 
llençol i ja en vam molts i ja s'han queixat d'una manera molt agra els responsables de l'empresariat, la  
Cambra de Comerç, per lo tant, la nostra posició és la que hem dit, a favor de la competitivitat demanem 
que donin suport a la moció que presenta el company Forcadell.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que són moltes les singularitats del nostre territori, és 
evident que una de les nostres característiques és de que som lo gra energètic, abans hem parlat d'energia, 
però lo gra hídric i molta gent a peu de carrer no entén que l'aigua se'n vagi, creixi el Camp de Tarragona i  
que el nostre territori pues tingui dificultats per poder diversificar la seva economia. Jo ja sé que és fàcil fer  
aquest discurs, però també és veritat de que és injust que es suprimeixi la bonificació, perquè una de les  
nostres singularitats també, és que no som conca interna de Catalunya. L'Agència Catalana de l'aigua i 
l'aspecte tarifari relacionada amb el cicle de l'aigua, a les conques internes és un, però nosaltres tenim un 
gravamen addicional també, perquè nosaltres som Conca Hidrogràfica de l'Ebre i per tant des de la CHE 
també  es  grava  una  taxa,  una  tarifa  i  per  tant  si  es  suprimeix  aquesta  bonificació,  nosaltres  estem 
discriminats però negativament, no pas positivament, per tant només encara que sigui per aquesta raó, 
deixo de banda els aspectes de desenvolupament que en podríem parlar llargament i segur que tots i estem 
d'acord i que és molt fàcil fer el discurs, només per aquesta situació d'injustícia estem a favor de la moció 
d'Iniciativa. 

Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que voldria començar en primer lloc demanant al  
Sr. Forcadell que retiri la moció presentada, per contenir dades falses o en tot cas li demano, que si no ho  
vol fer, modifiqui, crec que no ho ha vist de la manera en què se'n riu, modifiqui les dades que presenta, ja  
que està portant a aprovació a aquest plenari i la resta de grups polítics veig que tampoc se'n han adonat,  
tot i denunciar-ho jo ara fa uns dies, una moció que no respon a la realitat i el més greu és que vostès ja ho  
saben. 

Coneix el Sr. Forcadell la Llei 21/2005 de 29 de desembre, la coneix? Crec que no la coneix prou, perquè  
sinó no portaria per dignitat política, una moció en aquest plenari dient dades absolutament falses com 
vostè ja sap. Està dient mentides i les està escrivint a la pròpia moció, al punt segon i a la part dispositiva.  
Tot i això, per a què vostè ho tingui clar i tot segur, ja li passaré una copia, perquè crec que aquesta Llei, 
aprovada al 2005 pel govern tripartit, en el qual Iniciativa en formava part, crec que no la recorda o no la  
coneix. 

Per tant, vist que no pensen canviar les dades de la moció, que continua pensant que les seves dades són 
certes, que la resta de grups tampoc se'n ha adonat, dir-los des d'aquí, que en política no tot si val i que es  
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poden fer moltes coses, però mai enganyar a la gent, perquè qui comença a reduir la bonificació que sobre  
el  preu  de  l'aigua  tenien  les  famílies  i  les  empreses  ebrenques?  Qui  inicia  la  desaparició  progressiva 
d'aquesta bonificació, ho sap qui ho fa? Ja li dic jo, el govern tripartit l'any 2005.

La bomba que diu Sr. Forcadell en la línia de flotació, la van tirar vostès quan governava el govern tripartit  
amb Iniciativa al capdavant de la Conselleria de Medi Ambient i si és tant injust com diu el Sr. Sabaté, els  
senyors dels socialistes,  per  què ho van fer  vostès? Perquè recordo que al 2005 qui governava era un 
President Socialista. També tenim alguns delegats territorials aquí que ho eren aquí, però sembla ser que en 
aquell moment no calia obrir  boca i  deixar que reduís les bonificacions que tenien les empreses en les  
famílies ebrenques. Per tant, suposo que n'és conscient, que presidia la Conselleria l'any 2005, ho deu  
conèixer millor que jo, va ser el Sr. Milà, de quin partit?  D'Iniciativa i a més, el Sr. Milà, Diputat al Parlament, 
Ex-Conseller en aquell moment, Conseller en aquell moment de l'any 2005, té la poca dignitat política de 
venir  aquí  i  acompanyat de vostè fa  una roda de premsa amb dades falses,  pretenent  donar lliçons a 
Convergència i Unió, això sí, oblidant les dades del 2005, les que va fer ell quan era Conseller, perquè el 
cànon de l'aigua la seva bonificació té una història i abans de donar lliçons a la gent de Convergència i Unió,  
potser que recorden la Llei, aquí els ho deixo també, estic disposada a deixar als altres grups polítics, perquè 
vegin el què va passar l'any 2005 i perquè l'han de tenir present aquesta memòria o almenys en política les 
coses, jo entenc o el grup de Convergència i Unió, entén que no es fan d'aquesta manera les coses, però 
bueno farem una mica de memòria, perquè veig que l'han oblidat. 

L'any 2003, quan deixa de governar Convergència i Unió, tot i guanyar, ja que hi estem posats, ho afegeixo i  
mentre va ser President Jordi Pujol, existia unes bonificacions que es troben al Text refós en matèria d'aigües 
del 2003, aquest sí que el coneix, ja que és el que nombra. Aquestes bonificacions que nombra vostè, eren  
per a usos domèstics on s'aplicava un coeficient i no em digui que no les nombra, perquè les va nombrar a  
la roda de premsa, a la nota de premsa, etc. Estableix un coeficient reductor, les bonificacions que deixa el  
govern de Convergència i Unió l'any 2003, un coeficient reductor del 0,7% per a usos i un coeficient reductor  
del 0% per a usos industrials. Per tant, les industries no pagaven cànon, 0% i a més ara li donaré la llei del  
2003 i a més l'insto a llegir-les, les tenim aquí les dos, és la llei exacta, al 2003 el Text refós en matèria 
d'aigües i a més demano a tothom i  més ho penjarem, li asseguro que tothom podrà llegir el text i també es 
podrà llegir la Llei 21/2005 de Mesures Financeres que aprova l'any 2005 el govern tripartit i pari de dir  
mentides Sr. Forcadell, perquè al final realment quan estem parlant d'un text publicat al DOGC també té tela 
que segueixi així, però suposo que no ha mirat la premsa.

Per  tant  quan deixa  Convergència  i  Unió  com era? Era  0,7% usos domèstics,  0% usos industrials.  Les  
industries bonificades al 100% no pagaven i les llars al 30%, això ho trobarà, ja li dic, al Decret legislatiu  
3/2003 i ho recull també la disposició original cinquena i sisena d'aquest Decret legislatiu. Què fa el triparit  
quan governa l'any 2005 i que és el que ha callat iniciativa i que altres han fet demagògia al respecte. L'any 
2005 van actuar sobre el cànon d'una manera molt pitjor a la que ara denuncien i que van callar en el seu  
moment. L'any 2005 amb la Llei 21/2005 que no coneix i que no es preocupi que li donarem a vostè i a qui 
faci falta, en el seu article 2 apartat setè i vuitè, modifica el Text refós sobre matèria d'aigües i estableix uns 
canvis en les bonificacions del cànon per a la població de l'Ebre i són canvis importants, no són canvis 
senzillets. Per a usos domèstics, el coeficient reductor del cànon passa a ser del 0,85%, no 0,7% que està 
dient vostè a la moció, ho pot trobar aquí i ho pot trobar a la web de l'ACA i per tant demano que algú faci 
una fotocopia del DOGC, no m'ho invento jo, és el DOGC i passa del 0,7% al 0,85%. Per tant es redueix la  
bonificació en un 50% respecte al 2003. Vull recordar que ara es redueix una tercer part del que vostès van  
fer en el seu moment i el que és molt greu, és que el Sr. Milà era el Conseller llavors, era l'autor d'això i  
llavors el Sr. Milà, al damunt ve aquí, presenta unes dades que són falses i vostè li segueix la història.

Ara  parlen  o  quan  ho  està  escrivint  aquí  ens  diu,  que  el  Ple  de  l'Ajuntament  existeix  la  restitució  del 
coeficient reductor del 0,7% i les dades comparen del 0,7% al 0,9%, això és mentida, és del 0,85% al 0,9%, 
perquè  del  0,7%  al  0,85%  ho  van  fer  vostès.  Per  tant,  posem  amb  aquestes  dades  de  manifest  la 
manipulació, el doble discurs, la utilització de mentides que a més a més continuen en aquest plenari, a 
partir de dos rodes premsa amb l'Exconseller Salvador Milà amb l'Expresident del CAT, amb vostè que també 
era Conseller del Consorci d'Aigües de Tarragona i per tant ho tenia que saber, perquè van ser vostès els que 
ho van tocar i els qui van començar a reduir les bonificacions aquí a Terres de l'Ebre, perquè les empreses 
no pagaven i en vostès van passar a pagar el 50% del cànon. Per si no ho sabien, que sembla ser que no ho 
sabien, doncs segurament que us facin mirar, perquè realment si no ho sabien i el Sr. Milà era el Conseller,  
passa al 0,85% i ve aquí a Tortosa, fa pocs dies, el 26 d'agost i  ens diu a més a més de tot a nosaltres i diu  
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que estaven al 0,7% ara al 2011, quan estaven al 0,85% posat per ell, vostè Sr. Forcadell segueix dient el 
mateix i arribem al plenari i continua dient el mateix, parla del 0,7% quan sap que aquesta moció no està bé,  
que les dades són falses, demostra i perdona que li digui, molt mala fe i una forma de fer política que no 
creiem que sigui la més adient i que en política no tot s'hi val. 

A més a més, ens presenten unes dades com a exemples quan expliquen la moció. A la moció veig que no  
ho han posat, però ho expressen quan fan una roda de premsa i ho donen als mitjans, uns exemples de 
consum que no responen a la realitat de cap municipi i que si vol tècnicament en podem parlar a nivell de  
tècnics, perquè exactament li puguin dir el què, però jo li diré una mica. A la nota de premsa que envien als 
mitjans afirmen que una persona consumeix 16 m3 al mes i que té un cost de 11,71 m3 i un increment del 
29%, aquestes dades també m'agradaria saber d'on les han tret. Comencem en que 16 m3 al mes per una 
persona és fals, aquest consum correspon a una família de 4-5 persones i sent generosos i això no ho dic jo,  
ho diuen els decrets de l'ACA, concretament l'últim decret que ho diu és el decret de la sequera, que jo crec 
que vostè se'n recorda bastant i se'n recordarà sempre d'aquest decret i això suposaria amb dades reals,  
0,6 euros m3 i vostè ens està dient 11,71 euros m3. A més ens està parlant de tarifes a les Terres de l'Ebre 
quan cada municipi té les seves pròpies tarifes en funció de quin cost té per a cada municipi, per tant no 
parle de tarifes si no que parle de cànon. Per tant, ens presenten una moció, fan una roda de premsa i totes  
les dades són falses,  no solament la  del  0,7% sinó que les dades que estableixen i  a  més, si  agafem 
l'exemple de 45 m3 al trimestre, que equival a una família  de 4-5 persones, vostè diu que equival a una  
família d'una persona, parlem en trimestres i el fet de passar-ho a un coeficient reductor del 0,85% al 0,90% 
que és el que passa ara, suposa un increment a la factura total del 2,3% que exactament en euros al  
trimestre, en euros és 1,53 euros al trimestre per a una família, res a veure en les dades que vostè dóna i si  
fem referència als usos industrials, aquí encara és més greu el tema, l'any 2003 no es pagava cànon, res, 
0%, això també ho té al text refós sobre la Llei d'Aigües, vostè Sr. Forcadell el cita a la roda de premsa, per  
tant deu ser que sí que el coneix, el del 2005 no, però aquest sí. L'any 2005 s'estableix que cal pagar el 50% 
del cànon, les empreses de no pagar cànon a pagar el 50% del cànon, per tant, en un únic any  aproven una 
reducció de la bonificació molt superior a la que ara es produeix, perquè ara estem passant del 0,5% al  
0,7%, vostès del 0% al 0,50% i poso també un exemple, perquè com també n'ha posat algun del que gasten 
o del que suposarà  a una empresa, tenint en compte també les dades que he exposat i referent a les  
empreses, si agafem una empresa amb un consum mitjà d'aigua i per exemple, agafem un rentador de 
cotxes amb un consum de 278 m3 al trimestre, que vol dir que és una empresa que utilitza aigua, no amb 
dimensions desmesurades, però sí que utilitza aigua, el fet de passar d'un coeficient reductor del 0,5% al  
0,7% que és el que succeeix ara, suposa un increment de la factura un 1,8% que suposa al final 8, 83 euros  
al trimestre, per tant res de res del que vostè està dient. No enganyin a la gent i  parlen amb dades reals,  
perquè les industries com li he dit abans, no pagaven res i al 2005 van començar a pagar cànon, d'una 
bonificació del 100% a una bonificació de 50%, tot i això, també li voldria dir que es miri les disposicions de  
l'ACA i les disposicions que s'han aprovat ara, perquè no té caràcter retroactiu, una mentida més del que ha 
exposat ara, això no ha dit per escrit, però ho ha dit de paraula, no té caràcter retroactiu, és només aquest  
últim trimestre des de que es va aprovar. Tot i això també li anuncio que treballarem per millorar-ho, per  
resoldre-ho i per sobretot, no portar a terme pujades com les que va fer el govern tripartit estant Iniciativa a  
la Conselleria de Medi Ambient i ara, em permetran i no ho podem oblidar el que ha fet i no he acabat  
encara, em queda una miqueta. No podem oblidar el que ha fet el govern tripartit aquests set anys que ha 
governat i sobretot els forats que ha deixat a on ha estat i amb això Iniciativa crec que ha triomfat bastant,  
potser ha sigut l'estrella amb aquest sentit, perquè allà als departaments on ha governat, Déu ni do com els 
ha deixat i els hi puc donar alguns exemples que conec bastant, un d'ells per exemple, el departament  
d'habitatge, 143.000.000 d'euros de forat ha deixat a l'actual govern i si parlem de l'ACA que és del que avui  
ens toca més, l'increment de l'ACA dels 7 anys, ha estat un 56%, per tant ens deixen a l'actual govern una 
herència de 1.367.000.000 d'euros de deute de l'ACA, per no recordar els 22.000.000 d'euros d'inversió en 
tuberies, que segur que també se'n recorda, que saben que es van trobar abandonades i quina finalitat  
tenien i  crec que també això igual com el decret de la sequera, el recordarà vostè sempre. Per tant Sr. 
Forcadell, els insto a ser més rigorosos, a reconèixer el que van fer l'any 2005 quan vostès governaven, a 
que van pujar el preu de l'aigua a la gent de les Terres de l'Ebre, a les famílies, a les empreses, que van ser 
vostès els que van iniciar la progressiva desaparició de les bonificacions que tenien aquestes empreses i  
aquestes llars i que a més a més, durant aquests set anys han fet el que han fet pel que fa al deute de l'ACA.  
Per tant, lliçons les justes i realment atengues al que és la realitat i rectifiquen encara que hi son a temps. 

Intervenció del Sr.  Forcadell 
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que com a mitja hora desprès tornem a agafar la  
paraula,  gràcies per la conferència Sra. Roigé, però lamento dir-li  que o bé és vostè qui  no se'n entera 
absolutament de res, cosa que seria greu perquè és la portaveu del seu grup a la Comissió de Territori i  
Sostenibilitat o bé enganya més del que parla i no un servidor. Perquè aquí o ignora vostè un element cabdal  
o la omès d'una manera voluntària i és que la pujada de l'any 2005, que porta dos hores aquí ensenyant-me  
el paperet i tal i que conec perfectament, té una particularitat, no s'ha preguntat per què vostès no van dir 
res d'aquella pujada? No s'ha preguntat per què la Cambra de Comerç no va dir res d'aquella pujada? Algú li  
ha explicat a vostè que acaba d'aterrissar al Parlament de Catalunya de què anava aquella pujada? I a què  
es devia aquella pujada?  I ara vostè diu que jo vull donar lliçons? I vostè acaba de ficar la pota fins aquí 
baix? Sap a què es devia aquella pujada? A l'absorció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'una cosa 
que es deia Cànon de control de “vertidos” de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que cobrava la CHE i  
que en aquell moment assumeix l'Agència Catalana de l'Aigua i home, escolte, el que deixen de pagar les  
empreses de “control de vertidos”, és el que passen a pagar de cànon i punt. Però vostè creu que en la 
pressió a la que estava sotmesa el govern catalaniste i d'esquerres aquí, es fa una pujada com vostè m'està 
dient, del 0% que era en l'origen del cànon al 0,5% i aquí no ens armen, vostès els primers, una revolució?  
Per la mort de Déu, la pròxima vegada que vulgui donar lliçonetes, acabe de preguntar, perquè tots els que li  
han escrit totes aquestes coses que  des de luego vostè Sra. Meritxell, no rascava, en lo tema de l'aigua no 
ha rascat mai gaire, tots els que li han escrit aquesta història, li han ocultat el més important i vostè porta  
mitja hora de discurs intentant reconduir un debat que no l'interessa gens, que ha aixecat ampolles entre  
molts sectors que a vostès no els interessava gaire que s'aixequessen ampolles, perquè tot això m'ho diu a 
mi, però que li diu a la Cambra de Comerç de Tortosa vostè Sra. Roigé? I més quan vostè és la portaveu de  
Territori i Sostenibilitat i per tant la responsable d'aigua i aquesta esmena és de vostè? Per què suprimim la  
bonificació del cànon de l'aigua a les Terres de l'Ebre, això no li he sentit dir, per què? Quina és la justícia o  
la solidaritat de la mesura, anem a suprimir la bonificació que té l'aigua a les Terres de l'Ebre, porta dos 
hores parlant del tripartit, porta dos hores marejant en xifres a la gent, però vostè no s'està de dir i d'explicar  
a la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre, per què és important avui carregar-se la bonificació que té la 
gent de les Terres de l'Ebre sobre l'aigua, si això és just o és injust o si això és solidari o és insolidari, ja  
sabem que  sabem rajar  de  tot,  del  tripartit  i  d'Iniciativa  i  que  tot  és  culpa  dels  demés  sempre,  quan 
començaran a rajar d'alguna mesura injusta del seu partit polític? No ho van fer ara fa deu anys eh? Vostè 
tampoc Sra. Roigé, va venir el transvasament i a tragar sapos i ara ve això i a tragar sapos i la competitivitat  
de les Terres de l'Ebre en joc, que d'això tampoc no me'n ha parlat, m'ha començat a donar xifres però de  
pagar el 0,5% que pagaven les industries avui a pagar l'1% hi ha un tros i això sinó explica-ho als empresaris 
de les Terres de l'Ebre, expliquen-los-hi i a ells no els hi podrà explicar, no és que Salvadó Milà va ficar a l'any  
2005 una cosa que a més estava justificada per l'assumpció del cànon de control de vertidos de la CHE, vagi 
i explique això demà o vagi i explique a la Cambra de Comerç per què no venen empreses a Tortosa, perquè 
un dels pocs al·licients que tenim per a que les empreses vinguin aquí se l'han cepillat i vostès no han tingut  
el valor, com sempre, de plantar cara als seus per una vegada i dir-los que això no i vostè Sra. Roigé més 
que ningú d'aquí, Diputada al Parlament i portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat i a callar i a 
progressar i les Terres de l'Ebre a patir. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr.  Forcadell dos coses. La mitja hora, tres  
quarts, vint-i-cinc minuts, dos hores que pugui parlar la portaveu de Convergència i Unió és l'equivalent al 
que vostè parla sense limitació en cap punt de l'ordre del dia. Per tant, igual com li mantenim un respecte  
quan vostè s'extens, també ho ha de fer en relació als altres. 

Senyor Forcadell, no reproduiré el que acaba de dir, mire, un respecte també a tots els companys i també a 
la senyora Roigé, perquè vostè ha dit: vostè Sra. Roigé que ha aterrissat al Parlament de Catalunya, doncs sí  
Sr. Forcadell, la Sra. Roigé ha aterrissat al Parlament de Catalunya, perquè la Sra. Roigé es va presentar a  
les mateixes eleccions que vostè Sr. Forcadell es va presentar i els ciutadans de la demarcació de Tarragona 
i Terres de l'Ebre, van decidir que la Sra. Roigé més alters diputats de Convergència i Unió aterrissesen al  
Parlament de Catalunya i vostè Sr. Forcadell no va aterrissar, ni va planejar, per tant, home ja que m'he 
presentat a unes eleccions, a mi me l'han pegat, han donat el recolzament, com a mínim puc discrepar, puc 
criticar, però no puc faltar i per tant si la Sra. Meritxell aterrissat al Parlament de Catalunya, entre altres  
coses, és perquè la voluntat majoritària del ciutadans a Tortosa també, però a tota la demarcació electoral 
ho van decidir  i  també van decidir  que vostè  Sr.  Forcadell  no anés,  malgrat  anar de número 2,  no  va  
aterrissar. 
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Una altra cosa Sr. Forcadell, no ens ha aclarit i per a la tramitació de la moció, si que ens interessaria saber,  
és que tal com li ha instat la Sra. Roigé, vostè a la moció fa constar que el coeficient que paga l'Ebre català  
per als usos domèstics passa del 0,7% a 1%, la Sra. Roigé d'acord amb el que està publicat al Diari Oficial  
de la Generalitat de Catalunya del 31 de desembre de 2005, a la Llei 2/2005 li ha reiterat que aquest 0,7%,  
aquesta Llei a l'any 2005 el va passar a 0,85%, aquesta Llei ho va passar al 0,85%, aquesta Llei que en  
tenim constància. Per a la tramitació jo li demano, rectifica vostè Sr. Forcadell la moció i on diu que avui se  
paga el 0,7% ficar que es paga al 0,85% tal com diu la legislació vigent? I tal i com se'ls hi ha estat cobrant a  
tots els usuaris de l'Ebre català domèstics o manté que s'ha de fer al 0,7% malgrat no existir, ja que la Llei  
establia el 0,85% i si rectifica aquí, rectifica la part dispositiva que no és una qüestió de legalitat, perquè 
vostè pot dir que es torne al 0,7% com si es torni al 0,3%. A la part dispositiva no li hem de dir res per la  
tramitació de tota la moció, però a la part que exposa que avui s'està pagant el 0,7%, la Sra. Roigé li ha  
demanat que rectifiquen, que fiquen que el coeficient és del 0,85% i així ho incorporaríem a la moció i a la  
discussió de la moció i per tant a l'acta de l'Ajuntament de Tortosa. 

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús qui demana la paraula una mica per demanar tranquil·litat, som 
vint-i-un regidors i regidores i ens podem dir les coses una mica de més respecte institucional. Però jo crec 
que aquí hem vingut i jo com a representant d'Esquerra i que el que voldria dir és que segueixo donant el  
mateix recolzament, perquè tot aquesta discussió que hi ha hagut, no desvirtua l'objecte de la moció, que no 
és altre que dir: rebutgem que es suprimeixi o sigui de deixar aquesta supressió de la bonificació el que es  
pretén.  Com això  no  desvirtua  l'objecte  de  la  moció,  crec  que  i  segueixo  pensant  que  el  grup  al  que  
represento li dóna suport.

Intervenció de la Sra. Meritxell 

A continuació pren la paraula la Sra.  Roigé qui manifesta al Sr. Monclús que també m'hagués agradat sentir-
lo a l'any 2005 per això, però en tot cas, jo crec que per la meva part he actuat amb tot el respecte cap a la  
resta i no li he dit res que no fos veritat i sí que m'ha dit una mica de respecte. Si que li voldria demanar una  
cosa, perquè m'ha dit que no rasco vola d'aigua, quina vola va rascar vostè Sr. Forcadell? Va fer dret com jo, 
com si fosa aquí l'enginyer hidràulic més important del món, és que al final a veure jo realment el que voldria 
saber és quina vola rasca vostè i si de cas, pos un dia em dóna quatre classes perquè deu ser que no en sé  
prou, per tant i realment m'ho he preparat jo, tampoc no cal que m'ho prepari ningú això, ja li puc deixar les 
dades. Diu que marejo en xifres, vostè Sr. Forcadell sí que mareja, no para de dir mentides, absolutament  
mentides, publicat al DOGC, agafi la publicació del DOGC, que tothom mire la Llei de l'any 2005  del tripartit i 
realment vegi el què està dient vostè, que no té res a veure amb el que posa a la moció. 

Voldria demanar-li Sr. Forcadell, ho ha fet l'Alcalde, però com no li ha contestat, també li voldria demanar si 
realment manté aquestes dades que són falses a la moció i pretén que l'Ajuntament de Tortosa porti això a 
aprovació? Per tant li torno a dir, entenc que la política no es fa així, que tot no s'hi val i que realment paren 
d'enganyar a la ciutadania de les Terres de l'Ebre.

Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que comença pel tema del respecte, jo crec que sóc  
una persona bastant calmadeta quan les coses estan calmadetes, però el problema és quan te comencen a  
dir  de  mentider  per  amunt  i  és una cosa,  i  aquí  hi  ha  molt  de  periodista  Sr.  Alcalde,  i  si  féssem una  
competició de faltons, jo no el guanyaria. Si algú té alguna expressió que hagi quedat fora del límit que es  
considere raonable, demano excuses, però insisteixo que el nivell de crispació que són capaços de generar 
vostès en aquesta actitud que s'ha agreujat des de la majoria absoluta, és important i això no ho dic jo, això 
ho diu tothom aquí, menys els seus que no s'atreveixen Sr. Bel.

Miren segueixo sense haver sentit  aquí la defensa en arguments polítics de la  pujada del cànon, de la 
supressió total de la bonificació del cànon, és que hi va haver un canvi, és que hi pot haver un error, anem a  
l'error, jo les dades que tenia eren del 0,7% si hi ha un error, és un error material, no, no Sr. Bel, jo i vostè em 
coneix i sap perfectament que si he escrit això aquí perquè és el que tenia. 
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Ara, això no lleva i ho deia ara el Sr. Monclús, que continuen esquivant el nucli dur d'aquesta moció, que és  
senzillament explicar-nos per què dimonis la gent de les Terres de l'Ebre ha de pagar el mateix d'aigua que 
els de Barcelona? I com vostès són capaços d'acceptar-ho i no dir-los als seus, escolteu això és injust i és  
insolidari, passes el què passes a l'any 2005, passés el que passés en qualsevol moment, però què vol dir?  
Jo li dic que la pujada aquella, que ja no li hauria ni de dir, ja que no parlem d'aquella pujada, aquella pujada  
vostès van tenir temps de denunciar-la l'any 2005, vam tenir temps de debatre-la a l'any 2005 i vostès no 
van dir absolutament res, perquè aquella pujada ja li dic que els industrials a les Terres de l'Ebre no se la 
van notar, perquè van deixar de pagar el cànon de control de vertidos de la CHE i per això no es van queixar i  
per això ara si que es queixen, ara es queixen perquè els hi pujarà del 0,5% a l'1% sense cap justificació i  
sense cap compensació. 

Llavors aquí al final portar aquí mocions, doncs ja se sap, vostès van a pinyo fixe i passa el que passa i allà 
cadascú en les seves consciències, vostès ara em podran discutir mitja hora més, que jo no en tinc ganes, 
podran dir tot el que vulguin sobre el tripartir, Salvadó Milà, però la qüestió nuclear del que estem parlant  
aquí és com justifiquen vostès que aquí paguem el mateix cànon de l'aigua que a Barcelona, com expliquem 
als  nostres  empresaris  que d'un dia  per  a l'altre  els  volarà  un atractiu  que tenim per  al  territori.  Com 
expliquem a la  gent  que està  a l'atur  i  que està  esperant solucions,  que enlloc  d'avançar  anem cap a  
endarrere com a territori i aquí tanco, ja no tinc cap esperança de què vostès entrin a parlar del que és  
estrictament essencial aquí. Insisteixo, si no és del 0,7%  que és del 0,85%, jo a la documentació que tenia  
era del 0,5% per a domèstics en un inici, vostès em deien del 0,7%, jo tenia la pujada del 0,5% al 0,7% ja dic  
que no és en absolut de mala fe, però això no lleva en absolut, això són afegits, són coses que poden  
discutir durant hores, però no lleva el que hem portat aquí, el que hem portat aquí és escolteu, dir-li  al  
Parlament de Catalunya, escolteu això no toca, això no és just i no és solidari per a les Terres de l'Ebre, el  
pressupost de l'any 2012 tornem a la situació original i si no ha de ser del 0,7% i ha de ser del 0,85%, doncs  
el 0,85%, a això no fiquem absolutament cap problema, però és que aquest no és el debat, el debat és 
l'altre i és el debat que no estem fent, el debat que precisament no s'està produint.

Vull agrair a la resta de grups el seu suport a la moció i acabar fent un prec al grup de Convergència i Unió.  
Vostès aquí fan el que han de fer, però per favor treballen a nivell  intern en la seva gent de Barcelona,  
treballe vostè Sra. Meritxell Roigé al Parlament de Catalunya i això que ho arreglen, això que es corregeixi,  
perquè és injust i insolidari, senzillament. 

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que la qüestió nuclear del debat ni entro ni surto, 
per tant entenc Sr. Secretari que el Sr. Forcadell rectifica la moció que ha presentat i als llocs on apareix  
0,7% referent al coeficient que es pagava ara per part dels particulars, no és del 0,7% sinó que és el 0,85% i  
per tant als dos llocs que fa referència als usos domèstics per a les empreses, no és del 0,7% sinó és del  
0,85%  i  per  tant,  almenys  per  a  que  quedi  en  el  acta  el  que  es  correspon  en  la  legislació  vigent, 
independentment  de que ho aproves el tripartit o no.

Mire Sr. Forcadell,  jo  de la moció ni entro ni  surto, vostè ha fet una referència que aquí  incrementa la  
crispació i que això tothom ho diu, fins i tot els meus regidors, bueno, jo no sé si ho diuen o no ho diuen.  
Mire no ha canviat res, estem a 4 mesos o 5 mesos de les eleccions, jo entenc i ho entenc que vostè estigui  
crispat dels resultats electorals, ho entenc, entenc que no li agrade una majoria absoluta del grup municipal  
que encapçalo jo mateix, ho entenc, però és que no ho va decidir vostè, no ho vaig decidir jo, ho van decidir 
els  tortosins i els hi demano una miqueta de respecte per les decisions dels tortosins, es van produir i d'aquí 
tres anys i mig o tres anys i el que sigui tornaran a votar i els que es presenten llavors tindran el resultat que  
tindran, que serà tant legítim com el que he tingut jo mateix en aquest mandat, en l'anterior, tots i per tant  
no digui que aquí estem tots crispats i que ho diu tothom, no, vostè Sr. Forcadell està crispat en lo resultat 
electoral, comprensible, humà, però s'ha d'acceptar i desprès el nivell de crispació és, bueno no deu ser 
tant, perquè si l'hem instat a rectificar un error que vostè no l'ha fet de mala fe, també preocupant, però un 
error, vostè l'ha rectificat i per tant no devia ser tant crispant, vostè ha rectificat, va comparèixer a la premsa 
dient que fins ara els usos domèstics tenien un coeficient del 0,7%, vostè rectifica i aquí diu que té uns usos  
domèstics del 0,85%. Per tant tot el que va dir dient que els usos domèstics passaven del 0,7% a l'1% en 
cinc anys, vostè Sr. Forcadell haurà de dir que passaven del 0,85%, perquè del 0,7% al 0,85% ja ho va fer el  
tripartit, i aquí no havien compensacions, ni cànon de la CHE, no, dels particulars no hi havia res, per tant  
vostès van passar del 0,7% al 0,85% i vostè Sr. Forcadell ho reconeix i ho rectifica, cosa que li  agraeixo i 
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cosa que l'honora, perquè així al Ple de l'Ajuntament, quan algú llegeixi les actes, diran no aquesta gent i 
miren i comparen la legislació veuran que aquesta gent sí que s'havien de què anaven, no estaven dient una 
cosa que no es corresponia en lo que deia la legislació vigent i per tant, l'honora i jo el felicito com a regidor 
a  aquesta  rectificació  del  0,7%  al  0,85%,  perquè  malgrat  la  moció  no  s'aprove,  queda  constància  a 
l'Ajuntament de Tortosa i a les seves actes i jo li dic sincerament que agraeixo la seva rectificació. 

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta dos puntualitzacions: Abans de dir-li mentider ja li deia  
l'Alcalde, li he demanat que canvies les dades, no ha fet cas i jo he continuat dient-li el que creia que li tenia 
que dir, tot i això, agraeixo que al final hagi recapacitat i se'n done compte de que realment el que estava  
dient no era la veritat. Vostè Sr. Forcadell s'ha alterat solet, a mesura que anava parlant s'anava alterant, no 
ha sigut una cosa meva, s'anava alterant mentre jo anava parlant.

Els particulars, li ha dit l'Alcalde, no hi ha cap motiu, ni CHE ni res  per tal de poder fer la pujada que van fer  
quan governava el tripartit. Una altra cosa, lliçons de treball me'n pot donar segurament molta gent, però  
vostè no Sr. Forcadell, almenys jo no li accepto que vostè a mi em done lliçons de treballar o no treballar,  
m'ha dit “treballe al Parlament”, i tant que ho ha dit, ja repassarem l'acta, per tant a mi lliçons de treball  
me'n pot donar molta gent, però vostè Sr. Forcadell no.

Per acabar, feia una pregunta i demanava que li féssem una resposta. La resposta que li dono és sumi el 
forat que ha deixat a l'ACA Iniciativa quan governava juntament amb el tripartit i aplique aquesta mateixa 
justícia que vostè està parlant i que vostès van aplicar al 2005 i tindrà la resposta. 

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que el dia que sume el dèficit de la Generalitat  
potser també em ficaré a sumar també el de l'Ajuntament de Tortosa. 

Anem a concloure en una precisió, els particulars també pagaven, perquè ho he preguntat expressament, 
també pagaven el cànon de control de residus, així que aquí lliçonetes mútuament, va vinga les justetes. Ja  
per a concloure, dos quiebros més de l'Alcalde i un altre de la regidora, no heu parlat, no heu tingut el valor 
d'explicar-li a la gent de Tortosa, del territori, escolteu això ve de dalt i ho hem d'aprovar, ja sabem, perquè jo  
crec que en cap moment m'ho han defensat, ja sabem que probablement és injust, és insolidari, però estem 
de mans lligats. Insisteixo, el missatge que donava abans, no li dic que treballés vostè més al Parlament Sra.  
Roigé, és que ho trauen tot de puesto, és una cosa al·lucinant, he dit que per favor treballen al Parlament, no  
li he dit treballe vostè Sra. Roigé per a què això ho canvien, però treballar en la direcció de canviar-ho, no  
treballar més o menys, no, he demanat a tot el grup de Convergència que internament treballessen i a vostè  
que treballa al Parlament de Catalunya, per aconseguir que això es rectifique. 

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé qui manifesta que respecte el que ha dit ara, tant de dalt venien 
aquestes consideracions que es tragaven per alguns al 2005, com les que es traguen ara segons vostè, per  
tant faci una mica de reflexió també Sr. Forcadell del que vostè va fer, perquè segurament i estic convençuda 
de que vostè ha tragat més sapos mentre governaven els seus al govern de la Generalitat, abans m'ha dit  
que jo havia tragat molts sapos, que els que jo acabaré tragant durant aquests anys que treballaré des del  
Parlament de Catalunya i des de l'Ajuntament de Tortosa. Per tant, estic seguríssima que això succeirà i sinó 
algun dia en parlarem. 

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que troba que no acabarem, en tema de sapos,  
jo no sé si soc lo millor per a què vostè em digui això, jo ja sap que en un determinat moment em vaig  
plantar, vaig demanar la dimissió d'un Conseller meu, vaig dimitir d'un càrrec com a membre del Consell  
d'Administració del Consorci d'Aigües de Tarragona, home no està mal la plantada, vostè què va fer en lo del 
transvasament i vostè era gerent del Consell Comarcal? Què va fer? Aguantar no i a gust que vam aguantar.  
Llavors en tema de sapos, res i insisteixo que si en algun moment vostè torna a parlar de la pujada del 
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2005, la pujada del 2005 si no informes és per l'assumpció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua del  
cànon de control de vertidos de la CHE, tornem-hi, que ho hem dit quinze vegades i insisteixo, defensen si  
volen la mesura que ha adoptat el seu grup parlamentari, però tots els altres debats que estem generant 
semblen una competició bastant estúpida la veritat. 

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que vaja plantada que va fer Sr. Forcadell, allí estava, 
al seu carnet va continuar fins el moment,  va dir ara ens farem una gestora Iniciativa, això, ens farem una  
gestora, continuo sent jo el President i aquí no canvia res, però bueno, en tot cas ha recordat una època que  
jo era gerent del Consell Comarcal, no era un càrrec polític en aquell moment, però que sí els meus referents 
polítics a l'Ajuntament de Tortosa, en aquell moment a l'oposició, van votar totes les mocions en contra del 
transvasament del'Ebre,  totes  les  mocions de l'Ajuntament de Tortosa,  jo  no podia votar  ja  que no era  
regidora llavors, ni diputada, però els que si que ho eren per part de Convergència i Unió, així ho van fer. Per  
tant, una vegada més faci memòria Sr. Forcadell i intentaré no dir-li res més si no fa referència a mi.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que ficarà el seny que toca, ja que veig unes  
cares lògiques d'agotament,  reitero l'agraïment als  grups que han votat  a favor  de la  moció i  reitero la  
demanda en positiu que he fet al grup de Convergència i Unió.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb dotze vots en 
contra, corresponents als regidors dels grups municipals de CiU i nou vots a favor corresponents als regidors  
dels grups municipals del PSC, ERC, IETE, PP i PxC

PART DE CONTROL

19è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per  la Junta de Govern Local i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

30/2011, de 25 de juliol
32/2011, de 8 d'agost
33/2011, de 16 d'agost
34/2011, de 16 d'agost
35/2011, de 22 d'agost
36/2011, de 29 d'agost

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1706/2011 a la 1900/2011 

El Consistori en queda assabentat

20è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han

21è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

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

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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