
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
26/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
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 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Excusen la seva assistència:
BEL GUERRERO, DOLORS

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

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

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

• Ordinària 22/2011, de 3 d'octubre
• Extraordinària 23/2011, de 18 d'octubre

PRESIDÈNCIA

2n. Proposta de nomenament del regidor Sr. Emili Lehmann Molés, en representació de l'Ajuntament de 
Tortosa, en el CONSELL MARCA TERRES DE L'EBRE DEL PATRONAT DE TURISME DE TARRAGONA.

SERVEIS CENTRALS

3r. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Tortosa corresponent a l'exercici pressupostari  
2010

4t. Dictamen de proposta d'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 5, expedient IMACT 
-2011-34. Suplement de crèdit
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ESPAI PÚBLIC

5è. Dictamen de proposta d'acord de Modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació

6è. Proposta de nomenament del  regidor Domingo Tomàs Audí,  com a substitut,  per  absència de la 
regidora Beatriz Viñuela López, 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.

ORGANISMES AUTÒNOMS

IMACT

7è. Proposta de ratificació de l'acord de l'Assemblea General del Consorci Xarxa Transversal, relatiu a la 
modificació dels seus Estatuts

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8è. Escrit de Emilio Perez Ramos i 1161 signatures més, en sol·licitud de que es revisen els salaris a la 
baixa de membres de la Corporació i de càrrecs de confiança

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

9è.  Proposta  del  grup  municipal  de  Plataforma  per  Catalunya,  per  instar  a  les  Corts  Generals  la  
regulació dins del Codi Civil de la Guarda i Custodia compartida com un dret del menor.

10è. Proposta del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa, instant prendre mesures per millorar la 
gestió dels episodis de pluges intenses amb possibilitat de desbordament de barrancs.

PART DE CONTROL

11è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la  Junta de Govern Local  i  Resolucions de  
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

45/2011, de 31 d'octubre
46/2011, de 7 de novembre
47/2011, de 14 de novembre
48/2011, de 22 de novembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2407/2011 a la 2571/2011 

12è.- Informes de l’Alcaldia. 

13è.-  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:
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SECRETARIA

01. APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS  ACTES

• Ordinària 22/2011, de 3 d'octubre
• Extraordinària 23/2011, de 18 d'octubre

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA

02.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DEL  REGIDOR SR.  EMILI  LEHMANN MOLÉS,  EN REPRESENTACIÓ  DE 
L'AJUNTAMENT DE TORTOSA, EN EL CONSELL MARCA TERRES DE L'EBRE DEL PATRONAT DE TURISME DE 
TARRAGONA.

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

A l'objecte de formar part del Consell Marca Terres de l'Ebre, òrgan de govern del Patronat de Turisme de la  
Diputació de Tarragona, ens institucional, que té entre altres finalitats, analitzar els problemes turístics de 
les Terres de l'Ebre, així com promoure, coordinar i donar suport a accions de foment del turisme per tal de  
dinamitzar i contribuir al desenvolupament socio-econòmic d'aquest territori, es fa necessari nomenar un 
representant del municipi de Tortosa en dit òrgan de govern.

Vist  els  articles  53,1b)i  66,3n)  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim local  de Catalunya,  aprovat  per  Decret  
Legislatiu 2/2003, amb aquesta data:

RESOLC

PRIMER: Nomenar al regidor, Sr. Emili Lehmann Moles, representant de l'Ajuntament de Tortosa, al Consell 
de Marca Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

SEGON: Comuniquis aquest nomenament, al regidor Sr. Emili Lehmann Moles i al Consell de Marca Terres de 
l'Ebre

*-*-*

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell,  qui pregunta al respecte per què no es designa al regidor de 
turisme? Entenem que el turisme un element de promoció econòmica importantíssim, però tenint en compte 
que l'Ajuntament de Tortosa té regidoria de turisme, es tindria que nomenar al seu titular.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que s'anomena al tinent d'alcalde de l'àrea de 
Promoció de la ciutat en la qual està integrada l'àrea de turisme i perquè el regidor de turisme  a la vegada  
és Conseller Comarcal de Turisme i el Consell Comarcal l'ha nomenat per al mateix càrrec com a Conseller 
Comarcal, per tant ja està en el Consell de Marca Terres de l'Ebre i a l'Ajuntament de Tortosa, a part de tenir-
lo  com a regidor  de turisme,  estarà  com a Conseller  Comarcal  i  a  la  vegada es  nombra al  regidor  de 
Promoció Econòmica.

Intervenció del Sr. Sabate

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que en les designacions, independentment de la 
persona  que  res  hi  tenim  en  contra,  ens  abstenim  en  coherència  del  posicionament  inicial  de  cara 
l'organigrama municipal, no per res més.
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*-*-*

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 tres abstencions corresponents als 
regidors dels grups municipals del PSC

SERVEIS CENTRALS

03.  APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  L'AJUNTAMENT  DE  TORTOSA  CORRESPONENT  A  L’EXERCICI 
PRESSUPOSTARI 2010

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

Vist l’expedient relatiu al Compte General de l’Ajuntament de Tortosa, corresponent a l’exercici pressupostari  
de 2010, el qual ha estat informat per l'Interventor municipal en data 20 de setembre de 2011-.

L’expedient  esmentat,  que  conté  el  conjunt  de  documentació  bàsica,  complementària  i  annexos  que 
determina  la  legislació  d’hisendes  locals,  ha  estat  informat  favorablement  per  la  Comissió  Especial  de 
Comptes, en sessió de data 24 d'octubre del 2011, i ha estat exposat al públic amb la publicació de l’edicte 
corresponent al BOPT i al tauler d’anuncis de la corporació, durant el període reglamentari, sense que s’hagi 
formulat cap reclamació, al·legació ni observació.

Atès el que es disposa en els articles 208 a 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així  
com en la Instrucció del Model Normal de comptabilitat Local, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i  
Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre.

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

Primer.  Aprovar  definitivament  el  Compte  General  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  corresponent  a  l’exercici 
pressupostari de 2010, integrat per:

- Compte Anual de l'Ajuntament de Tortosa
- Compte Anual de l'OA Fires
 - Compte Anual de l'OA Comutor
- Compte Anual de l'OA IMACT
- Compte Anual de l'OA Hospital de la Sta. Creu
- Compte Anual de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SA Municipal (GESAT, SAM)
- Compte Anual de Tortosasport, SL
- Compte Anual de Tortosa Media SL
- Compte Anual de Tortosa Innova SL
- Compte Anual de GUMTSA

Com a documentació complementària s'uneixen els següents comptes:

- Compte Anual de l'Empresa Municipal de Serveis Públics SL (EMSP)
- Compte Anual de l'Empresa Mixta Escorxador Tortosa SL

Segon:  Lliurar  a  la  Sindicatura  de Comptes de Catalunya la  documentació  pertinent  relativa  al  Compte 
General esmentat.

*-*-*

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 tres abstencions corresponents als 
regidors dels grups municipals del PSC
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04.  DICTAMEN DE PROPOSTA  D'APROVACIÓ INICIAL  DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  5 
EXPEDIENT IMACT-2011-34. SUPLEMENT DE CRÈDIT.

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

L'IMACT ha de fer front a les despeses que generen les activitats programades, que s'han de portar a 
terme dintre de l'any 2011 i no poden demorar-se a l'exercici següent. 

Vista la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, amb un saldo positiu del romanent de tresoreria 
per a despeses generals, per import de 11.159,33 €.

Vist l'expedient  IMACT-2011-34, de modificació pressupostària núm. 5, incoat al respecte.

Atesa  la  proposta  de  la  Junta  de  Govern  de  l'IMACT,  reunida  en  sessió  ordinària  de  data  11  de 
novembre de 2011. 

Vist el dictàmen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de 17 de 
novembre de 2011.

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

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  modificació  pressupostària  núm.  5  de  l’IMACT,  corresponent  a 
l'expedient núm. IMACT-2011-34, consistent en suplement de crèdit de 9.329,48 € finançat amb  la 
incorporació de romanent positiu per despeses generals, resultant de la liquidació de l’exercici 
2010. 

al pressupost de despeses        a la partida 33100-22706 

i

al pressupost d’ingressos                     a la partida 87001 

9.329,48 €

  
 9.329,48 €  

Segon.- Sotmetre el present acord i l’expedient corresponent al tràmit d’informació pública durant el  
període de quinze díes, comptadors des de l’endemà de la data de publicació del corresponent anunci  
al  BOPT, durant el qual es podran formular les reclamacions que s’estimi adients. Transcorregut el 
període d’informació pública sense que s’hagi formulat cap reclamació, la modificació pressupostària 
esdevindrà aprovada definitivament sense cap més tràmit.

*-*-*

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 dels grups municipals del PSC

ESPAI PÚBLIC 

05. DICTAMEN DE PROPOSTA  D’ACORD  DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ 

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

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  en  sessió  ordinària  del  dia  3  de  maig  de  2010,  va  aprovar 
definitivament la proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació fent ús de l’habilitació 
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que li atorga el marc normatiu esmentat en el paràgraf anterior, dintre del màxim respecte al principi de  
jerarquia  normativa  i  a  l’esquema  competencial  dissenyat  a  la  Constitució  i  a  aquesta  normativa 
estatal.

Com exemples més significatius d’aquesta modificació de l’Ordenança per mandat normatiu figuren les 
infraccions d’estacionar devant d’un gual, en un lloc reservat per a persones amb discapacitat, en llocs 
reservats per a parades de BUS i  carril  BUS,  no respectar  un cediu el  pas o parar  en un pas de 
vianants, tindran la consideració de greu.

Aquests exemples sintonitzen amb els principis bàsics de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat,  
que promou la seguretat integral de les persones i, molt especialment, les persones amb  mobilitat  
reduïda o qualsevol altra limitació. Això és d’aquesta manera perquè totes les administracions i, en 
definitiva, tota la Societat, estem obligats a garantir que les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol  
altra limitació tinguin les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans per accedir al transport públic  
i col.lectiu i tinguin  facilitats de mobilitat en els desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb cadira de 
rodes o altres.

A partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança fins avui, s’han observat uns determinats comportaments 
que  perjudiquen  directament  a  aquestes  persones  i  que  impedeixen  complir  amb  el  mandat  
constitucional del principi d’igualtat. Aquests comportaments observats que obstaculitzen  la igualtat  
d’oportunitats,  no  discriminació  i  accessibilitat  universal  que  promulga  la  llei  51/2003,  de  2  de 
desembre, tenen a veure amb un ús in adequat, abusiu o fraudulent de les targetes d’aparcament per a  
persones amb disminució..

D’altra banda, l’Ajuntament de Tortosa ha demostrat el seu interès per fomentar i potenciar l’ús de la  
bicicleta com a mitjà de transport sostenible així com mitjà d’esbarjo i de relació familiar. Aquest interès 
municipal s’ha traduït, molt especialment, en la construcció de diversos quilòmetres de carril bici al  
nucli urbà.

Amb l’objecte d’afavorir aquesta relació familiar entre els pares i els fills de curta edat per potenciar 
des de l’inici l’ús de la bicicleta,  aquesta Administració Municipal considera del tot necessari regular  
els  mecanismes i  aparellis  accessoris  de la propia bicicleta.  L’article 12 del Reglament General  de 
Circulació, preveu que els municipis regulin per ordenança aquestes tipologies relacionades amb les 
bicicletes.

Així mateix, s’han observat que calia aprofundir i concretar l’actual redactat que afecta a la regulació 
d’estacionaments d’autocaravanes i la zona blava. 

Atès  que  la  Comissió  Informativa  d’Espai  Públic,  en  sessió  del  dia  24  de  novembre  de  2011,  va 
dictaminar favorablement per unanimitat el text de modificació de l’ordenança municipal de circulació,  
que ha redactat la comissió d’estudi encarregada de modificar-lo, nomenada per decret de l’Alcalde 
2614/2011.

Atès  que  la  Comissió  Informativa  d’Espai  Públic,  en  sessió  extraordinària  del  dia  2  de  desembre 
de2011,  va  dictaminar  favorablement   el  text  afegit  de  modificació  de  l’ordenança  municipal  de 
circulació, que ha redactat la comissió d’estudi encarregada de modificar-lo, nomenada per decret de 
l’Alcalde 2614/2011.
 
Amb la finalitat d’adaptar i actualitzar l’ordenança municipal de circulació per complir amb el mandat 
constitucional del principi d’igualtat, al Ple de l’Ajuntament, proposo:

Primer.- Modificar l’ordenança municipal de circulació, d’acord amb el següent text que ha redactat la 
comissió d’estudi  encarregada de modificar-lo  nomenada per decret  de l’Alcalde 2614/2011 i  que 
s’adjunta a aquesta proposta.
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Segon.-  Actualitzar l’actual catàleg codificat d’infraccions, anomenat nomenclàtor, en la part que afecti  
la modificació, el qual s’aprovarà per Decret de l’Alcalde, de la mateixa manera que estava aprovat 
l’actual.

Tercer.- Que el Ple de l’Ajuntament aprovi aquesta modificació.

*-*-*

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.

06. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REGIDOR DOMINGO TOMÀS AUDÍ, COM A SUBSTITUT, PER ABSÈNCIA DE 
LA REGIDORA BEATRIZ VIÑUELA LÓPEZ,  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:

L’ajuntament de Tortosa va acordar, en sessió plenària de data 13 de setembre de 2010, la constitució  del  
Consorci  per  a la  Protecció i  la  Gestió dels Espais d'Interès Natural  Serra de Cardó-El  Boix  i  el  Tossal  de 
Montagut.

Aquest Consorci es constituí per a la protecció i gestió del medi natural, tasques de més rellevància de la gestió 
mediambiental d'un territori sostenible. 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 12 de setembre de 2011 va aprovar el nomenament de la Regidora  
Delegada de Medi  Ambient  i  Mobilitat,  Sra.  Beatriz  Viñuela López.  Com a nova representant  municipal  al 
Consorci.

Per tal de preveure la substitució  d'aquesta representació municipal, per absència o malaltia de la regidora,Sra. 
Beatriz Viñuela López

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Espai Públic

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

Primer.- Nomenar el regidor Sr. Domingo Tomàs Audí per a que substitueixi, en cas d'absència o malaltia, la 
regidora Sra. Beatriz Viñuela López, 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.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci.

*-*-*

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 tres abstencions corresponents als 
regidors dels grups municipals del PSC

ORGANISMES AUTÒNOMS 

IMACT

07.  PROPOSTA  DE  RATIFICACIÓ  DE  L’ACORD  DE  L’ASSEMBLEA  GENERAL  DEL  CONSORCI  XARXA 
TRANSVERSAL, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTS   

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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L'Ajuntament de Tortosa, juntament amb les ciutats de Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, La Seu 
d'Urgell,  Mataró, Olot,  Reus, Sabadell,  Vic i  Lleida, forma part del Consorci Xarxa Transversal,  Xarxa 
d'activitats culturals, des de la seva creació i posterior constitució com a consorci l'any 2005. 

En l'assemblea ordinària del Consell directiu de Transversal, convocada a Lleida el 8 de febrer de 2011,  
es va aprovar l'elaboració d'un Pla estratègic que havia de definir el paper del consorci en el suport a 
les  ciutats,  ser  una  ajuda  i  un  impuls  a  la  programació  cultural,  i  traçar  les  línies  d'actuació  per 
aconseguir aquests objectius. 

El 20 de setembre passat a Lleida, l'assemblea ordinària del Consell directiu va acordar ratificar el Pla  
estratègic de Transversal i aprovar inicialment la modificació dels estatuts del consorci, per adaptar-los  
a les línies d'acció proposades en el Pla.

Les  modificacions  proposades  consisteixen  en  canvis  en  el  procediment  d'incorporació  de  nous 
membres a l'entitat; la creació d'un nou òrgan de govern: els vicepresidents; una nova atribució del 
Consell Directiu que consisteix en l'aprovació de l'admissió de nous membres; l'ampliació del període 
d'exercici de la presidència del Consorci, passant de mig a 2 anys, renovables per una vegada, fins a 4 
anys, i la nova composició de la Comissió Permanent amb les seves atribucions.

El Ple de l'Ajuntament de Tortosa ha de ratificar ara l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels  
estatuts del consorci.

D’acord amb la següent normativa aplicable:
Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local. (article 87)
Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  
(articles 269 a 272)
Decret  179/1995,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de 
Catalunya. (articles 312 a 324)
Estatuts  del  Consorci  Transversal,  xarxa  d’activitats  culturals  (article  27)  DOGC  núm.  4519  de 
28/11/2005.

Vista la resolució d’incoació de l’expedient núm. 43/2011, de 12 de maig, i  l'acord de la Junta de 
Govern de l'IMACT, reunida en sessió ordinària de l'11 de novembre de 2011.

Al Ple de la Corporació PROPOSO:

Primer.- Ratificar l’acord de l’assemblea ordinària del Consell directiu del Consorci Xarxa Transversal, 
Xarxa d'activitats culturals,  reunit a Lleida el 20 de setembre de 2011, relatiu a la modificació dels 
estatuts del consorci, del qual n’és membre l’Ajuntament de Tortosa, amb els següents canvis:   

FONAMENTS:
...el març de 2001 els ajuntaments de Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Mataró,  
Olot,  Reus,  Sabadell,  Totosa,  Vic  i  Lleida  van  donar  suport  a  Transversal,  Revista  de  cultura  
contemporània. A partir d'aquesta col·laboració inicial, es va articular la Xarxa Transversal, constituïda  
com a Consorci el novembre de 2005 per les ciutats de Reus, Olot, Sant Cugat del Vallès, La Seu  
d'Urgell,  Mataró,  Manresa,  Lleida,  Vilanova  i  la  Geltrú,  Granollers,  Girona,  Figueres,  Vic,  Tortosa  i  
Perpinyà, i que des de llavors s'ha estructurat a l'entorn de les propostes que els Regidors de cultura,  
els tècnics d’Arts Visuals i Arts Escèniques de les ciutats consorciades han projectat i  executat de  
manera conjunta. 
L'any 2011 es va creure necessari obrir  un procés de reflexió i reformulació de la Xarxa, que s'ha  
materialitzat amb l'elaboració d'un Pla Estratègic que ha revisat, ampliat i definit de nou els objectius i  
mètodes de treball, per tal d'adaptar-los a les conclusions del balanç dels anys de funcionament i a les  
necessitats de futur. El replantejament ha de suposar iniciar una nova etapa per Transversal basada  
en la renovació del compromís de les ciutats que en formen part amb uns principis comuns i amb unes  
línies de treball que responguin a aquests principis.
Transversal és doncs una xarxa de ciutats intermedies que assumeixen, des de l'administració local, el  
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repte  de  garantir  i  estendre  els  drets  culturals  tot  fent  una  aposta  per  la  cultura  i  la  creació  
contemporànies en un marc de treball col·laboratiu.
(...)
-Fer de plataforma que permeti generar i compartir,  de forma eficient i  creativa, activitats culturals  
entre els consorciats.
-Liderar la reflexió i la implementació de les polítiques culturals municipals.
-Ampliar horitzons culturals dels municipis, connectant-los entre ells i amb altres agents.
-Aportar instruments que facilitin el desenvolupament de projectes culturals als municipis consorciats  
a partir del treball conjunt.
-Estendre llenguatges i formats artístics, assumint risc i innovant.
-Assolir un major equilibri i cohesió territorial en l'activitat i producció cultural. 

Article 2
(...)
2.Per a la incorporació d’un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment:

-A través del Consell Directiu es fixaran uns criteris d'admissió de caràcter objectiu.
-Les  ciutats  interessades  presentaran  la  seva  sol·licitud  de  pertanyença  a  la  xarxa,  la  Comissió  
Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte.
-Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà ratificada pel Consell  
Directiu per majoria absoluta.

3.Les ciutats que no siguin membres del Consorci podran participar dels projectes i propostes que  
impulsi el mateix, pagant el cost que es determini per la Comissió Permanent.

Article 7

Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:
(...)
c) Els vicepresidents

Article 8

1.El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent:(...)
b) Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura de dues o més  
ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals

Article 9

Són atribucions del Consell Directiu:
(...)

g) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius per la seva admissió i  
ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre nous membres. 

Article 11

1.  La presidència l'exercirà, per un període de 2 anys, renovables per una vegada, fins a 4 anys, un  
dels presidents dels ens locals consorciats, que es postuli per exercir-la i que sigui votat per la majoria  
de municipis membres a través d'un procés intern d'elecció en el si del Consell Directiu.
Conjuntament amb la seva candidatura a la presidència, l'aspirant a president haurà de presentar els  
seus candidats a vicepresidents, intentant garantir la major diversitat representativa, tant política com  
territorial.
(...)

Article 13
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La Comissió Permanent  tindrà un paper central en la direcció política quotidiana de la xarxa. Estarà  
formada per:
a) El President
b) els vicepresidents
c) el President d’Honor
c) els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps d'àrea, coordinadors,  
directors dels organismes autònoms, etc) que ostenten els càrrecs amb veu i sense vot.
e) el Gerent, en veu i sense vot, que n’exercirà de secretari.

Article 14

Són atribucions de la Comissió Permanent:
(...)
f) Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directiu, l'admissió de nous membres al  
Consorci. Aquesta decisió serà ratificada pel Consell Directiu.

Segon.-  Sotmetre  la  present  modificació  a  informació  pública,  per  termini  de  30 dies  hàbils,  amb 
anuncis  al  taulell  d’edictes  de  l'Ajuntament  i  al  BOPT,  i  remetre'n  el  certificat  del  resultat  de  la 
modificació a la seu del Consorci, una vegada finalitzat el termini d'exposició.

Tercer.- Notificar el present acord als altres membres del Consorci. 

*-*-*

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 dels grups municipals del PSC

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

08. ESCRIT DEL SR. EMILIO PEREZ RAMOS I 1161 SIGNATURES MÉS, EN SOL.LICITUD DE QUE ES REVISEN 
ELS SALARIS A LA BAIXA DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE CÀRRECS DE CONFIANÇA 

Tot seguit el consistori coneix de la següent proposta presentada pel Sr. Emilio Pérez Ramos:

Atès que la ciutadania no percep recolzament ni solidaritat per part de la classe política vers les dificultats 
originades per la crisi que entorpeixen un desenvolupament digne, i que les retallades en serveis bàsics són 
més acusades a les nostres terres que a la resta de Catalunya.

Atès que l'atur  a Tortosa no ha deixat d'augmentar els últims anys fins el 18,41%, la renda per capita 
disminueix anualment, un 22% de la població viu baix el llindar de la pobresa.

Atès que l'endeutament de l'Ajuntament de Tortosa és el més elevat de les TTEE

Atès que considerem que els salaris de l  'Alcalde Sr. Bel (59.784 euros per un 75% de dedicació) i  del  
regidor Sr. Tomàs (48.000 euros) són molt elevats, i que el Sr. Panisello i la Sra. Roigé perceben també 
salaris molt importants d'altres administracions públiques. I que tots ells tenen a més a més el privilegi de 
fixar-se aquestes quantitats.

DEMANEM

Que donada la situació actual de crisi i les males perspectives de futur:
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Primer:  Es revisen els salaris  a la baixa de l'Alcalde i  el seu equip de govern així  com dels càrrecs de  
confiança. Considerem que cap salari hauria de superar els 30.000 euros anuals.

Segon: La renúncia o donació dels seus ingressos per tasques municipals a alguna organització social local  
per part  dels tinents d'Alcalde, Sra. Roigé, que percep quasi 80.000 euros pel  càrrec de diputada, i  Sr.  
Panisello, que percep 65.000 euros com a vicepresident de la Diputació de Tarragona, així com 600 euros 
mensuals per assistència a Juntes de Coordinació.

Tercer: El control en el futur de les remuneracions dels representants municipals d'acord amb l'evolució del  
nivell de vida general de la ciutadania tortosina.

Quart:  Els  temes  reals  que  afecten  a  la  ciutadania,  com  retallades  socials,  atur,  exclusió  social  i 
empobriment siguin prioritaris en el debat polític d'aquest ajuntaments

Cinquè: S'envien aquests acords al Parlament, al Consell Executiu de la Generalitat, i es comuniqui dels 
mateixos als mitjans de comunicació i a la ciutadania.

*-*-*

Intervenció del Sr. Emilio Pérez Ramos

Tot seguit pren la paraula per presentar la moció el Sr. Emilio Pérez Ramos, qui manifesta que presentem al  
Ple Municipal de l'Ajuntament de Tortosa una moció popular recolzada per 1751 persones de les quals 1161 
signatures han sigut validades, amb la que demanem que es revisen a la baixa els salaris d'alguns càrrecs 
polítics ja que creiem que les quanties són massa elevades tenint en compte la realitat de Tortosa i de la 
seva gent.

Esta  iniciativa  ha  sorgit  des  del  col·lectiu  Acampada  Tortosa  15M.  Volem  deixar  clar  que  no  som cap 
associació o plataforma constituïda com a tal, sinó un grup heterogeni de ciutadanes i ciutadans de Tortosa. 
Este moviment és apartidista, ho remarquem, ja que esta moció no pretén ser un atac a una formació  
política concreta, sinó a un sistema que hauria de regular-se en el temps d'acord amb la realitat social de la  
nostra ciutat. 

El text de la moció és:

Atès que la ciutadania no percep recolzament ni solidaritat per part de la classe política vers les dificultats 
originades per la crisi que entorpeixen un desenvolupament digne, i que les retallades en serveis bàsics són 
més acusades a les nostres terres que a la resta de Catalunya.

Atès que l'atur  a Tortosa no ha deixat d'augmentar els últims anys fins el 18,41%, la renda per capita 
disminueix anualment, un 22% de la població viu baix el llindar de la pobresa.

Atès que l'endeutament de l'Ajuntament de Tortosa és el més elevat de les TTEE

Atès que considerem que els salaris de l  'Alcalde Sr. Bel (59.784 euros per un 75% de dedicació) i  del  
regidor Sr. Tomàs (48.000 euros) són molt elevats, i que el Sr. Panisello i la Sra. Roigé perceben també 
salaris molt importants d'altres administracions públiques. I que tots ells tenen a més a més el privilegi de 
fixar-se aquestes quantitats.

DEMANEM

Que donada la situació actual de crisi i les males perspectives de futur:

Primer:  Es revisen els salaris  a la baixa de l'Alcalde i  el seu equip de govern així  com dels càrrecs de  
confiança. Considerem que cap salari hauria de superar els 30.000 euros anuals.

Segon: La renúncia o donació dels seus ingressos per tasques municipals a alguna organització social local  
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per part  dels tinents d'Alcalde, Sra. Roigé, que percep quasi 80.000 euros pel  càrrec de diputada, i  Sr.  
Panisello, que percep 65.000 euros com a vicepresident de la Diputació de Tarragona, així com 600 euros 
mensuals per assistència a Juntes de Coordinació.

Tercer: El control en el futur de les remuneracions dels representants municipals d'acord amb l'evolució del  
nivell de vida general de la ciutadania tortosina.

Quart:  Els  temes  reals  que  afecten  a  la  ciutadania,  com  retallades  socials,  atur,  exclusió  social  i 
empobriment siguin prioritaris en el debat polític d'aquest ajuntaments

Cinquè: S'envien aquests acords al Parlament, al Consell Executiu de la Generalitat, i es comuniqui dels 
mateixos als mitjans de comunicació i a la ciutadania.

El que avui demanem aquí, volem que sigue un acord vàlid pel present Ajuntament i pels futurs, sigue quina 
sigue la seva composició.

Abans de res, volem descriure la difícil situació per la que està passant la gent de Tortosa.

Les dades que exposem, tothom pot consultar-les en el dossier que hem elaborat i es troba al nostre lloc  
web acampadatortosa.org. Este dossier l'hem elaborat sent el més rigorosos possibles i consultant fonts 
fiables que en tot moment són anomenades.

Segons l'Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, el setembre de 2011 la taxa d'atur a la 
nostra ciutat sobrepassa el 18%. Fa 4 anys era del 7%. Al conjunt de les Terres de l'Ebre s'ha arribat a xifres  
històriques amb 15100 persones aturades a l'octubre de 2011 i s'han obert 2440 expedient de regulació 
d'ocupació en els darrers dos anys.

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, la renda per càpita a Tortosa ha passat de 16400 euros el 2007 
a 16100 el 2008.  Esta renda és força inferior a la mitjana catalana, que en el mateix període era de 16900 
euros. No s'han publicat dades més recents, però podem intuir que dia a dia la situació empitjora.

Ja al 2006, l'Observatori de Caixa Catalunya, afirmava que Tortosa era una de les ciutats catalanes amb una 
proporció més gran de llars pobres, només per darrera de Cornellà i Sant Adrià de Besòs.

Segons Càritas de Tortosa, el 2008 el 22% de la població tortosina es podia considerar pobra, el 41% de les  
llars tenien un cap de família a l'atur i en un 26% no hi treballava cap membre. I és evident que esta situació  
no ha millorat.

Càritas atén actualment unes 650 famílies, el que suposa que unes 2500 persones són assistides per la 
mateixa organització i la seva Casa d'Acollida de transeünts ofereix servei entre 700 i 900 persones a l'any. 

Segons Serveis Socials de Tortosa, en els darrers 3 anys, ha augmentat aproximadament un 20% el número  
d'expedients que s'obrien a l'any. Això no és impediment perquè s'haigue prescindit de treballadors socials i 
serveis com la Unitat d'Escolarització Compartida, que ha passat a mans privades i la Brúixola, que era un 
espai d'orientació familiar.

Pel que fa a sanitat, tothom coneixem l'abast de la greu situació que està patint l'Hospital Verge de la Cinta i  
molts centres d'atenció primària de les nostres terres.

El mateix succeeix en educació, a Tortosa es pateixen les mateixes retallades que a la resta de Catalunya,  
amb una reducció dels pressupostos de les escoles i dels instituts entre un 20 – 30% durant els darrers tres 
anys, tot i que el nombre d'alumnes va en augment.

Si parlem del nostre Ajuntament, hem de dir que tant el pressupost com els ingressos s'han reduït un 33% 
en els darrers quatre anys.
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Pel  que  fa  el  deute  d'aquest,  el  Ministeri  d'Economia  i  Hisenda  anunciava  a  finals  de  2010  que 
l'endeutament de l'Ajuntament de Tortosa ascendia a més de 45 milions d'euros, cosa que convertia la 
capital del Baix Ebre en la ciutat ebrenca més endeutada tant en xifres absolutes com per persona, amb un 
deute viu de més de 1300 euros per habitant, fet que ja va ser notícia en el seu moment. És veritat que este  
deute, que continua sent altíssim, ha disminuït, però ha estat gràcies a la venda de l'Empresa Municipal de  
Serveis Públics (ara Aigües Tortosa), l'empresa municipal que donava més beneficis a les arques municipals.

I de tothom és sabut que molts dels proveïdors de l'Ajuntament de Tortosa tenen seriosos problemes per 
cobrar, i quan ho fan és a terminis molt llargs.

Així  doncs,  la  situació  en  la  qual  les  tortosines  i  els  tortosins  ens  trobem  es  pot  qualificar  de  molt 
preocupant. Al dèficit de les nostres terres en infraestructures, indústria, creació de treball i inversions, se li 
ha afegit, en els darrers anys, la crisi econòmica, fent que totes estes mancances històriques s'accentuen 
dramàticament.

L'empobriment, l'atur i la precarietat en la vida de les persones ens donen motius per la preocupació i la 
indignació. Tothom té familiars, gent coneguda, amistats que en els darrers temps s'han quedat sense feina, 
o estan davant d'un Expedient de Regulació d'Ocupació. O potser som natros mateixos qui estem patint una  
situació difícil. També sabem d'autònoms i petits empresaris que s'han donat de baixa perquè no podien 
accedir al crèdit bancari o no cobraven allò que se'ls devia. Qualsevol tortosina o tortosí que hagi passejat 
per la nostra ciutat en els darrers mesos, haurà comprovat com botigues, comerços i petites empreses d'un 
dia per a l'altre han plegat.

Només calia afegir les retallades en serveis tan bàsics com la sanitat, especialment centrades en l'Hospital  
Verge de la Cinta, sense que els nostres representants municipals hagin vist la necessitat de pronunciar-se 
de forma explícita en un ple sobre la present, fins que la ciutadania els va instar mitjançant una moció  
popular el passat mes d'octubre. Podem preveure un 2012 on totes aquestes dades tan negatives aniran en 
pitjor, ja que moltes persones que van patir expedients de regulació fa un parell d'anys veuran finalitzats els  
seus subsidis d'atur.

No podem entendre que ens retallen les prestacions socials, es redueixin les subvencions al transport i  
menjadors, les subvencions a les nostres associacions... i que l'Alcalde cobre quasi 60.000 euros per tres  
quarts de jornada laboral. Com tampoc no podem entendre que un regidor de festes i espai públic pugui  
arribar a cobrar 48.000 euros anuals. I encara entenem menys els regidors que guanyant més de 60.000  
euros d'altres administracions, encara estiguin cobrant diners de l'Ajuntament.

El grau de sacrifici és el mateix entre la ciutadania que entre els seus representants polítics? Considerem 
que  els  salaris  dels  membres  del  consistori  no  reflecteixen  la  greu  situació  actual  i  que  les  mesures 
d'austeritat només s'estan duent a terme fora d'aquest edifici.

Reconeixem que la seva tasca no és fàcil. No pensen que no respectem la feina que ha de portar a terme un 
regidor o un alcalde. Al contrari, i som conscients que de vegades l'opinió pública no ho valora d'una manera  
adequada. Però tots sabem, que els seus càrrecs comporten privilegis, més enllà dels econòmics. Estatus, 
notorietat pública, influències, avantatges fiscals. Sabem que cada administració té les seves competències. 
Ara  bé,  vostès  tenen  l'obligació  de  dialogar  amb  totes  les  administracions  per  fomentar  polítiques  i 
actuacions que puguen aturar l'atur, l'empobriment, l'exclusió i les retallades socials. Però la ciutadania no 
sempre percep que vostès estiguen actuant en conseqüència. N'és un exemple la sanitat. Tots vostès es van 
comprometre a lluitar per aturar i revertir els retallades, però no ens consta que cap membre de l'equip de 
govern assistís ni donés suport a la manifestació del dia 30 d'octubre convocada per la Plataforma per la  
Salut de les Terres de l'Ebre.

Tornant als salaris, manifestem que valorem positivament la rebaixa que es van fer en els seus sous aquest 
mateix  any.  Evidentment,  però,  ens  sembla  del  tot  insuficient.  Sabem  que  no  han  fet  cas  a  les 
recomanacions de l'Associació Catalana de Municipis que parlava d'un 15% de rebaixa en alguns casos. Les 
prescripcions d'una associació conformada per polítics que es recomanen ells mateixos el salari, no ens  
convences,  i  sembla  que  al  senyor  Alcalde  tampoc.  Al  ple  del  dia  21  de  juny  va  dir  textualment  “La  
recomanació del 15% de les entitats municipalistes no la va seguir  ningú, quan dic ningú és ningú, ni les  
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Diputacions, ni la majoria dels Ajuntaments, ni el Congrés dels Diputats, ni el Senat, ni el Parlament de 
Catalunya. Per tant les recomanacions seran les que seran, però desprès la realitat és la que és”

Però la realitat és que sí que hi ha entitats que han seguit les recomanacions i que inclús les han superat.  
En són un exemple:
-L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts on l'Alcalde d'ERC s'ha rebaixat el sou un 38%
-L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita on l'actual Alcalde de CiU s'ha rebaixat amb un 50%
-El d'Arenys de Munt on el nou alcalde de la CUP cobrarà un 75% menys
-O la nova alcaldessa del PSC de Vallirana que es rebaixa un 35%
-Per acabar el President de Girona ha passat a cobrar un 20% menys aquest 2011

Segons les enquestes un dels principals problemes per la ciutadania és la classe política, i la desafecció per  
la política va en augment. És trist, quan se suposa que vostès han de ser la solució als problemes. 

Desprès d'unes eleccions generals, i parlant de Tortosa, la candidatura més votada amb diferència, amb un  
38,5% del cens, va ser una que es diu abstenció. Si sumem els vots nuls i els blancs, este percentatge puja  
fins a un 41%. La força política més votada és quedava ben lluny, amb un 19%. Aquesta és la realitat, un 
missatge molt clar. Però que es ignorada per la majoria de vostès.

De la mateixa manera, no es pensen que el problema que percep el ciutadà amb la classe política, és una 
cosa d'esquerres o de dretes, és de sentit comú rebutjar la corrupció política, la falta de transparència, els 
privilegis dels càrrecs electes, la falta de compromís, l'incompliment dels programes electorals, sigui quina 
sigui la ideologia de l'electorat. 

Perquè algú els vote, no vol dir que estiguen al 100% d'acord amb les seves actuacions. Això seria una 
conclusió prou infantil. Durant la recollida de signatures moltes persones van mostrar la seva disconformitat  
per no haver incorporat a text de la moció la rebaixa de les indemnitzacions per assistència a plens i juntes.  
Deixem aquesta demanda a la seva consideració i consciència i si decideixen revisar-ho, serà un gest que 
les tortosines i els tortosins sabrà reconèixer.

Creiem que han de decidir amb la ciutadania una fórmula justa i equilibrada pel que respecta als salaris que 
cobren. Com fer-ho? Podrien pensar en comparar-se amb altres consistoris o amb els sous de l'empresa 
privada o de la  financera. Però sent com són representants municipals de Tortosa, votats pel  poble de  
Tortosa, amb sous a càrrec dels pressupostos de Tortosa, creiem que la vara de mesurar, el patró amb el  
que han de comparar-se ha de ser la situació de Tortosa, de la seva gent i del nivell de deute acumulat del  
municipi a dia d'avui.

El tenir  uns salaris desorbitats, sempre comparant-los amb els de la  ciutadania,  dóna una sensació de 
classisme, de distanciament. Això no és l'empresa privada. El benefici econòmic i l'anim de lucre no són  
benvinguts. El seu referent ha de ser qui els vota i qui els paga, el poble. La seva motivació ha de ser el  
servei al poble.

Hi haurà qui utilitzarà l'argument de què si no es tingués un salari molt quantiós, ningú es dedicaria a la 
política. Si realment és així, que trist. Potser si tinguessin salaris dignes, però no desproporcionats, tindríem 
en les nostres administracions només a aquells que realment tenen una voluntat de servei. 

Quan el salari interprofessional està en 641 euros i el 60% dels salaris de tot l'estat, es poden considerar 
mileuristes, realment creuen que els seus sous estan d'acord amb la realitat que la gent viu?

Com a gestors dels comptes municipals, creuen que els salaris que cobren els suportaria qualsevol petita o 
mitjana empresa privada amb el deute que acumula este Ajuntament? Evidentment amb la llei a la mà, en 
aquest  cas  per  inexistent,  no  podem  exigir  res.  Però  sí  podem  apel·lar  a  l'ètica,  la  vergonya  i  al  seu  
compromís social i polític. I per que quedi clar la xifra de 30.000 euros en cap moment s'ha dit que sigui una 
imposició, sinó un punt de partida per regular els sous d'acord amb la situació de Tortosa.

Potser dir “tothom ho fa” o “és normal” o “els altres quan manaven no van fer res i cobraven més” són  
arguments tan simples com temptadors. Donat que no tenim dret a rèplica ens veiem obligats a fer aquest  
tipus de conjetures.
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Per això, més que intentar donar explicacions natros, ens agradaria que si vostès no estan d'acord amb 
aquesta moció, ens ho argumentessin. Creiem que són vostès en aquest cas,  els qui han de donar les  
explicacions pertinents al poble de Tortosa.

També es sabut que els ajuntaments són una font de finançament molt important pels partits polítics. De 
fet, els grups municipals reben unes assignacions fixes per grups i regidors, que haurien de ser destinats per 
activitats de manteniment pel treball municipal i no altres. Però en alguns casos, part dels seus salaris i  
indemnitzacions són reclamades pels seus partits. No voldríem que aquest fet interferís en la seva decisió  
sobre el que estem demanant. Els impostos no els paguem per subvencionar als partits polítics més enllà  
del que marquen els reglaments i la llei.

Parlem dels càrrecs de confiança. La figura del gerent, amb quasi 69000 euros, entenem que pel Sr. Alcalde  
ha de ser molt important. Aquesta quantia econòmica així ho dóna a entendre. Però per altra banda, resulta  
que aquest càrrec fa més de 4 mesos que està vacant. Si es prescindible com sembla ser, eliminen esta 
figura, sempre serà més celebrat pel poble que quan retallen serveis. No estem d'acord amb els càrrecs de  
confiança, no els hem triat a les urnes, però com tantes altres coses que no interessen, no estan regulades 
per la lli. Ni, per descomptat, els seus salaris. 

Sabem que el Sr. Alcalde aviat començarà la seva etapa com a senador a Madrid. Li donem l'enhorabona, 
pel que suposem és un pas més en la seva carrera política. Però que ningú ens vulgui fer creure que això és  
servei a Tortosa o és bo per a Tortosa. Serà bo per la seva carrera política, exclusivament, ja que per més 
inri, tots sabem la utilitat que té el senat i el que costa a les butxaques dels contribuents. El sou de senador  
és incompatible amb el d'alcalde i irrenunciable. Li diem perquè hem sentit declaracions seves una mica 
confuses,  com  si  la  gent  hagués  d'entendre  que  vostè  renuncia  al  salari  d'alcalde  perquè  vol.  No  
emboliquem la gent i parlem clar.

Li volem preguntar, perquè no ho sabem, cobrarà les indemnitzacions de l'Ajuntament de Tortosa? Així tenint 
en compte que l'Alcalde és senador, la 1a tinent d'alcalde, Diputada a Barcelona i el tercer tinent d'alcalde 
vicepresident de la Diputació de Tarragona, quina dedicació creuen que podran donar a Tortosa? És millor  
per Tortosa o tot això és el millor per vostès i les seves carreres polítiques? Esperem que ens ho expliquen.

Per finalitzar, dir que ara parlaran vostès, cada grup municipal. No ens agradaria que ningú dels presents  
utilitzés el que aquí hem dit per fer-se retrets entre vostès, per jugar al “i tu més” i començar a parlar del  
passat.  Els  tortosins  i  les  tortosines  no  ens  ho  mereixem.  Recorden,  som  ciutadans  i  ciutadanes,  no 
representem a cap partit polític ni cap sindicat. Només a natros mateixos, com individus i com a societat.

Parlem d'avui,  de  com està  Tortosa ara.  Recordin  que aquesta  moció  ve  motivada per  la  situació  que  
pateixen els tortosins i tortosines, siguen sensibles i no ho obliden mentre fan la seva exposició. Mirem que 
es pot fer d'ara en endavant i això va per tothom, els qui ara tenen el govern com els que d'aquí 3 anys el 
poden tenir. Moltes gràcies

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que des del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya donen total suport a la moció. Volem comentar per qui no ho recordi o qui no ho sàpiga, que al Ple  
del dia 28 de juny, on es va tractar el nou cartipàs municipal, Plataforma per Catalunya, ja va dir que aquests 
sous  eren  vergonyosos  i  escandalosos.  També  ens  agradaria  recordar  que  segons  l'últim  informe  del 
Ministeri d'Economia i Hisenda, el salari mitjà dels ciutadans ronda avui per avui uns 1400 euros. Des de  
Plataforma per  Catalunya  considerem que  tots  els  sous  rebuts  pels  polítics  municipals  haurien  d'estar 
d'acord  amb  aquesta  quantitat  i  fins  un  tope  de  2500  euros  mensuals,  segons  evidentment,  les 
responsabilitats de cadascú. 

Tot i que com ja hem dit, donem suport a la moció, però considerem que es queda curta, ja que aquestes  
mesures haurien de començar pel President de la Generalitat, els Consellers, tots els alts càrrecs de totes  
les Conselleries, els Diputats del Parlament, les Diputacions provincials i els Consells Comarcals. S'haurien 
de revisar tots aquests salaris de forma que quedessin en el 50% del que cobren avui i evidentment tal com 
vostès proposen, alcaldies, càrrecs de confiança i dedicacions exclusives.
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Intervenció del Sr. Dalmau

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que entén que el text de la moció invita a obrir un 
debat  envers a les retribucions públiques en general,  a  les retribucions dels  polítics  i  en concret  a les 
retribucions dels regidors. Les retribucions dels regidors poden ser, o bé en dedicació exclusiva o pot ser  
dedicació parcial o en la majoria dels casos per assistència. Tinc entès i és així, natros per plens en cobrem 
un, encara que en féssim tres al mes i per Comissions Informatives en cobrem dos màxim en canvi que en 
féssim vuit o nou, això és el que jo tinc entès. La quantia d'aquestes retribucions tant en dedicació exclusiva 
com en dedicació parcial o per assistències, d'alguna forma ve fixada per aquest ple en el seu moment, però 
dintre d'uns límits que estableixen una serie de normatives o uns límits aconsellats per exemple, entre altres 
institucions, per l'Associació Catalana de Municipis i d'alguna forma aquest sous i ho ha dit abans crec el  
senyor que ha exposat la moció, en algun moment es van reduir per atemperar-los a la crisi que en aquell 
moment hi havia. Jo no hi veig cap problema per la meva part, no sé els meus companys, que en aquest  
moment si és precís s'atempere també com a mostra de solidaritat en la crisis que estem passant tots i 
quan dic tots, dic tota la ciutadania, perquè nosaltres també som part de la ciutadania. 

Aquestes retribucions, aquestes quanties, jo entenc que retribueixen una tasca d'un ampli aspecte, tasca per 
exemple  la  que  estem  fent  nosaltres  aquí,  tasca  que  fem  als  nostres  despatxos,  redactant  mocions, 
redactant inclús per exemple articles d'opinió, que costa redactar-los,  atenent a la ciutadania,  tasca els  
companys de govern que potser és més feixuga dels que estem a l'oposició, ja que se'ls demana més temps  
perquè han d'atendre molta gent, bueno una tasca que aparentment no es veu, però existeix i és important. 

Si en molts de casos i no dic en tots dividim el sou que cobrem aquí a l'Ajuntament pel número d'hores que 
hi dediquem, els puc assegurar que seria una retribució molt minsa la que es té per cada hora, no nego que 
en altres casos concrets i aquí si que vull puntualitzar, fora del ple, potser hi hauria que fer un estudi, un  
anàlisis i un tractament particularitzat.

Segon punt que jo al llegir el text de la moció vull fer esment. El fet de que els temes reals, a qui en citen 
alguns exemples concretament diu, retallades socials, atur, exclusió social, etc, que afecten a la ciutadania i  
proposen a la moció que siguin prioritaris en els debats d'aquests Ajuntament. Jo tinc que dir que estic 
completament d'acord amb que tot i tots els temes que afecten, no solament aquests, sinó tots els temes  
que afecten a la ciutadania, siguin objecte de debat i actuació prioritaris per als regidors i regidores d'aquest  
Ajuntament, però també vull proclamar, que quedi clar, que ja ho són o almenys ho són per al grup municipal 
del Partit Popular i em consta que també ho són per a la gran majoria dels grups municipals aquí presents,  
com ho demostra la participació en debats, en accions de tot tipus que van dirigits a lluitar i atenuar dintre 
de les nostres possibilitats municipals de l'Ajuntament de Tortosa amb temes, entre molts altres, com l'atur,  
l'exclusió social, retallades, jo vaig estar present com molts companys del grup municipal meu i no vull dir  
altres a la manifestació que es va produir i jo vaig signar el manifest de la mesa de sanitat, com altres  
companys i també hem estat treballant i treballem contra l'empobriment i contra altres actuacions.

El  grup municipal  del  Partit  Popular  a Catalunya, ara i  aquí,  i  utilitzant  una conceptualització  global  en 
general volem expressar el nostre recolzament i la nostra solidaritat amb la ciutadania davant tots aquells  
casos que atempten directament contra principis ètics i morals cívics. Ara i aquí el grup municipal Popular a 
l'Ajuntament  de  Tortosa  volem  expressar  també  el  nostre  recolzament  i  solidaritat  enfront  situacions  i 
actuacions incíviques e insolidàries en l'àmbit públic que inclòs arriben al menyspreu intel·lectual i espiritual 
de la resta de la ciutadania i que també són un mal exemple generador de futures i similars agressions a la  
col·lectivitat. Ara i aquí vull expressar la necessitat de potenciar la política que busca trobar la millor gestió  
humana, social i econòmica per donar la millor qualitat de vida a tota la ciutadania i defugir d'aquella altra 
política que en el fons solament busca bescanviar el vot  per la posició, la posició pel poder i el poder per les  
canongies. Per tant la nostra posició és d'abstenció.

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que celebra que l'exposició no hagi caigut en allò  
que de vegades és molt fàcil, que és satanitzar per complet la política i per tant a la gent que fa política i dir  
que la gent que fa política no hauria de cobrar res. M'agrada que es digui que la gent que fa política ha de  
cobrar sous dignes i crec que és un bon punt de partida per a fer el debat que hem de fer aquí. Excloure això  
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de que ningú que fa política hauria de cobrar. Que la gent que faci política tingui alguna retribució econòmica 
és una de les millors garanties que tenim avui i encara no funciona, de la independència i de la qualitat de la 
política que ja sabem que precisament no passa per un bon moment.

Dit això i dit que la gent que ocupa llocs de responsabilitat a les institucions ha de cobrar un sou digne, s'ha 
d'admetre que la política ha estat tolerant de manera sistemàtica abusos. El sistema polític  ha generat  
situacions d'acumulació de càrrecs tots ells remunerats i això avui dia en la situació social i econòmica per 
la que passa el país, per la què passa l'Estat i per la que com s'ha explicat aquí, està passant a la nostra  
ciutat i al nostre territori que són probablement pitjors que la mitjana, crec que és la gran excusa per a  
intentar corregir-ho. 

Això no se solucionarà a l'Ajuntament de Tortosa, això s'ha d'intentar que s'eleve a aquelles instàncies en 
que pot haver una regulació de les incompatibilitats entre diferents remuneracions de diferents càrrecs 
públics que han generat aquestes situacions. De fet hi ha hagut una proposta d'Iniciativa al Congrés recent 
que ha estat evidentment rebutjada pels partits majoritaris per endurir els règims d'incompatibilitats entre 
diferents càrrecs públics i per tant acumular el que són retribucions per dedicació i indemnitzacions que és 
el que acaba generant situacions realment abusives i que la gent la fan enfadar i és normal, perquè la gent  
ho està passant malament i no hi ha cap excusa per a que la gent que en teoria ens estem dedicant  als  
interessos de la ciutadania aprofitem aquesta representació per a fer calaix i és un tema que evidentment  
s'ha de cuidar. 

En lo cas de l'Ajuntament de Tortosa, ho hem dit en aprovar el cartipàs que hi han dos sous que ens sembles 
excessius, un és el del Sr. Alcalde, que són els 60.000 € pel 75% de dedicació, que projectats al 100% 
serien 80.000 euros,  ja  ho hem dit,  no és cap novetat,  ja  hem dit  que això ens sembla absolutament  
excessiu. L'altre és el de 70.000 euros de la plaça de gerent que no està coberta avui i que ens sembla  
absolutament fora del que avui es pot explicar a la ciutadania. Un sou latent allà de 70.000 euros a l'any,  
quan  hi ha gent que l'estan fotent fora de casa seva, la veritat és que es fa molt i molt complicat d'explicar. 

En relació a les altres dedicacions que tenim aquí a l'Ajuntament, doncs depèn de la capacitació de les 
persones que ocupen aquests llocs i del balanç que presenten al concloure les seves tasques, perquè la 
veritat és que el que si que volem dir de manera claríssima a la gent que ha exposat aquesta moció, és que 
aquest límit objectiu de 30.000 euros no el compartim.  Un límit objectiu de 30.000 euros, pensem que no  
és justificat, no és gratuït, tant de bo, però és absolutament impossible posar un límit de 30.000 euros avui,  
perquè hi ha moltíssima gent que guanya més de 30.000 euros igual com hi ha moltíssima gent que en 
guanya menys, però hi ha molta gent que guanya 30.000 euros i és molt difícil que deixin la seva ocupació 
privada per a fer un servei col·lectiu que és el que es suposa que  ha de ser la política per 30.000 euros i  
això crec que ho entendreu tots, perquè la veritat és que els 30.000 euros qualsevol funcionari amb un 
mínim d'antiguitat ja els guanya, per  a què s'ha de posar la gent en lios, perquè entendreu que els que 
estem aquí al final també estem sotmesos a una precisió i és evident que la gent en la fama que te avui la 
política, difícilment farà el pas. No entenem aquest límit objectiu de 30.000 euros, el que tampoc entenem 
és que s'hagi de cobrar 78.000 euros, entre el molt i el poc està segurament l'equilibri i el que és molt  
important  també és  la  regulació  de totes  aquestes  retribucions via assistències,  via  dietes,  que moltes 
vegades no surten tant als papers i que acaben sumant quanties importantíssimes.

Entenem tot i  que ja diem que tenim la diferència en aquesta limitació de 30.000 euros, entenem que 
aquesta moció es presenta com una estirada d'orelles de cara a aquestes pràctiques abusives que ha fet la 
política i que s'han de corregir sense cap mena de dubte i per tant votarem a favor de la moció que es 
presenta avui  per iniciativa popular i  espero que com ha demanat qui  ha exposat la  moció,  això no es 
converteixi en un camp de batalla parlant d'uns i d'altres. El que sí que m'agradaria és que anem més enllà  
una vegada debatut tot el tema dels sous, que és importantíssim sobretot des d'un punt de vista ètic i  
estètic i que anem al moll de l'os que són les polítiques públiques que s'impulsen, que anem al moll de l'os  
de  veure  en  que  es  gasten  els  pressupostos  de  les  Administracions  Públiques  i  veure  si  aquests  
pressupostos de les Administracions Públiques es gasten en la defensa dels interessos de la majoria o per a  
perpetruà els avantatges i els beneficis d'alguns i aquí està el debat, el debat en constructiu que crec que 
cal impulsar en aquesta època sembla ser de transició que estem vivint avui, però mentre també està bé 
impulsar  aquesta  reflexió  sobre  les  retribucions  dels  polítics  que  com  bé  es  comentava  aquí  no  han 
acompanyat a la caiguda de l'economia.  Molts de sous dels polítics no han baixat tot el que haurien d'haver 
baixat probablement.
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Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que la moció que es debat, a mi i al nostre grup, 
el que ens sembla és que aquesta moció es presenta per obrir el debat polític davant una situació social en  
la qual estem avui en dia a Tortosa i també això contraposar-ho amb el sou dels polítics municipals. Jo crec 
que el nus és que estem a un moment molt difícil, segurament això és presenta ara perquè estem en un 
moment molt difícil, vostès ho han dit, la taxa d'atur augmenta, jo he vist a la sortida, a l'hora que tanquen  
supermercats gent remenant per agafar menjar del que sembla que fa poc rato que hagi pogut caducar. 
Dissabte la nit estava de guàrdia i recordo que un pacient li vaig estendre una recepta i em va dir que no se  
la podia pagar. Hi ha gent que els fan fora del pis, l'Ajuntament està endeutat, la Generalitat, l'Estat, Europa,  
vull dir que vivim un moment molt difícil i jo el que em preguntaria és, qui ens ha portat a aquesta situació?  
Ens hi ha portat el sou dels polítics? Dels polítics de Tortosa? Jo crec que aquesta situació, perquè l'Alcalde 
cobre 60.000 € i un regidor que té dedicació exclusiva cobre 48.000 €, no dic que sigui ni molt ni poc, però  
jo crec que això no ens hi ha portat. 

Una altra reflexió que ens fem és si ha de cobrar un polític. Penseu que és a finals del segle XIX, principis del 
segle XX quan s'inicia una forta lluita per tal de que tothom pugui accedir a fer política, no només els rics, 
potser podríem dir no només els Berlusconis. Jo crec que aquests 100- 150 anys que portem, que s'ha  
treballat  tant i  que s'ha esforçat tanta gent treballadora per  a que precisament els  treballadors puguin 
arribar a la política, a la gestió, jo crec que això no ho podem tirar així com així al carrer. Per lo tant, el que  
hem de demanar és que allò que es cobre el polític, s'ho guanye, que es faci faena, que es faci ben feta i que 
en definitiva d'això se'n beneficie la societat, perquè llavors el sou d'aquests polítics, els que siguin, el que fa  
és multiplicar-se i l'altra pregunta és si és possible que un ciutadà, abans ho deia el company Forcadell, que  
vulgui governar una ciutat de 35.000 habitants en un sou de 30.000 euros bruts a l'any, potser va en la línia  
del que comentava abans, de que només aquells que tinguin més diners, podran dedicar-se a això, no dic  
els que tinguin més formació, parlo de més diners. Jo crec que governar qualsevol ciutat, però més una  
ciutat de 35.000 habitants com Tortosa, requereix dedicar-li molt de temps, molta responsabilitat i moltes  
hores, per lo tant, el que jo demanaria, el que nosaltres demanem és realisme. Òbviament estem a un  
moment difícil, un moment dur, ja ho he comentat abans, cal solidaritat i per això potser s'ha de tornar a  
revisar si és que es pot el sou dels polítics de l'Ajuntament de Tortosa, però el que no qüestionem és que 
l'Alcalde i els regidors que tinguin dedicació exclusiva puguin tenir un sou adequat al que s'entén que una 
feina de les mateixes característiques està a la iniciativa públicament reconeguda.

Per lo tant el que sí que demanem és aquesta reflexió i al mateix temps el que sí que qüestionaríem és  
disminuir la dedicació a la ciutat i això per exemple, anar-se'n a treballar al Senat és una cosa que al nostre 
grup, doncs bé pensa que pot ser una disminució de la dedicació al Senat. Per totes aquestes raons el que 
farem és abstenir-nos.

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que des del reconeixement al dret que assisteix a les 
persones, a les ciutadanes i als ciutadans a presentar propostes al plenari de l'Ajuntament de la nostra 
ciutat com a institució més propera als ciutadans, en una moció popular que es presenta en un context 
d'una situació econòmica molt difícil on tanta gent certament ho passa malament i sobretot una especial 
incidència en les classes populars de rendes més baixes. Per tant jo crec que hem de fer diguem atenció i  
comprensió als al·legats de prudència i d'austeritat. 

Dit això, òbviament des de la nostra formació política, els partits en democràcia sostenim que qualsevol  
persona té dret a l'accés, als càrrecs de representació popular en l'àmbit polític i institucional, però també 
sostenim que el càrrec polític i institucional ha d'estar remunerat. S'ha fet abans esment al període de la 
restauració  al  final  del  S.  XIX  començaments  del  segle  XX,  un  període  a  on  la  representació  polític-
institucional només estava a càrrec dels rendistes i de la gent rica i això no pot ser, perquè no es garantiria  
el principi d'igualtat i per tant, els càrrecs polítics- institucionals han d'estar remunerats, ara bé, aquí ha 
d'haver una regulació i des de l'àmbit legislatiu es regula tot l'aspecte de les incompatibilitats i desprès hi  
han els moviments municipalistes que en el nostre país estan formades per la Federació de Municipis de 
Catalunya i per l'Associació Catalana de Municipis, institucions municipalistes des d'on la nostra formació  
política hi tenim un paper actiu i que s'han expressat i formulat les seves recomanacions. Per tant el nostre  
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posicionament no es pot entendre si no des de la coherència de la nostra formació i participació activa en 
aquests moviments municipalistes i també en allò en que ens vam posicionar en el plenari municipal a on es  
van fixar les remuneracions i les indemnitzacions, en aquell moment va ser d'abstenció i aquesta serà la 
nostra posició en aquest plenari d'abstenció.

Intervenció de la Sra. Roigé

A  continuació  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé,  qui  manifesta  que  en  relació  a  la  moció  que  vostès  avui  
presenten al plenari de l'Ajuntament de Tortosa, ja els hi dic d'entrada que no comptarà amb el nostre  
suport i per tant com ja saben el nostre vot serà contrari a la moció per diferents motius:

Els signants de la moció, malgrat que en teoria recollien signatures per regular la remuneració dels polítics,  
com vostès explicaven i així ho expressaven a l'enunciat, només acaben demanant reduir a la baixa el sou de 
l'Alcalde, de l'equip de govern i dels càrrecs eventuals i no de tots els polítics ni de tots els grups polítics, per  
tant és clarament una moció esbiaixada políticament i  adreçada només a les retribucions de l'equip de 
govern de Convergència i Unió i desprès d'escoltar al proposant de la moció, encara em queda més clar que 
està fent una política determinada i que en tot cas, si creu que hi ha corrupció en aquesta sala o si crec que  
algun regidor ha actuat amb corrupció el que ha de fer és denunciar-ho allà on pertoca i no venir aquí fent  
declaracions o acusacions que esdevenen falses. 

Els autors de la moció òbviament estan legitimats per fer política, per fer-la en contra d'aquest equip de 
govern, però no és legítim intentar confondre i enganyar. No estan d'acord amb l'actual govern de la ciutat de 
Tortosa, això està molt clar i és molt evident i així ho van deixar palès el dia  que es va constituir aquest 
Ajuntament,  el passat més de juny, en un acte sense precedents a la  història de la ciutat van intentar 
boicotejar la sessió amb una actitud absolutament antidemocràtica, però igual com vostès tenen tot el dret a 
fer  política i  a defensar les seves propostes amb aquesta moció presentada avui  aquí,  també el  tenim 
nosaltres i a més a més, nosaltres també tenim el coratge de presentar-nos a unes eleccions per a que ens  
voti la ciutadania i sotmetre'ns a la consideració de la mateixa. Els hi recordem que malgrat els hi sàpiga mal 
a alguns, en les darreres eleccions, els ciutadans que lliurement van exercir el seu vot ens van dipositar en 
la seva majoria la confiança i encara així vostès lliurement poden discrepar, però nosaltres defensarem el 
projecte que malgrat no comparteixen ni els agrade si comparteix la majoria de tortosines i tortosins. Diem 
això  perquè  malgrat  les  reflexions  que  farem,  les  actuals  retribucions  de  l'Alcalde,  regidors  i  càrrecs 
eventuals són encara inferiors ara que ho eren quan ens vam presentar a les passades eleccions municipals 
el passat mes de maig i per tant no cal que els recordi el resultat de les mateixes, perquè d'això només fa sis  
mesos. El mateix podem dir respecte la dedicació de l'Alcalde a l'Ajuntament i a la ciutat, segurament si ha  
estat l'Alcalde que en la història que presentant-se a una elecció, ha estat escollit  amb més suport, és 
precisament perquè se li ha reconegut de forma majoritària la seva dedicació i la seva implicació absoluta  
en la ciutat. Dit això, vostès demanen a la moció, que votem en contra, ja els ho he dit abans, rebaixar els 
sous de l'Alcalde, de l'equip de govern i dels càrrecs de confiança i que cap salari superi els 30.000 euros,  
pensem que això és absolutament demagògic, alguns dels companys que m'han presidit tampoc he vist que 
no hi estan d'acord, perquè si el que pretenen és que l'Alcalde i el regidor amb dedicació exclusiva, que vull  
recordar que només en tenim un en aquesta Corporació,  cobrin menys d'aquesta quantitat i  ens estan 
demanant  que  la  ciutat  tingui  uns  governants  que  cobrin  per  exemple  menys  que  95  treballadors  de 
l'Ajuntament de Tortosa, ens estan demanant que cobrin menys que un professor de secundària, que un 
mestre de primària, que cobre menys que una infermera ja sigui de l'hospital o de primària, ens demanen  
que cobréssem la meitat del sou mig a l'any 2010 d'un metge, també cobrarien menys que un tècnic de 
gestió i que un tècnic superior de la mateixa institució, això és el que demanen per als governants de la 
ciutat de Tortosa. Podríem continuar amb més col·lectius que legítimament estan cobrant d'acord amb la 
seva formació i la seva responsabilitat més d'aquesta quantitat, per acabar demostrant que estem davant 
una proposta  absolutament demagògica.  Caldria  també recordar aquí,  que els  sous de l'Ajuntament de 
Tortosa està per sota del que recomanen les Associacions Municipalistes del País, l'ACM i la Federació de  
Municipis de Catalunya per a municipis de dimensions del nostre, a més, aquest mandat dels últims quatre 
mandats, dels últims 12 anys a l'Ajuntament de Tortosa som l'equip de govern que té menys dedicacions 
exclusives i som l'equip de govern que dediquem menys recursos a la retribució d'aquestes dedicacions. 

En relació a l'últim govern d'un altre color polític que vostès obvien tot i  que si que recorden, a la seva  
exposició ho acaben de recordar, que l'any 2006 ja hi havia un índex important de pobresa a la ciutat,  
voldria recordar que respecte al mandat 2003 – 2007 hi ha hagut una reducció pel que fa a dedicacions 
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exclusives d'un 47% fet que suposa un estalvi a l'Ajuntament de Tortosa de 400.000€ per mandat i pel que 
fa al personal eventual, en relació a mandats anteriors d'altres formacions polítiques ha suposat actualment 
una reducció del 63% i un estalvi durant el mandat de 516.000 €. Per tant s'estant reduint més de 900.000 
euros aquest govern pel que fa al govern que va governar a la ciutat fins l'any 2007 i malgrat vostès abans  
quan hi havia un altre color polític suposo que no estaven indignats i ara si que s'indignen. Per tant, un altre  
motiu pel qual em sembla que és una moció absolutament esbiaixada i per tant no mereix el nostre suport.

No  entrarem  en  altres  consideracions  de  la  seva  moció  ni  de  la  exposició  de  la  mateixa  que  són 
absolutament falses i que creiem que per elles mateixes es desqualifiquen, tan falses com alguns rumors 
que algú malintencionadament fa córrer per la ciutat i que aprofito per desmentir. És fals que l'Ajuntament 
de Tortosa tal  i  com ha dit  recentment una ex-regidora,  es pagui als regidors els telèfons o ens donen 
blackberrys. L'únic que disposa telèfon actualment és l'Alcalde i per raons òbvies, els altres regidors malgrat 
insistèixen alguns en mentir no paga el telèfon l'Ajuntament, igual de fals com aquells que van dient que  
l'Ajuntament paga els dinars i els sopars dels regidors de govern o del grup municipal i que sàpiguen que  
malgrat estem a Tortosa i som de Tortosa apliquem el criteri de Sabadell i cadascú es paga el d'ell, per tant  
vostès i altres, des de l'anonimat poden fer el que creguin convenient per desacreditar l'exercici de la política 
en l'àmbit municipal i especialment a la nostra ciutat, perquè realment a l'únic lloc on han presentat aquesta 
moció és a la nostra ciutat i a l'únic lloc on ens van fer el que van fer el dia de l'elecció d'aquesta Corporació  
també va ser aquí a la ciutat de Tortosa, però nosaltres estem treballant i ho continuarem fent amb un nivell  
de compromís,  amb il·lusió i  amb l'orgull  de la  feina feta i  que majoritàriament al  conjunt dels  nostres  
ciutadans  tortosins  i  tortosines  ens  han  sabut  reconèixer  fins  ara.  No  voldria  acabar  sense  fer  alguns 
comentaris vist el posicionament i afirmacions d'alguns dels grups municipals i per tant crec necessari fer  
una mica de memòria històrica i  memòria de la  història recent,  concretament al  grup d'Iniciativa,  però  
començaré pel representant de Plataforma per Catalunya. Sr. Casanova es va posicionar al primer ple i ara  
ho ha tornat a fer dient que era un escàndol i una vergonya les retribucions en un exercici d'hipocresia sense  
precedents al Consistori poques hores després de manifestar-se així votant en contra igual com ho ha fet  
ara, ens presenta un escrit, el tinc aquí mateix i està a disposició de qualsevol que el vulgui, on ens demana  
i ens exigeix secretaria, telèfon mòbil i a més ens demana explicacions a l'Alcalde directament desprès del 
Ple  dient  que per  què  no  es  cobrava els  Consells  d'Administració,  que  s'hauria  de  cobrar  als  Consells 
d'Administració d'una ciutat com Tortosa i  com podia ser  que no es cobrés i  que només es cobrés per 
assistències al Ple. En tot cas, Sr. Casanova vostè diu una cosa i desprès en fa un altra per detràs, el que 
passa  és  que  algunes  les  diu  per  escrit  i  es  poden  demostrar  d'aquesta  manera,  per  tant  lliçons,  
precisament vostè, lliçons no ens en pot donar gaire a nosaltres. 

En quan a Iniciativa, els dos regidors, vostès avui un cop més tornen a fer un exercici d'hipocresia total  
oblidant el que ha passat i més enllà de voler-se aprofitar, suposo, una vegada més d'aquest moviment 
anomenat del 15 M, sense massa èxit fins el moment, venen avui a votar una moció que diuen que l'Alcalde 
i els regidors tot i que desprès diuen que no, que els sembla malament, però vostès ho estan votant, no han  
de superar els 30.000 € de retribucions i evidentment que vostès estan demanant una cosa, però desprès 
en fan una altra, perquè tenen un petit problema que sovint obliden i que de quan en quant ens toca fer  
aquesta memòria històrica recent, perquè no fa gaire temps, una regidora d'Iniciativa cobrava per mitja 
jornada 28.870 euros que corresponien a un sou de 57.741 euros, però a més a més, amb el seu vot quan 
van estar governant fins l'any 2007 vostès van donar suport a dedicacions exclusives d'altres regidors de 
57.000 euros, més del que cobra avui l'Alcalde, 57.741 euros i amb la mateixa quantitat fins a 4 mitges  
dedicacions exclusives, això també devia ser un abús no, com ara ha dit fa un momentet. Ara només tenim 
un regidor en dedicació exclusiva, perquè lo que no es pot fer és fer una cosa quan es governa i fer-ne un 
altra quan s'està a l'oposició i molt menys quan l'actual govern ha reduït un 64% les despeses de càrrec  
eventual i un 47% les dedicacions exclusives i el Sr. Forcadell pot dir com ha fet sovint amb els plenaris  
anteriors que no estava, que era una altra Iniciativa i suposo que amb aquests arguments algú deu poder-se  
enganyar, però sap què passa? Que avui Sr. Forcadell no està sol, en són dos els que estan avui sentats 
d'Iniciativa i té el company Jordi Jordan al costat. El company Jordi Jordan que també avui ha votat que 
l'Alcalde i els regidors i els càrrecs de confiança no puguin cobrar més de 30.000 euros i que ell sent càrrec  
de confiança de l'Ajuntament de Tortosa, d'aquella regidora d'Iniciativa que tenia una dedicació de 57.000 
euros, equivalent a 57.000 euros, doncs llavors el Sr. Jordan, càrrec de confiança en cobrava 40.410 euros,  
això també deu ser un abús Sr. Forcadell, perquè fa dos dies. A més a més, aquells dies també teníem 
l'index de pobresa que teníem a la ciutat, s'ha de ser una mica políticament hipòcrita per tal de dir, havent 
votat, havent tingut aquestes retribucions, arribar avui aquí i intentar-nos donar lliçons i diu que hi han coses 
que no surten als papers, que hi han retribucions que no surten als papers i que queden amagades i que tot 
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s'hauria de saber. En tot cas també explique el que cobrava quan era membre del Consell del CAT, quan era 
regidor i també el què està cobrant actualment, perquè si hi han coses que no estan escrites i  que no 
coneixem potser es bo que les coneguéssem tots. Una vegada més, un altre exercici d'hipocresia política 
absoluta per quedar bé de cara l'aparador. En tot cas reitero el que he exposat i el nostre vot contrari a la  
moció.

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova qui manifesta que és curiós que la Sra. Roigé em trau un paper  
que jo vaig presentar  just  passades les  eleccions quan vam entrar  a formar  part  d'aquest  Ajuntament. 
Nosaltres com a grup municipal  novato, perquè la realitat  era aquesta,  no teníem o no sabíem de què 
podíem disposar, si podíem disposar d'un telèfon o d'una serie, un despatx, una impressora, això és el que 
nosaltres vam demanar. En cap moment vaig demanar un duro, ni un euro, no em vingui amb històries ni em 
vingui amb punyetes, ni vulgui enganyar a la gent, perquè lliçons Sra. Roigé a mi no me'n ha de donar cap i 
d'honradesa encara menys.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que lo mínim que hauria de fer la Sra. Roigé és 
escoltar el què dic, encara que sigui per respecte. Jo he votat a favor d'una moció en però i així ho hem fet  
tots, he dit que el tema dels 30.000 euros, jo crec que m'ha sentit tothom no estàvem d'acord. Votem a favor 
d'algú  que  està  denunciant  una  cosa  que  existeix  i  a  la  que  vostès  no  fan  referència,  que  és  que  
efectivament hi ha hagut històricament abusos en segurament tots els colors polítics, llavors la Sra. Roigé 
em comença ja a traure draps bruts on no n'hi ha, jo faré referència una mica a la història en general i al  
meu personal i Jordi suposo que acabarà en lo seu. 

La Sra. Roigé ha dit que una regidora nostra que tenia mitja dedicació cobrava 28.000 euros. Cert, mitja 
dedicació quan realment la dedicació era absoluta, això és una fórmula que es feia servir i que la trobo la  
mar de bé. Sap perquè no hi ha més gent amb dedicacions mitges a aquest govern? Perquè s'ho gasta tot 
l'Alcalde, si l'Alcalde no gastes tant a lo millor tindrien algú més dedicat  a la ciutat. En aquella època, una  
regidora de la nostra força política efectivament cobrava 28.000 euros per ser regidora de l'Ajuntament de  
Tortosa, cosa que em sembla bé, és que jo quan he intervingut ja he dit que hi havia dos sous que no 
m'agradaven d'aquest Ajuntament i que els demés s'havien de valorar en funció del rendiment del qui tenia 
aquell sou. He dit que no m'agradava el sou de l'Alcalde i ho trobo excessiu, perquè està al 75% i cobra 
65.000 euros i crec que és excessiu i és un tema que és opinable. El Sr. Alcalde a lo millor pensa que hauria 
de cobrar més i jo crec que cobra massa, llavors he dit el Gerent amb 70.000 euros, massa i que no se li pot  
explicar a la gent avui que l'Ajuntament de Tortosa  que no podem avui ni pagar als proveïdors, podem fitxar  
a  algú que per cert, ja ho hem provat i perdone però després del pas d'una gerència per l'Ajuntament de  
Tortosa, aquí tampoc lliguem els gossos en llonganisses, potser sí que ens comencem a preguntar pel tema 
de la gerència. 

Em diu que votàvem a favor d'unes dedicacions de 57.700 euros, exactament igual com la que tenia la Sra. 
Roigé abans d'entrar al Parlament de Catalunya, cosa que també s'ha oblidat de dir, com les que tenia vostè 
Sra. Roigé de 57.700 euros i el Sr. Ricard Forés de 54.700 euros com les que tenien vostè i el Sr. Ricard 
Forés a l'anterior mandat i és que així estaven establertes i així es van quedar. Llavors no li peguem més  
voltes, llavors em diu és que vostè que cobrava del Consell d'Administració del CAT, és que li dic de seguida  
el  que cobrava del  Consell  d'Administració  del  CAT i  li  recordaré  a més quan vaig deixar  de cobrar-ho.  
Cobrava 290 euros aproximadament, no 450 euros i amb la retenció 290 euros per una reunió mensual,  
bruts,  per  una  reunió  mensual  del  Consorci  d'Aigües  de  Tarragona  en  la  que  a  més  no  s'abonaven 
desplaçaments  i  jo  vaig  dimitir  com   a  membre  del  Consell  d'Administració  del  Consorci  d'Aigües  de 
Tarragona, perquè no estava d'acord amb el meu Conseller que proposava una cosa que a mi no m'agradava  
i jo estava allà per defensar el meu territori, cosa que vostè quan cobrava 38.000 euros per ser un càrrec de 
confiança, que era la Gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre, no va tenir el valor de fer quan els seus  
van pactar el transvasament de l'Ebre amb el Partit Popular. Llavors jo avui, és cert que estava al CAT, estava 
treballant en la meva ocupació laboral,  abandonava l'ocupació laboral  que tenia,  anava a reunions del  
Consorci d'Aigües de Tarragona, tenia reunions a banda que a mi ningú em pagava del CAT, si senyor Alcalde, 
450 euros cobrava perfecte, jo avui de la mateixa manera estic cobrant 1100 euros de l'Ajuntament de 
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Tortosa, 1028 euros nets d'acord i quin problema hi ha? Aquí estem, ja m'agradaria veure a vostè si vostè  
estaria per 1028 euros aquí.

Jo no sé que dirà el Sr. Jordan, però no eren 40.000 euros Sra. Roigé, eren 35.000 euros que hem buscat el  
nomenament abans al despatx, perquè sabíem que ho vomitarien i l'única cosa que puc dir jo és que Jordi 
Jordan, aquesta remuneració se la va guanyar i molt més mentre va estar allà i moltíssim i sinó pregunte a la 
gent que el va conèixer mentre desenvolupava la seva funció. 

Intervenció del Sr. Jordan

Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan, qui manifesta que ell tal i com es deia per part de qui presentaven la  
moció, crec que no cal parlar de passat i cal parlar de present, perquè en aquests moments la situació que  
tenim a la nostra ciutat i a la nostra societat és la que és i crec que és el que realment importa a la gent que  
està aquí assistint. Si ens fiquéssem a parlar del passat podríem parlar de tots els càrrecs que han tingut  
molts  dels  regidors  i  regidores  presents  en  aquest  consistori,  tant  d'Esquerra  Republicana,  del  Partit  
Socialista, de Convergència i Unió, com del grup del qual formo part. 

Jo simplement vull dir i ho volia dir igualment encara que no hagués aparegut el meu nom, és que penso que 
els càrrecs públics no cal dir-ho cal que estiguin remunerats, que penso que s'ha de mirar el cas de cada  
persona en funció de moltes situacions, de si poden continuar treballant o no a la seva feina i per tant crec  
que això també és important i la gent ho entén. Vull dir que vostès estan dient que és una moció en contra  
de vostès i que jo sàpigue a l'equip de govern hi han 12 regidors de Convergència i Unió i només se'ls hi ha 
demanat a quatre, per tant són a 4 regidors de l'equip de govern, que no a tots aquests regidors que estan  
aquí al costat, per tant crec que això també és demagògia i mentida, però independentment d'això en els 
moments actuals també cal que els polítics llancéssem missatges i actuacions de cara a tota la gent que 
està sofrint. Aquesta setmana crec que el President d'Itàlia ha renunciat al seu sou, crec que molts regidores 
i regidors de diferents llocs s'estan rebaixant el seu sou i jo tot i que sóc juntament amb la Sra. Núria Chertó,  
la Sra.  Dolors Bel, un dels tres regidors que cobro menys d'aquest Consistori, tenint en compte la demanda 
de la ciutadania i la situació social, anuncio que també tal i com es demanava, donaré un 30% del meu sou  
a Entitats Socials de la nostra ciutat mentre s'estigui visquen la situació que s'està vivint, simplement volia 
dir això. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que s'ha sentit al·ludit pel Sr. Forcadell i per això  
també intervenc en qualitat d'al·ludit per vostè. La regidora d'Iniciativa està al 50% però és com si estigués al  
100% i cobra 29.000 €, quan és d'Iniciativa la regidora no se li ha de projectar el sou, ara si és l'Alcalde i és  
de Convergència a aquest se li ha de projectar el sou. 

Mire Sr. Forcadell a la Sra. d'Iniciativa no se li ha de projectar el sou, al Sr. Alcalde si que se li ha de projectar 
el sou, la Sra. d'Iniciativa cobrava 58.000 euros si se li projecta el sou, compare, tenia carnet d'Iniciativa, és 
veritat, això sempre és un descàrrec al seu favor, però compare. Vostè quan parla del seu és net, el demés 
és brut, es pot fer la demagògia que es vulgui Sr. Forcadell, jo crec que ha sigut molt clara la Sra. Roigé, ha  
sigut molt clara en la intervenció del Sr. Jordan, ara pot fer els gestos que cregui el Sr. Jordan, llàstima que 
no els va fer quan estava cobrant 40.000 euros, què diu? Què a l'any 2006 no hi havia crisi? Si l'index de  
pobresa era el més alt de Catalunya segons el que han dit, dir-li Sr. Jordan que vostè quan va entrar cobrava  
35.000 euros, quan va cessar cobrava 40.000 euros, revise les nòmines, no, això no és mentida Sr. Jordan i 
li portaré un certificat de l'interventor i quan li porte el certificat de l'interventor, vostè em dirà, Sr. Alcalde  
mentia, jo mentia, no en tenim cap de necessitat, vostè es pensa que hem de discutir 5000 euros? No els  
hem de discutir 5000 euros Sr. Jordan, el que no es pot fer és el que fa constantment els d'Iniciativa, que és  
que quan governen fan una cosa i quan no governen en fan una altra i no vull fer cap referència al govern de  
la Generalitat i als Consellers i càrrecs de confiança d'Iniciativa, que com deia un Jutge recentment, no hi ha  
explicació científica per a que sortiguessen tants militants d'Iniciativa especialitzats en habitatge i memorial 
democràtic que segurament se'n haurà de parlar un altre dia a banda. Per tant Sr. Forcadell, per decència  
projectem per a tots o no projectéssem per a ningú.  

Intervenció de la Sra. Roigé 
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Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta al Sr. Casanova que no pretén donar-li cap lliçó, el que  
li demano és que no me les done vostè a nosaltres, perquè vostè per escrit ens va demanar que volia un 
telèfon, volia secretaria i  desprès també va demanar cobrar, jo no he dit cap mentida, va demanar que 
s'hauria de cobrar als Consells d'Administració i no em faci aquesta cara, però en tot cas és el que hi ha i  
punto. 

Una altra cosa, jo no estava Sr. Forcadell, faci memòria i faci-la ben feta, jo no estava al Consell Comarcal  
quan es va aprovar el Pla Hidrològic Nacional, no era la Gerent llavors, ho sento, però no era la Gerent, no  
treballava al Consell Comarcal en aquell moment, li faré una mica de memòria i qui governava al Consell  
Comarcal era el Partit Socialista i el Partit Popular, nosaltres no estàvem governant al Consell Comarcal i  
també li voldria recordar i espero també que l'aplaudeixin ara igual com l'han aplaudit quan ha dit el que ha  
dit, que vostè segueix sent d'Iniciativa tot i haver-se gastat 500.000.000 d'euros en època de màxima crisi  
econòmica amb unes tuberies que estan abandonades a un magatzem i s'han trobat per l'actual govern i  
que mira va ploure i no van poder fer el transvasament, per tant vostè segueix tenint carnet d'Iniciativa tot i  
aquesta actitud tant transvasista que ara sembla ser que han oblidat, però bueno suposo que això no cal  
aplaudir-ho evidentment perquè parla qui parla.

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta a la Sra. Roigé que no només voldria que no em 
volgués donar lliçons de res, perquè probablement s'agafaria els dits, desprès per altra banda, diu que jo  
vaig demanar cobrar. Jo com a regidor nou que moltes coses no les sabia, jo em vaig limitar a fer-li una  
consulta al Sr. Alcalde referent al tema de les Juntes de les Entitats Municipals, en cap moment vaig voler 
preguntar, ni vaig preguntar si cobraria o quan, vaig fer una simple consulta d'algú que no sap una cosa. Una  
altra cosa és que vostès per mala baba vulguin dir coses que jo no he dit. Per altra banda, a l'escrit aquest 
que ha presentat, jo vaig fer un escrit de resposta i aquest vostè no el porta, però jo els hi portaré el proper  
dia.

Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que no ho farem llarg, és que si comencem a parlar,  
vostè parla de les tuberies, jo em ficaré a parlar-li de Felix Millet i clar no acabarem mai. Miren poden fer les  
referències que vulguen, hi han actituds que no comparteixo de molta gent e inclús de gent del meu partit,  
no tanco files com vostès ja saben i la qüestió i ara que està el tema més calmat i que ha marxat quasi 
tothom, és veritat que s'ha de fer una reflexió sobre les remuneracions i així ho pensem i així ho diem. Aquí a  
l'Ajuntament  de  Tortosa  i  jo  personalment  com  a  representant  del  grup  he  situat  l'accent  en  dos  
remuneracions que ens semblen excessives i en relació a la projecció Sr. Bel, entenc el seu argument sobre 
el que em diu de la remuneració de la regidora d'Iniciativa, però realment aquella regidora no tenia cap altra  
ocupació, tant de bo s'haguessen fet dedicacions absolutes per menys import, com s'han fet ara, no se si 
recorda però el dia que vam fer el cartipàs, jo vaig no si felicitar-los perquè sap que em costa felicitar-lo  
moltíssim, però els hi vaig dir  que celebrava que s'hagués baixat l'import de les dedicacions exclusives,  
perquè jo també les considerava excessives. A partir d'aquí jo sé el que ve ara el ventilador aquest de draps 
bruts i tal, voten a favor o voten en contra, facin el que vulguen, però no comencen aquí perquè sempre  
estem igual amb el retrovisor, parlant de la prehistòria i de coses que jo crec que no van a cap lloc. 

Per acabar reiterem que votem a favor la moció perquè entenem que és una estirada d'orelles a pràctiques 
abusives que han estat existint a la política, això no vol dir tot el que ha dit la Sra. Roigé, per tant cero i això  
no vol dir que vulguem un límit objectiu dels 30.000 euros, però si que veiem com podem transmetre a la 
gent que no estem aquí per foten-nos les butxaques plenes.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell, que per al·lusions deia que la  
senyora aquella estava en molta dedicació. Mire a més me l'aprecio personalment i li dic sincerament i hi  
tinc relació personal, però li puc dir que com a mínim doblo les hores de dedicació Sr. Forcadell, per tant es 
pot fer tota la demagògia possible, es pot dir que ara ho reconsiderem i diu que no està d'acord amb dos  
sous de l'Ajuntament i ara resulta que d'aquests sous no n'hi ha ni un ni l'altre, però vostè continua erre que  
erre, sí i aquestes reflexions que s'han de fer doncs sí té raó, la llàstima és que vostès això s'ho replantegen 
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sempre allà on no governen i mentre governen no s'ho plantegen, què s'ho van plantejar al govern de la 
Generalitat? Què s'ho van plantejar al Memorial democràtic? Que s'ho van plantejar a ADIGSA? Home, per  
tant, ens diu que no es pot mirar atràs, clar, si no es pot mirar atràs i només ho plantegen quan no governen,  
això és una postura molt còmoda.

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que no planteja res, ha vingut una moció popular,  
entén, jo no he plantejat res, ha vingut una moció popular i ens estem posicionant sobre la moció popular, 
és que sembla que l'hagi presentat jo, no sé quina obsessió tenen. 

Prossegueix el Sr. Alcalde qui manifesta que deu ser que ens traïciona el subconscient. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots 
en contra, corresponents als regidors del grup de CiU, sis abstencions corresponents als regidors dels 
grups municipals del PSC, ERC i PP i 3 vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals  
d'IETE i PxC.

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

09.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  PLATAFORMA  PER  CATALUNYA,  PER  INSTAR  A  LES  CORTS 
GENERALS LA REGULACIÓ DEL CODI CIVIL DE LA GUARDA I  CUSTODIA COMPARTIDA COMUN DRET DEL 
MENOR 

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

MOCIO

Aquesta moció es presenta a l'Ajuntament a proposta de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones 
por la Custodia Compartida (UEFACC)

La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es una constante en los  
países democráticos y un objectivo primordial en la construción de una sociedad más justa e igualitaria.

Igualmente,  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  proclamada  por  la  Asamblea  General  de  las 
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada por el Reino de España el 30 de Noviembre de  
1990, obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños a mantener relaciones personsales y contacto  
directo con ambos progenitories de modo regular. 

En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y niñas, se ven afectados  
por graves problemas tras la separación o divorcio de la pareja. Según el Instituto de Política Familiar hoy se 
celebran  en  España  dos  divorcios  por  cada  tres  matrimonios  y  se  estima  que  casi  la  mitad  de  los  
matrimonios que se contraen acaban,  antes  o después,  en divorcio.  Esto quiere decir  que la  masa de 
población  afectada  es  enorme.  Sin  embargo,  las  leyes  que  regulan  las  rupturas  matrimoniales  están  
articuladas y es necesario reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los 
que no se les garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos padres de forma 
igulitaria y alterna, convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma arrojadiza o en moneda de cambio 
para obtener considerables beneficios materiales en el proceso de divorcio.

Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la transformación de la sociedad  
española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con fuerza al mercado laboral y por tanto está en  
condiciones de mantener su autonomía. Por su parte los varones han adoptado un papel activo en la crianza 
de los hijos, se implican en sus cuidados desde el nacimiento y se preocupan por su educación, su bienestar  
y su futuro. En contra de esa evolución social, las normas relacionadas con el divorcio imponen a la mujer la 
especialización en la crianza de los hijos y en consecuencia son normas que entran en contradición con las  
políticas de igualdad y progreso que pretenden formentar y consolidar el desarrollo profesional de la mujer.
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En la actualidad el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones matrimonials se sitúa en el 
41%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que los hijos queden a cargo de 
un solo progenitor, mientras el otro pasa a tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario y sin  
relevancia alguna, lo que con el tiempos, en la mayoría de los caos, trae consigo la desaparición de ese 
referente  en  la  vida  del  menor.  La  pérdida  injustificada  de  uno  de  los  padres  supone  un  drama para  
cualquier niño, drama que acaba produciendo desequilibrios emocionales que arrastrará en su adolescencia 
y en la vida adulta.

Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de garantizar el ejercicio de 
los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de la familia, provocando la desaparición brutal de 
un progenitor en la vida de sus hijos y dificultando enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda 
significar una oportunidad real para rehacer la vida delos adultos y al mismo tiempo normalizar y armonizar  
la vida de los menors con sus dos padres.

Atendiendo  a  criterios  de  derechos  de  los  niños,  así  como  de  igualdad  y  corresponsabilidad  delos  
progenitores,  son  numerosos  los  países  que  han  introducido  la  “Guarda  y  Custodia  Compartida  o 
responsabilidad parental compartida” en su legislación. Tal es el ejemplo de Alemania, Austria, Australia,  
Bélgica, Canadaá, Dinamarca, EEUU, Francia, Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, Republica Checa, Suecia, 
Argentina, Brasil, Colomiba, Perú, Puerto Rico, etc.

Por  otra  parte  y  como  demuestran  las  encuestas  de  opinión  publicadas   recientemente  así  como  las  
iniciativas legisltivas aprobadas en diversos ayuntamientos, parlamentos autonómicos, diputacions, juntas 
generales y Senado, la sociedad actual acepta y se posiciona mayoritaria y claramente a favor de la “Guarda 
y Custodia Compartida”, aún a falta de acuerdo entre los padres.

Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés de los menors y por 
reivindicar  y  defender  los  derechos  civiles  de  los  ciudadanos  adultos  y  niños,  donde  son  vulnerables 
ACUERDA:

1. Considerar  la  figura jurídica de la  “Guarda y Custodia Compartida” de los hijos,  como el  mayor 
garante del interés superior de los mismos,  el cual es por encima de cualquier otro, el continuar 
compartiendo sus vidas en igualdad temporal, espacial y legal, con sus dos progenitores.

2. Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho fundamental de los menors, 
así como el recurso jurídico y familiar que de modo general asegura la igualdad de las partes en 
estos procesos, impidiendo que uno de los progenitores se eleve con el monopolio exclusivo de los 
menores, con el riesgo de utilitzación y manipulación de los mismos.

3. Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el ejercicio de la Guarda y 
Custodia Compartida desde el mismo momento en que se presenta ante el juzgado una demanda 
de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que puedan producirse. El poder judicial 
deberá velar por este derecho básico de los menores.

4. Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se compromete a transmitir  los 
valores  de  igualdad  y  de  corresponsabilidad  parental  que  comportan  la  Guarda  y  Custodia  
Compartida, a todos sus órgansos y muy especialmente en el área de familia, igualdad y en la de  
servicios sociales.

5. Instar  a  las  Cortes  Generales  para  que  de  modo  urgente  aborde  las  modificaciones  legales 
pertinentes en el Código Civil  de manera que figure la Guarda y Custodia Compartida como un  
derecho del menor que se ha de otorgar de modo general aún en defecto de acuerd de las partes,  
considerando igualmente las interacciones negativas que se producen con la Ley de Violencia de 
Género. 

6. Elévese esta moción a los siguientes órganos institucionales solicitadno la aprobacion de la misma:

 Congreso de los Diputados
Mesa del Congreso
Grupos parlamentarios
Comisión de Justícia
Comisión de Igualdad
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 Senado
Mesa del Senado
Comisión de Justicia
Grupos parlamentariso
Comisión de igualdad

 Defensor del Pueblo de España y de cada CCAA
 Consejo General del Poder Judicial
 Tribunal Constitucional
 Fiscalía General del Estado
 Cortes y Parlamentos de todas las Comunidades Autónomas

*-*-*

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula per presentar la moció el Sr. Casanova, qui manifesta que abans de presentar la 
moció, el que sí que vull comentar és que això ens ha arribat a través de la Unión Estatal de Federaciones y  
Asociaciones por la Custodia Compartida, que ens han demanat per favor que ho presentéssem en castellà, 
perquè aquesta moció es presentarà a molts altres llocs i nosaltres per respecte la presentem en castellà,  
no té cap altra motivació.

A continuació el Sr. Casanova dóna lectura íntegra de la moció

*-*-*

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

10. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA, INSTANT PRENDRE MESURES PER 
MILLORAR LA GESTIÓ DELS EPISODIS DE PLUGES INTENSES AMB POSSIBILITAT DE DESBORDAMENT DE 
BARRANCS.

El  Consistori  coneix  de  la  següent  proposta,  pel  portaveu  d'Iniciativa  Entesa  per  Tortosa,  el  Sr.  Jaume 
Forcadell Torres

El matí del passat 20 de novembre, com a conseqüència de les fortes pluges caigudes durant la nit i la  
matinada anteriors, els barrancs del municipi es van desbordar i van provocar nombrosos danys materials i  
afectacions a la mobilitat de la nostra ciutat. En este sentit, les afectacions a tot el marge esquerre de l’Ebre, 
i en concret a Bítem, Remolins, El Rastre, Centre, Raval de Sant Llàtzer i Campredó, ens obliguen a fer una  
valoració de l’actuació de l’Ajuntament abans i després dels fets. 

L’excel·lent reacció del personal de protecció civil, forces i cossos de seguretat, bombers de la Generalitat i  
personal tècnic, de la brigada municipal i del servei de neteja de l’ajuntament, va fer possible el restabliment 
de la normalitat a bona part del municipi, amb l’excepció de les dificultats d’accessibilitat d’alguns veïns per  
l’estat en que van quedar alguns camins veïnals. En este sentit, caldrà obrir una reflexió sobre el complex  
entramat de camins veïnals del terme municipal, el seu estat i el grau de responsabilitat que l’Ajuntament té  
a l’hora de garantir l’accés dels veïns en casos d’emergència. 

Esta bona reacció després dels fets, però, no ens pot fer obviar que el que va passar el 20 de novembre 
posa en dubte l’efectivitat dels protocols municipals per preveure estes situacions, protocols que haurien 
d’haver fet possible actuar dies o hores abans que es produïssen. En este sentit, la manca d’alertes a la  
població hores abans dels fets i el fet que no es retiressen els vehicles estacionats als barrancs, fan evident 
la necessitat que este ajuntament inicie una reflexió sobre la suficiència d’estos protocols i faça arribar a  
l’opinió pública la seua voluntat de millorar la gestió d’estos episodis.
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És per això que el Grup Municipal d’Iniciativa proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS

1 - L’Ajuntament de Tortosa es compromet a revisar els protocols d’actuació davant de la possibilitat de  
pluges intenses, amb especial atenció a les alertes prèvies a la població i a la retirada de vehicles que es 
troben en zones d’afectació de barrancs. 

2 - L’Ajuntament de Tortosa es compromet a fer una diagnosi de la situació dels diferents barrancs del  
municipi i a impulsar, en col·laboració amb les administracions competents i de manera condicionada a la 
disponibilitat de recursos per finançar-les, les actuacions de millora, neteja i manteniment necessàries. 

3  – L’Ajuntament de Tortosa es  compromet a  accelerar  l’execució  de l’ampliació  de la  canalització  del 
barranc de Sant Llàtzer, ja aprovada per la Comissió de Govern.

4 – L’Ajuntament de Tortosa es compromet a estudiar la possibilitat de millorar la canalització del Barranc 
del Rastre amb una segona captació, per exemple a l’alçada de la Plaça Mossèn Sol, aprofitant les obres de 
construcció del nou aparcament soterrat. 

5. – L’Ajuntament de Tortosa es compromet a cercar les solucions tècniques adients per tal de garantir que 
les noves baranes construïdes a l’Avinguda Felip Pedrell  no siguen un obstacle per a l’evacuació de les 
aigües pluvials al riu Ebre. 

6 – Comunicar estos acords a les associacions de veïns de Bítem, Remolins, El Rastre, Centre – Nucli Antic, 
Raval de Sant Llàtzer, La Lloma, Campredó, i a la Federació d’AAVV de Tortosa.

Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula per presentar la moció el Sr. Forcadell, qui manifesta que tots saben el que 
va  passar  el  dia  de  les  eleccions,  el  dia  20  de  novembre  i  quins  van  ser  els  efectes  dels 
desbordaments de barrancs i de manera molt senzilla i molt breu, hi han dos parts en el balanç que  
podem fer de la reacció per part de l'Ajuntament o de l'actuació per part de l'Ajuntament en tot aquest  
episodi, unes abans i les altres desprès, que com a mínim el posicionament del nostre grup és que la  
reacció va ser molt bona, va haver una resposta molt àgil tant des del punt de vista de la regidora com 
des del punt de vista tècnic, una molt bona resposta als fets que va possibilitar el restabliment de la  
normalitat gairebé absoluta de la ciutat en quasi poques hores. És cert també que han quedat alguns  
temes  de camins  veïnals,  temes  que haurem d'intentar  acabar  de  solventar  i  temes  que haurem 
d'intentar aclarir fins a quin punt l'Ajuntament és responsable de la recuperació de la normalitat en 
camins que són veïnals en un entramat molt difícil que tenim escampat per tot el terme municipal. Hi ha 
veïns molt dolguts en l'Ajuntament en aquest sentit, jo crec que caldrà tenir molt clar on arribem o on  
no arribem i que la gent entengui que no podem anar més enllà d'on toca. 

La part d'anàlisis fort i negatiu que intenta posar damunt la taula la moció és en l'avanç. És evident que  
aquesta  bona  reacció  a  posteriori  hagués  sigut  més  senzilla  si  haguéssem tingut  més  capacitat 
d'anticipació.  És difícil  en un episodi  que és absolutament excepcional,  que està marcat  per unes 
condicions meteorològiques molt dures i que passen potser cada 15 o 20 anys, però la veritat és que  
no podem estar satisfets com Ajuntament de com van funcionar les coses, de com van funcionar les  
alertes i de com va funcionar sobretot la retirada de vehicles que hi havia a les zones d'influència de 
barrancs de tot el marge esquerre del riu Ebre. 

Per tant el que s'intenta aquí i amb la calma de que ja fa dies que això ja ha succeït, és intentar que  
aquest plenari transmetre a la ciutadania, explique a la gent que sabem que des de l'Ajuntament que  
des d'aquest punt de vista de l'anticipació ho podem fer una mica millor, en permís del temps i en 
permís dels elements, però que ho podem fer una mica millor sobretot en la reacció de les alertes, en 
la  direcció  del  fet  de  retirar  els  vehicles  dels  barrancs  i  en  la  direcció  de  millorar  en  allò  que 
tècnicament es pugui en les canalitzacions dels nostres barrancs. 
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Per endavant ja anuncio que aquí no hi ha absolutament cap crítica a la gestió política, l'absència o la  
insuficiència o la necessitat de revisió d'aquests protocols no ve d'ara, és ara que hem de reflexionar 
per millorar-ho, però no hi ha en absolut, perquè el grup de Convergència i Unió sembla que no està 
d'acord amb la moció i per a variar la titlla d'oportunista, ara com no tenim eleccions fins d'aquí tres  
anys ja no em diuen que és electoralista, ara només és oportunista i que intenta treure rèdit polític  
d'una desgràcia. Realment la voluntat d'aquest grup és que transmetem tots plegats i així ho hem ofert  
en  Junta  de  Portaveus  per  a  que  ho  signéssem  tots  els  grups  municipals,  però  el  grup  de 
Convergència i Unió, l'únic que s'ha negat, que transmetem a la ciutadania que sabem que ho hem de 
fer una mica millor la pròxima vegada abans de que això passe. 

En aquesta direcció i en aquesta voluntat es proposa al plenari l'adopció dels següents acords:

1 - L’Ajuntament de Tortosa es compromet a revisar els protocols d’actuació davant de la possibilitat de  
pluges intenses, amb especial atenció a les alertes prèvies a la població i a la retirada de vehicles que es 
troben en zones d’afectació de barrancs. 

2 - L’Ajuntament de Tortosa es compromet a fer una diagnosi de la situació dels diferents barrancs del  
municipi i a impulsar, en col·laboració amb les administracions competents i de manera condicionada a la 
disponibilitat de recursos per finançar-les, les actuacions de millora, neteja i manteniment necessàries. 

3  – L’Ajuntament de Tortosa es  compromet a  accelerar  l’execució  de l’ampliació  de la  canalització  del 
barranc de Sant Llàtzer, ja aprovada per la Comissió de Govern.

4 – L’Ajuntament de Tortosa es compromet a estudiar la possibilitat de millorar la canalització del Barranc 
del Rastre amb una segona captació, per exemple a l’alçada de la Plaça Mossèn Sol, aprofitant les obres de 
construcció del nou aparcament soterrat. 

5. – L’Ajuntament de Tortosa es compromet a cercar les solucions tècniques adients per tal de garantir que 
les noves baranes construïdes a l’Avinguda Felip Pedrell  no siguen un obstacle per a l’evacuació de les 
aigües pluvials al riu Ebre. 

6 – Comunicar estos acords a les associacions de veïns de Bítem, Remolins, El Rastre, Centre – Nucli Antic, 
Raval de Sant Llàtzer, La Lloma, Campredó, i a la Federació d’AAVV de Tortosa.

Actuacions aquestes, moltes d'elles que ja estan en curs i que ja existeixen, però que és bo que traslladem a  
la ciutadania que s'està fent aquest treball de millora per intentar que la propera vegada estiguem més 
preparats per afrontar un episodi d'aquestes característiques.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell, que el fet de que Convergència i  
Unió no signe la moció no impedeix que la signen els altres. En tot cas, si vostès en l'haguessen portat 
signada per la resta de formacions polítiques es discuteix com una moció conjunta, no ho han fet i per tant  
és una moció d'Iniciativa independentment del posicionament de Convergència i Unió

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova qui manifesta al Sr. Forcadell que ho han parlat abans i que sap  
que per  la  nostra  part  no  hi  havia  cap problema per  signar  la  moció  i  presentar-la  conjuntament,  cap 
problema, nosaltres estem totalment a favor.  Només voldria comentar  tres coses molt  puntuals.  Voldria  
demanar un compromís als ciutadans per a que no aparquin els cotxes on no s'ha d'aparcar i perquè no es 
tiri porqueria on no se'n ha de tirar. Desprès tal com diu la moció, felicitar a totes les forces de seguretat 
perquè van aconseguir que no fos més greu del que ja va ser i llavors amb el tema de la barana de Felip  
Pedrell, jo també voldria afegir la nova barana del Passeig de l'Ebre, perquè passa exactament el mateix, els 
desaigües estan bruts, sempre i llavors un altre dia que torne a passar això hi tornarem a ser i jo ho puc dir 
perquè precisament on visc, a Ferreries, varios baixos es van inundar no per l'aigua que queia, sinó perquè 
el clavegueram no ho podia tragar. El nostre vot és favorable a la moció.
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Intervenció del Sr. Dalmau

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau qui manifesta que també s'uneix al que el company Casanova 
acaba de dir i el que ha dit el company Forcadell, en el sentit d'agrair l'activitat i la ràpida reacció que van 
tenir tant el personal de protecció civil, com les forces i cossos de seguretat i en aquest moment i en aquest  
punt  vull  agrair  especialment  a la  policia  municipal  la  seva actuació,  als  Bombers  de la  Generalitat,  el 
Personal tècnic de la mateixa casa, la Brigada municipal i tot el servei de neteja que té l'Ajuntament i també 
la direcció que va tirar endavant l'Alcalde i els regidors responsables d'aquest tema com el Sr. Domingo. Ara 
bé,  jo  si  que  voldria  és  que  tinguessin  en  compte  que  la  ubicació  de  la  nostra  ciutat  està  molt  ben 
conformada entre dos massissos muntanyosos, els Ports i la Serra del Boix. Aquests massissos tenen una  
gran potencialitat  aqüífera i existeixen una gran multitud de barrancs, alguns dels quals molt importants 
que a més travessen el que és la ciutat, parlo del barranc de Sant Llàtzer, barranc del Rastre, el barranc de  
la zona de Remolins i travessen la ciutat i a més travessen punts molt importants de la vida quotidiana de la 
ciutat. També hi han i vostès ho saben una unió important de camins veïnals molt transitats, perquè a més  
són zones habitades d'una forma important. Tot això junt amb el fenòmens meteorològics extraordinaris, 
però repetitius, perquè tenim en compte que al 94 va haver un succés paregut, demanen un estudi a fons de 
la seva evolució i per lo tant i d'aquesta conformació. 

Per tant nosaltres el que demanem és aquest estudi i l'actualització de tots els protocols existents que entre  
altres  aspectes  fonamentals  han  de  preveure  aquestes  situacions  i  encara  més  en  tots  els  mitjans 
d'informació que hi han actuals. Protocols i estudis que han de dotar eficaçment a la població per evitar  
d'anys com els soferts especialment comercials i en cotxes de particulars i alertar en rapidesa als mitjans  
d'ajut i de neteja com també han de controlar la neteja de les lleres dels barrancs i els aparcaments en les  
lleres  dels  barrancs i  també estudis  que han de tenir  molt  en compte el  concurs dels  estaments  dels 
ciutadans que més sofreixen les conseqüències dels aiguats que són com acabo de dir, bàsicament els 
comerciants. La nostra votació serà positiva a favor de la moció presentada per Iniciativa. 

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús qui manifesta que la cançó aquella de que a la nostra terra no sap 
ploure,  que o en fa poc o en fa massa, està clar que aquí en fa massa i no molt sovint, perquè sinó estaríem  
preparats per aquests esdeveniments. Jo com a representant del grup felicito començant per l'Alcalde fins a 
l'últim de tothom que si va ficar, perquè convenia, era una situació d'emergència i convenia, però jo crec que  
ens ha de portar a aprendre d'aquestes circumstàncies excepcionals que són de tant en tant, això que vol  
dir? Que s'ha de fer una espècie de pla amb el qual poguéssem tenir periòdicament netejades els embornals  
de totes les clavegueres, dels grans desaigües, aconsellar que no s'aparque a la zona de barrancs, ens 
oblidem  i  llavors  ara  a  lo  millor  no  tornarà  a  venir  un  aiguat  d'aquests  fins  d'aquí  cinc  o  sis  anys  i  
probablement ens tornarem a topar amb el mateix. Ubicar els contenidors de la brossa en llocs que no se'ls  
pugui endur la barrancada, perquè a vegades els fiquem perquè no ens en recordem, perquè plou de tant en 
tant molt i el que fan es obstruir, totes aquestes coses que senyala el company Forcadell i jo crec que això sí  
que  ens  ha de servir  de  reflexió  per  intentar  que a  la  pròxima si  més  no,  no  torni  a  passar  en unes 
circumstàncies com les que hem vist. Per tant el nostre vot serà favorable.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr.  Sabaté,  qui  manifesta que primer des del reconeixement a tots els 
actuants en l'episodi  d'emergència i de risc natural que va succeir a la nostra ciutat. Efectivament els plans 
d'emergència ja sigui de risc tecnològic o de risc natural han d'estar permanentment oberts  i per tant han  
de ser diguem seguits i posats al dia amb els protocols corresponents. Crec que d'aquestes experiències 
dures, complicades, que hi ha hagut un perjudici important a molta part de la ciutadania, doncs ens ha de  
fer reflexionar per actuar en aquest sentit tal i com es recull a la moció. També actuacions preventives des  
del punt de vista de la realitat geogràfica i de la morfologia diguem de la nostra ciutat per fer les actuacions  
pertinents. Des d'aquests punt de vista tot i conscients de la situació econòmica que tenim, la priorització  
com  ja  s'ha  iniciat  en  alguns  aspectes  que  continue  i  que  per  tant  esperaríem  també  que  en  els 
pressupostos que se'ns presenten de cara a l'any vinent, pugui haver una previsió en aquest sentit per poder  
iniciar l'actuació corresponent. Per tant donarem suport a la moció.
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Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé qui manifesta que voldria començar en nom del grup municipal,  
felicitant a l'Alcalde i regidors de l'Ajuntament, Cossos de Bombers que aquell dia van actuar i també a la  
ciutadania que va saber reaccionar i treballar ràpidament per establir la normalitat. Vagi per endavant Sr.  
Forcadell que la moció, ja li he comentat, ens sembla bastant inapropiada, ja que creiem que intenta traure 
profit d'una desgràcia que va passar el passat dia 20 de novembre, perquè a diferència d'altres portaveus 
que sí que van trucar aquell dia i van oferir el seu ajut a l'Alcalde i als Regidors de l'equip de govern, vostè no 
ens va trucar aquell dia 20 de novembre. No ho faré molt llarg, perquè només en veure el preàmbul vostè 
felicita a tothom, se li veu una mica la intenció pel que fa a aquesta moció, felicita a tothom, però no felicita  
a l'equip de govern que és qui va actuar. Ens diu quan ha exposat que no vam actuar  prèviament, no es van 
retirar els cotxes perquè no hi havia cap alarma prèvia que ens demanés a nosaltres que féssim aquesta 
actuació o els nostres treballadors de l'Ajuntament i això ja li van explicar a més a més en comissió, per tant  
vostè ja ho coneix. També ens proposa adoptar acords de coses que ja estan fetes o que s'estan fent i a més  
a més vostè ho ha reconegut ara que s'està fent. Ens proposa hipotètiques solucions, algunes d'elles ja 
s'està  treballant  i  les  altres  les  diu  però  res  en  concret.  Per  tant  entenem que  és  una  moció  que  no 
correspon. 

També ens parla de veïns dolguts, però sàpigue que nosaltres com Ajuntament actuem de cara tots els  
veïns, no de cara a alguns i també amb els recursos públics el que fem és restablir la normalitat d'aquells 
espais públics i per tant el que no podem fer és actuar a llocs o camins que no siguin públics, sinó que són 
privats, però no ocuparé més temps. Simplement considero que no és elegant presentar una moció d'aquest  
tipus demanant unes coses que ja  s'estan fent  i  parlant  d'una desgràcia com la que va passar al  seu  
moment i per tant el nostre vot com ja he anunciat abans, serà contrari a la moció .

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta al Sr. Alcalde què s'ha de fer per a que l'equip de 
govern  voten a favor alguna cosa? És que és al·lucinant, estem arribant a un nivell que en aquesta casa has 
de  demanar  permís,  has  de  preguntar  com ho  has  de  fer,  no  sé  què,  no  sé  quantos,  llavors  ho  has  
d'embolicar per a regal i llavors a lo millor tenen la gràcia de votar-ho a favor. Escolte tenen majoria absoluta, 
però no es passin tampoc, aquesta moció sense ara cap eleccions per al dia de demà, ni és oportunista ni  
intenta aprofitar una desgràcia i és dir a la gent que aquest grup municipal té la iniciativa de dir-li a la gent,  
escolteu tots junts com a Corporació podem millorar la gestió, jo aquesta reflexió la faig en Comissió d'Espai 
Públic i a mi aquesta reflexió se m'accepta en Comissió d'Espai Públic, és cert, hem de veure què ha fallat,  
què ha passat, perquè aquí no hi han hagut alertes i no hem reaccionat com havíem de reaccionar i el que 
és bo a la Comissió d'Espai Públic quan ve a aquest Ple i xoca en aquest plan que porten vostès davant la  
càmera, s'ha acabat. La proposta de millorar la canalització del Rastre, és que també la vaig fer en Comissió  
de Servei al Territori Sra. Roigé, la comissió que vostè presideix i el mateix tècnic de l'àrea va dir que a lo  
millor es podria fer un interceptor, va dir concretament a la Plaça del Rastre, doncs escolte estudiem-ho,  
però quin problema hi ha en aprovar una moció, per molt que sigui d'aquest grup en que expliquem a la gent  
que  podem fer  les  coses  tots  plegats  una  mica  millor.  Crec  que  s'estan  passant,  sincerament  s'estan  
passant. Fixe's si és agressiva la moció que parla de coordinació amb les Administracions competents i  
condicionat a la disponibilitat de recursos per a executar-ho, ja els hi dic que ja sé que no hi han recursos i  
que a lo millor no podrem executar les millores i tal de les lleres dels barrancs per a l'any vinent, mire si és 
mal intencionada i  oportunista que els hi dic, i  de manera condicionada a la disponibilitat de recursos, 
perquè ja sabem que no hi haurà diners per a fer-ho l'any vinent segurament. Bueno, escolten, facin el que  
hagin de fer, apliquen el rodillo a la velocitat i a la intensitat que els hi semble correcte, però crec que no es  
fan cap favor ni fan cap favor a la ciutat, això ha vingut aquí no de manera oportunista sinó de manera 
constructiva, tots els demés grups ho saben i ho admeten, crec inclús que alguns dels seus regidors ho 
saben i ho admeten i vostès em venen aquí amb el plan aquest i votant en contra de tot, per què? Perquè ho  
presentem nosaltres? Jo crec que la gent de Tortosa no vol sentir això Sr. Alcalde i crec que la gent de  
Tortosa que el van votar en massa, no el voten per a que rebutge mocions com aquesta.

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

PART DE CONTROL

11è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la  Junta de Govern Local  i  Resolucions de  
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

45/2011, de 31 d'octubre
46/2011, de 7 de novembre
47/2011, de 14 de novembre
48/2011, de 22 de novembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2407/2011 a la 2571/2011 

El Consistori en queda assabentat. 

12è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han.

13è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

01. INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que a l'últim ple celebrat el dia 7 de novembre,  vaig 
demanar un tema d'una llicència a un local que hi ha a la Plaça dels Farols. Bé avui abans d'entrar aquí, veig 
que m'han contestat per escrit i que diu concretament, que a l'any 2001 es va concedir llicència municipal 
per local destinat  a reunions de cultura musulmana. Bé la meva pregunta és que em sembla que legalment  
si és un centre com diu aquí, destinat a  cultura musulmana, em sembla que  no s'hi pot resar, tot i així ho 
averiguarem i  també demanarem per escrit  aviat,  les inspeccions que s'hagin fet amb temes d'higiene,  
capacitat, aforament, només això, ni prec ni pregunta, simplement una explicació.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que si no fa ni prec ni pregunta, la veritat és que no 
sé què fa, perquè aquest és l'apartat de precs i  preguntes, un dubte existencial en veu alta que el pot 
expressar aquí o a casa seva, però bueno. 

02. INTERVENCIÓ DE LA SRA. DOLORS BEL

A continuació pren la paraula la Sra.  Bel, qui manifesta  que pregaria que en la mesura de lo possible 
intentessen acabar d'asfaltar el tram que hi ha davant de l'esplanada del nou institut Cristòfol Despuig, el  
que està situat a l'edifici  de l'antiga Betania, perquè allò quan plou s'omple de tolls i  bassals d'aigua i 
dificulta l'accés a la gent per poder entrar a l'edifici.

El segon prec és per veure si podem acabar el tram del carrer que passa per darrera de la nova caserna dels  
Mossos d'Esquadra, que hi ha un espai entre la caserna i el nou pavelló on el carrer encara no està fet, hi ha  
una tanca i per allí no es pot passar i llavors no sé, també seria una pregunta si allò hi ha previst que 
s'acabe el carrer i que es faci o no.
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que el de l'esplanada de davant de l'institut Cristòfol 
Despuig, bueno ho podem asfaltar, però jo crec que des de l'òptica municipal primer hem de prioritzar en  
asfaltar i arranjar les nostres propietats i el que és competència nostra i una vegada tinguéssem asfaltat i 
arranjat tot el que és competència municipal, mirarem si podem arribar a aspectes que no són competència 
municipal. Ho dic perquè aquells terrenys no són de propietat municipal, ja ho vam explicar així a la direcció 
de l'Institut, ho vam explicar així a Ensenyament, vam fer una actuació molt, molt d'urgència, que no havíem 
fet quan estava la universitat, que va ser ficar una mica de terres i pedres i aplanar-ho i compactant-ho,  
sapiguent i  advertint  que això no era una solució.  Jo  li  dic  sincerament,  abans d'asfaltar  allò  crec que 
l'Ajuntament ha de procurar asfaltar i arranjar el que és competència nostra i el que és obligació nostra i 
després si ens sobren recursos anar a cobrir  el que altres no fan. Allò si no vaig equivocat acaba sent  
propietat de l'Estat, aquest tampoc no ho utilitza i les vegades que n'hem parlat se'n desatén i entén que no 
ho han de fer, però evidentment abans de fer-ho l'Ajuntament, és que sinó al final caiem en la temptació 
doncs del que parlava la Sra. Roigé abans, que es fa malvé un camí particular i també es demana que ho  
faci l'Ajuntament i dissortadament l'Ajuntament no podem arribar a tots. Em consta la situació, perquè com 
algun altre membre de la Corporació jo també he estat donant classes durant molts de cursos allí i se la  
situació i a tot lo més que podem arribar l'Ajuntament és fer algun arranjament  molt voluntariós en los  
mitjans que ja disposem però sense efectuar inversió, inversió que inclús jurídicament ens podrien arribar a 
qüestionar els habilitats nacionals de per què estem actuant sobre una propietat que no és nostra. 

Un  cas  semblant,  però  amb moltes  diferències  és  el  que em planteja  respecte  a  la  continuïtat  de les 
actuacions que s'han fet als Plans Parcials dels Portals de Tortosa i que enllacen en la Ronda Docs. Allò és 
una actuació privada que té l'obligació de fer els propietaris d'aquells terrenys i que tenen l'obligació de fer  
quan urbanitzen aquells terrenys, per tant qui fa aquesta obra no és l'Ajuntament, qui fa aquesta obra a més 
a més la fa pel sistema de compensació, de Junta de Compensació, que a diferència dels Portals que era per 
cooperació i malgrat pagaven els propietaris, la iniciativa qui la portava era l'Ajuntament. Quan es va aprovar 
el POUM aquí a Tortosa es va decidir que l'actuació aquella que es feia que és on estan els mossos ho fa un 
conjunt  de  particulars  en  una  empresa  majoritària  en  Junta  de  Compensació,  empresa  i  Junta  de 
Compensació a la qual jo ho he fet en alguna altra ocasió i ara ho vull tornar a fer-ho, els hi hem d'agrair que  
de cara la ciutat van tenir un gest que ha possibilitat que avui estigui la caserna dels mossos, que és la  
cessió anticipada d'aquests terrenys. No tenien cap obligació de cedir-nos els terrenys on està la comissaria 
de forma anticipada i quan jo mateix els hi vaig demanar, no ens va costar res entendre'ns, ens van cedir els  
terrenys,  òbviament gratuïtament,  perquè també ho hauran de fer  quan urbanitzen,  però no tenien cap 
obligació, per tant ara l'únic que podem fer i que és el que estem fent i jo he mantingut diferents converses i 
reunions amb la Junta de Compensació amb la qual  en representació de l'Ajuntament assisteix la tinent 
d'alcalde  d'Urbanisme  és  animar,  incitar,  agrair  qualsevol  gest  que  es  faci  per  part  de  l'empresa  
urbanitzadora per tirar endavant aquest projecte i és més, els hi hem plantejat com hem fet i properament 
portarem  a  aquest  ple  en  algun  altre  Pla  parcial,  poder  actuar  per  fases  i  que  no  tinguin  que  fer  la  
urbanització de tot el Pla parcial i simplement poguessen fer la urbanització del Pla parcial en la part que  
correspon al vial tocant al canal i que enllaçaria la Ronda Docs amb els Portals, però evidentment això és 
una iniciativa privada i en la qual amb la conjuntura que cau en aquests moments a nivell econòmic, com 
pot entendre no estem molt legitimats per forçar a cap empresa immobiliària a que comenci a fer obres per  
construir habitatges que avui per avui dissortadament encara no tenen. La sortida, també ho he de dir, hi  
han altres plans parcials que estan tirant endavant, cosa que hem d'agrair.

Per tant,  primera, no és responsabilitat  municipal,  no ho pot fer  l'Ajuntament perquè ho han de fer  les 
empreses propietàries dels terrenys,  no podem obligar  a fer-ho en aquests moments legalment i  estem 
parlant i negociant amb ells per a veure si es poden facilitar aquestes actuacions. De fet l'empresa ja va fer  
un gest, va començar a urbanitzar tot el Pla Parcial, te totes les canalitzacions i desaigües ja construïts i  
ubicats, ha fet el replanteig de tots els carrers, però va a un ritme d'acord amb la situació econòmica que els  
hi permet, però si que voldria que quedés clar que no és responsabilitat de l'Ajuntament, que no ho ha de  
pagar l'Ajuntament i que no ho pot fer l'Ajuntament, malgrat sí que podem fer el que estem fent que és  
animar, instar i donar facilitats per a que es pugui fer només una part del Pla Parcial i que resulte més  
assequible econòmicament per als propietaris.

03. INTERVENCIÓ DE LA SRA. CHERTÓ
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Tot  seguit  pren  la  paraula  la  Sra.  Chertó  qui  manifesta  que  la  setmana  passada  vam poder  donar  a 
començament del mes de desembre, a la companya de Nadal. Aquí a l'Ajuntament van fer l'encesa de les 
llums de nadal i amb aquesta conjuntura també van aparèixer tota la problemàtica que hi ha a la Plaça de 
l'Angel amb les valles que han aparegut per tal de delimitar el que és el pas natural de la baixada del Coll de  
Sant Joan o de Sant Blai. Jo precisament he estat, per raons de Nadal, he estat passejant per allí per accedir 
als diversos comerços que hi han. Per tant és un prec per saber quina és la situació en què es troben aquells 
edificis i sobretot pregar que no es demorigue l'habilitació del pas natural, és a dir, sí que es veritat que està  
la Plaça de l'Àngel i pots donar la volta, però em consta que tant a nivell comerciants com els veïns com la  
pròpia  gent  que pot  ser  usuari  i  que poden anar  a comprar  a les  botigues,  resulta  incòmode e  inclús 
alarmant el fet de que estigui vallat el pas natural. És només el prec de saber que no es demori, sabem que  
possiblement no es portarà a terme durant l'època de nadal, però també desprès han de pensar que a nivell  
de comerços venen les rebaixes i aprofitar una mica aquesta època en un carrer tant comercial com és el  
Sant Blai. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que agafa el prec perquè em servirà per explicar-ho 
i estic segur que compartirà la nostra actuació i el nostre parer. Hi ha un informe dels tècnics municipals de  
que com es van desprendre un dissabte al matí ara fa set o vuit dies trossos d'un edifici que amenaçava 
ruïna i per tant no tingui cap dubte que independentment de l'interès comercial, que el tenim tots, si hi ha un  
informe d'un arquitecte  que ens diu  que s'han de ficar  unes valles,  ens agradi  o  no ens agradi,  jo  no 
assumiré la responsabilitat de dir que perquè és època de nadal es trauen les valles amb un informe de 
l'arquitecte que diu  això.  Per  tant  segur  que vostè  comparteix  el  nostre paré,  si  hi  ha un informe d'un 
arquitecte que diu que em de ficar unes valles, les valles no es poden traure per molt època comercial que hi 
hagi. S'ha fet un diagnosi per a que allí no només hi ha un edifici afectat, sinó dos amb un hipotètic cas  
d'afectació  d'un  tercer  i  un  quart,  avui  mateix  m'han  comunicat  des  dels  serveis  tècnics  que  estaven 
preparant un decret per establir la ruïna imminent de dos d'aquests quatre edificis i d'aquests dos edificis  
ens consta que la propietat està preparant, perquè així mateix se'ls va instar des dels serveis tècnics un 
projecte d'enderrocament i ja sabem que és època comercial i que és moment comercial, però si s'ha de fer  
perquè hi ha un risc imminent de que els edificis caiguin. Es farà, si podem esperar i passar la campanya de 
nadal només amb les valles ho farem, però el que no farem és traure les valles i fer com si no passes res, 
perquè estic segur que això no ho compartim ningú dels que estem aquí. Evidentment que seria idoni poder 
resoldre això abans de la campanya de nadal, però no podrà ser, perquè l'enderroc d'aquests edificis com a 
mínim tardarà un mes o mes i mig l'actuació. Una altra cosa i és una reflexió que jo els invito a fer, no pot ser 
en sessió plenari sinó en comissió i la regidora ho farà, és si l'Ajuntament ha actuat durant els últims quinze  
o vint anys en aquest cas concret, com tenia haver actuat o potser no ho ha fet, la meva opinió és que no ho  
ha fet, però aquesta és una reflexió que els convidem, però que segurament tots tindrem la nostra visió, els  
ficarem sobretot als regidors que s'han incorporat ara fa poc a l'Ajuntament els hi podem ficar els expedients 
a la seva consideració i llavors podran valorar si l'Ajuntament ha actuat o no actuat de forma diligent. En  
l'actual fem el què hem de fer, no podem fer res més, per tant si hi ha un informe de l'arquitecte que diu que 
és  ruïna imminent  i  que s'ha  de començar  a  enderrocar  l'edifici  d'aquí  3  dies,  s'haurà  de començar  a  
enderrocar l'edifici  d'aquí  3 dies,  perquè sinó  qui  assumeix  la  responsabilitat  de que es  demore fins  a  
desprès torni a haver un episodi. M'apunta la regidora que falta l'actuació de FECSA, jo mateix he parlat en  
FECSA sobre aquest tema per a que siguin el més diligents possibles i s'han compromès a ser-ho, però a  
vegades les circumstàncies ens venen com ens venen i per tant és obvi que hi ha una afectació a una zona  
comercial, però no sé, si vostès tenen alguna proposta que sigui compatible en mantenir la seguretat als  
vianants com s'està fent ara. Estic disposat a escoltar-la i fer-la nostra. 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Chertó, qui manifesta que voldria fer una puntualització. Potser en el prec  
no he fet menció a la seguretat perquè ja es predisposa que està fet per seguretat, era només que se'm va  
fer la consulta a nivell personal, ho poso al ple per a que quedi constància de quina és la situació, ja que és 
un fet que ha sigut molt recent, no se'n havia comentat, no havíem tingut cap notícia, havíem vist les valles, 
era un aspecte que estava al carrer i era per saber quines actuacions es portaran a terme, en cap cas per  
posar o no en dubte la seguretat del fet. Per suposat que es valora els informes dels tècnics i que s'hagin  
posat les valles si hi ha un perill d'ensorrament, però que el prec sigui actuar amb celeritat per poder deixar  
llimpia la via o pogués ser àgil la passada de vianants a la zona comercial. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que en la seva intervenció també ha donat per 
suposat que la Sra. Chertó prioritzava la seguretat com la resta de regidors. Això si la memòria no em falla i  
en aquest cas no em falla, va passar el dia 26 de novembre, és a dir, a data d'avui han passat 9 dies,  
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qualsevol cosa que tingui jo estic a la seva disposició per telèfon, ho poden preguntar a alguna comissió,  no  
cal que esperen al ple en un tema que és tant patent i que han passat ja uns dies i ja li dic que jo estic a la  
seva disposició al respecte. La celeritat tindrem la que ens deixa tenir la legislació, perquè això no és un 
enderroc que pugui fer l'Ajuntament quan vulgui,  hi ha una declaració de ruïna, se li comunica el decret a la 
propietat, la propietat tindrà 48 hores per al·legar el que cregui convenient i desprès té 10 dies per poder  
iniciar l'actuació a la qual des de l'Ajuntament se la insta, per tant no és una qüestió de fer-ho l'Ajuntament  
més ràpid o no, aquí hi han uns tercers i igual com s'han de respectar els drets dels comerciants que és obvi  
també s'han de respectar els drets dels propietaris i no els hi podem fer fer més ràpid, ni treballar dia i nit.  
Crec que he entès i me'n faig càrrec del prec que coincideix amb l'essencial, en lo que pensa l'equip de 
govern i per tant intentarem tirar-ho endavant en aquesta línia. De totes formes tant a la Sra. Bel com a la  
Sra. Chertó els hi agraeixo les seves aportacions en positiu.  

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde

34


	07. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI XARXA TRANSVERSAL, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTS   

