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1/2011

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

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusen la seva assistència:
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO

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

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

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

− Extraordinària i urgent 29/2010, de 3 de desembre
− Ordinària 30/2010, de 13 de desembre

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

2n-  Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de rebuig a la sentència del 
Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l'escola

3r- Proposta del grup municipal de Convergència i Unió, per al  desenvolupament de la llei orgànica 
2/2009

PART DE CONTROL

4t.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia:
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a) Extractes Junta de Govern Local:

58/2010, de 29 de novembre
59/2010, de 9 de desembre
60/2010, de 13 de desembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2318/2010 a la  2595/2010

5è.- Informes de l’Alcaldia. 

6è.-  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:

SECRETARIA

01. APROVACIÓ SI S'ESCAU DE LES SEGÜENTS ACTES

− Extraordinària i urgent 29/2010, de 3 de desembre
− Ordinària 30/2010, de 13 de desembre

*-*-*

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

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

02.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA,  DE  REBUIG  A  LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA

El Consistori coneix de la següent proposta pel portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. Ricard  
Forés i Gargallo

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

Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix, a més, contra un aspecte 
nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la  
llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes, com a model de cohesió social a Catalunya.
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D’altra banda, l’entitat cívica Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen 
el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres llengües  
amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües. La conclusió és 
que la legislació de l'Estat espanyol fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la 
menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de 
parlants.

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent, a més, que com a càrrecs electes locals no  
acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua amb l’objectiu de la seva extinció,

Per tots aquests motius el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa l’aprovació des  
següents ACORDS: 

1.- Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que representa una greu amenaça al  
sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes.

2.- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en l’educació del nostre  
país,  donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del  castellà,  i,  per tant, 
mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant.

3.- Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l’enèsim atac a la llengua, 
cultura i societat catalana.

4.- Comunicar  aquest  acord  a  la  presidenta  del  Parlament  de  Catalunya;  als  grups  parlamentaris  del 
Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l’Associació Catalana de  
Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya.

*-*-*

Intervenció del Sr. Ricard Forés

Tot seguit pren la paraula per presentar la moció, el Sr. Ricard Forés, en representació del grup municipal  
d'Esquerra  Republicana de Catalunya,  qui  manifesta  que no hem tingut  per  costum en aquest  mandat  
municipal de presentar un excessiu nombre de mocions i menys encara de mocions que no són de l'àmbit  
estrictament municipal, però el tema que ens ocupa entenem que té la suficient importància i la suficient  
transcendència com per fer-ho. Se tracta de la immersió lingüística de les escoles. Dir d'entrada que aquesta 
moció que a l'ordre del dia bé impulsada per Esquerra Republicana s'han unit abans de la sessió, el grup de 
Convergència i Unió, el grup Socialista i el grup d'Iniciativa, amb la qual cosa en primer lloc, agrair aquesta 
subscripció.

Intentaré explicar una mica els motius de per què ens han portat a portar-la avui al Ple. Es tracta d'un tema 
entenem força important, és un tema que afecta a la llengua i a l'escola i fora de l'escola per la importància  
que té desprès i què és el que ens motiva fer-ho? El que ens motiva fer-ho és que en els darrers dies s'ha 
produït sentències sobre denúncies de tres persones o de tres famílies i vull remarcar el número de tres,  
perquè són tres, no són més, que en el seu dia varen denunciar la impossibilitat de que a les escoles 
catalanes la llengua vehicular de l'Ensenyament fos la llengua castellana. Això no és la primera vegada que  
passa, però sí que la novetat aquest cop és que el Tribunal Suprem emparant-se amb la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, aquesta vegada els ha donat la raó a aquest tres proposants o tres  
denunciants sobre el tema. 

Estem parlant sobre la immersió lingüística, un sistema que ha funcionat durant els últims vint i  escaig 
anys, que volem recordar que el President Pujol quan fa balança de la seva tasca de govern entre les coses  
que  destaca  com a més  important  del  país  durant  aquests  anys,  destaca  la  immersió  lingüística  i  ho 
compartim plenament perquè durant aquests anys el que s'ha produït és que els escolars, els ciutadans de  
Catalunya han sortit bilingües, han sortit en ple domini tant del català com del castellà i això no només ho 
podem dir aquí així, sinó que això ve avalat pels informes que per exemple l'informe PISA últim, informe que 
saben que valora i compara diferents sistemes educatius arreu del món va dir que el nivell de castellà és  
igual o superior que el dels altres alumnes  de la resta de l'Estat, com any rera any la selectivitat també ho  
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va demostrant.  

Per tant no hi ha cap problema pedagògic, no hi ha cap problema en que el català i el castellà estiguin o que 
hi hagi un sistema que els infravalore. S'ha demostrat que es surt en ple domini de les dues llengües. Per  
tant com que no hi ha cap argument pedagògic, el que realment intuïm i veiem que hi ha al darrera d'això  
són arguments de tipus polític i aquí és on realment ens preocupa. No sabem l'abast que pot tenir això, 
aquestes tres sentències, ho desconeixem, sabem que per descomptat això  crea una certa jurisprudència, 
però no sabem quin abast pot tenir aquestes sentències, però en qualsevol cas posa en qüestió aquest  
sistema educatiu, aquest sistema lingüístic i això ens remet a que com són arguments polítics els que porten 
aquesta sentència, com deia derivats de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, ens porten 
a remetre'ns a l'arrel del problema i no és altra, al nostre entendre, que és la concepció de l'Estat, aquesta 
concepció que ve del 1714 i en què en períodes diferents aquesta idea d'una Espanya unitària amb una  
única nació, una única llengua, una única capital política per dir-ho d'alguna manera, això ha estat present  
des d'aleshores, en períodes on s'ha atenuat més com les dos repúbliques o el període de la transició 
democràtica fins fa pocs anys, hi han hagut períodes que realment això s'ha intensificat amb una violència 
fins i tot física, com els períodes de les dictadures, però en qualsevol cas aquesta idea latent d'una única  
nació,  d'una  única  llengua,  una  única  capital  està  sent  present  i  sembla  ser  des  de  la  sentència  del 
Constitucional,  des  d'aquesta  sentència  del  Tribunal  Suprem  com  altres  sentències  que  van  sortint  a 
propòsit de diferents denunciants que entre ells el govern de l'Estat en alguna sentència com les consultes,  
fa que ens preocupi que aquesta idea de l'Estat unitari es vagi imposant i vagi quedant com a bona. Per tant  
això ens preocupa i ens preocupa perquè aquest sistema i torno al que ens ocupa, aquest sistema lingüístic,  
una de les bondats que tenia, a banda del que hem comentat abans de fabricar per dir-ho d'alguna manera  
ciutadans bilingües, el que feia era un model, és un model de consens polític i és un model que té una virtut 
que ho resumeix tot jo crec, que és i s'està produint un sol poble, no dues comunitats diferenciades. L'Estat 
on es va instal·lar al seu dia un model de triar la llengua vehicular de l'escola al final el que això porta són a  
dues comunitats diferenciades, això amb encert a Catalunya no va passar, es va apostar per aquest model 
de la immersió lingüística i per tant el que fa és que tinguem una sola comunitat que domina les dues 
llengües, com que això ha estat positiu i no trobem arguments que no siguin polítics per a defensar-ho, la  
idea és que ho hem portat al Ple d'avui i entenem que el Consistori de Tortosa ho hauria de reafirmar-se en  
què aquest sistema és l'adequat per al país que vivim.

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui agraeix al representant d'ERC, en primer lloc, que permeti  
la subscripció per part d'altres grups. Crec que és molt coherent allò que es planteja al tercer punt de la 
pròpia moció, quan es parla de la recerca de la unitat política, jo crec que és el camí, el Sr. Forés ha parlat  
de consens i  jo  parlaria  d'un ampli  acord,  sabem que hi  ha peces del  Parlament de Catalunya que no 
comparteixen  el  model  d'immersió  lingüística,  sobretot  des  de  l'erupció  d'un  grup  com  Ciutadans  al  
Parlament s'han extremat  aquestes  posicions i  el  Partit  Popular  sembla  que s'ha  apuntat  també d'una 
manera més intensa encara que abans a qüestionar el model de immersió lingüística, per tant si que és bo 
intentar mantenir aquest important acord de les forces polítiques catalanes en la defensa d'un model i jo  
seré  molt  breu,  però  si  que  vull  destacar  del  model  la  seva  exemplaritat.  S'ha  parlat  dels  seus 
reconeixements internacionals, jo crec que això parla per ell tot sol, inclús trist vore com s'arriben a alguns  
elogis internacionalment i com del propi Estat en canvi lluny d'afegir-se a aquests elogis, una part d'aquest  
Estat, el que fa és posar-ho en qüestió, per tant en primer lloc destacar l'exemplaritat del model d'immersió  
lingüística catalana. El segon, com també comentava en la seva exposició un fet irrefutable que és que ha 
generat  persones  amb  competència  lingüística,  una  competència  a  més  en  dos  llengües  i  que  està 
acreditada també pels resultats de selectivitat com dels informes PISA i que per tant crec que tampoc és 
atacable des del punt de vista del seu resultat i sobretot i també m'apunto evidentment i crec que és un  
antic lema de la força política que va presidir Iniciativa en el temps a la idea d'un sol poble, no a la immersió 
lingüística a la llengua com un factor de cohesió, un factor fonamental de cohesió social, no com un factor  
de divisió social que és el que estan pretenent alguns en els darrers temps. Des d'algunes instàncies s'ha 
pretès  històricament  des de  sempre,  però  últimament  s'ha  accentuat  en  algunes altres  instàncies  que 
sembla que com altres tants temes estan patint una certa regressió democràtica en relació a tot allò que  
afecta a la singularitat, a la cultura pròpia i a la idiosincràsia pròpia de Catalunya.
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Per tant la subscrivim  amb totes les seves lletres i espero que aquest petit gra de sorra que aporta avui  
l'Ajuntament de Tortosa, aporta aquesta unitat política pugui contribuir a un moviment molt més gran que és  
el que ha de permetre de totes totes blindar aquest model i seguir el treball que jo crec que és un d'aquells  
pocs  elements  que  ha  generat  aquests  grans  acords  polítics  a  Catalunya  en  la  democràcia.  El  model 
d'immersió lingüística és probablement un dels grans acords polítics catalans de la democràcia i jo crec que 
en aquesta línia és per on hem de continuar defensant-ho.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté qui manifesta que el grup municipal Socialista hem subscrit la moció  
que  inicialment  havia  presentat  Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  perquè  la  Sentència  del  Tribunal  
Suprem afecta com ja s'ha dit a un sistema d'immersió lingüística compartit des de l'època de la transició 
política, des de l'època del govern del president Tarradelles, que ha obtingut un amplíssim nivell de consens 
al nostre país, que ha funcionat com ja s'ha dit, que ha evitat certament la divisió en dues comunitats com 
ha passat al País Vasc, on ha estat tot un error la doble línia escolar en euskera i en castellà i precisament  
aquest èxit no es pot empanyar per les denúncies reiterades apel·lant a l'estat de dret i en principi legítimes  
des del punt de vista formal. Des del punt de vista del fons, que gent molt minoritària com ja s'ha dit, que 
reclamen que el castellà sigui llengua vehicular quan el Departament d'Educació té establert el sistema de 
que quan els  pares ho demanen tenen assistència  especial  per  als  alumnes procedents  d'altres  zones 
d'Espanya i  per tant això no crea cap tipus de conflicte i està clar que darrera d'aquestes denúncies la 
immensa  majoria  dels  casos  hi  ha  una  clara  intencionalitat  política  provinents  de  certs  sectors 
preferentment ubicats a la dreta.

És evident que això no ho podem compartir, pensem que la sentència que es rebutjable en el fons l'acatem 
com  no  podem  fer  d'altra  manera,  però  que  és  rebutjable,  en  el  sentit  de  la  intenció  sobretot  dels  
denunciants per part d'allò que han establert els jutges afortunadament deixant en mans dels govern de la  
Generalitat la distribució i l'administració d'aquesta convivència lingüística entre el català i el castellà i per  
tant entenem que res substancial hauria de canviar, però bé, en qualsevol cas valorem positivament igual  
com han fet la majoria de forces polítiques al país, també l'Ajuntament de Tortosa avui es pronuncie en el  
sentit de refermar-mos en la nostra aposta pel model de immersió lingüística, pel model d'aposta d'una 
escola única on el català és la llengua vehicular principal i on els xiquets i xiquetes que necessiten de suport  
pel seu origen castellano parlant el puguin tenir d'acord precisament als seus drets constitucionals. 

És un model que no ha generat conflicte, que no ha de generar conflicte i que tot aquells que busquen 
conflicte fan un servei a la convivència del nostre país. És per això que l'hem subscrit i és per això que la  
votarem favorablement.

Intervenció de la Sra. Meritxell Roigé

A  continuació  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé,  qui  manifesta  que  també  agraeix  al  portaveu  d'Esquerra  
Republicana que puguem subscriure aquesta moció per part del grup de Convergència i Unió. És evident que 
ens trobem en un greu atac a la nostra llengua, però també amb un greu al model educatiu del nostre país.  
Aquesta sentència del Tribunal Suprem demostra un desconeixement del funcionament de la nostra societat 
catalana i un greu atac a la nostra cultura i al model que mai ha portat cap problema, al contrari, ha estat un  
model referent d'integració com ho demostra també la pròpia Unió Europea qui la avalat i qui l'ha posat com 
a exemple en la gestió del multilingüisme i com a model exportable a la resta de territoris amb diferents 
llengües semblants al nostre. 

El nostre model educatiu català permet als xiquets i xiquetes catalans ser competents amb la llengua pròpia  
de Catalunya, sigui quin sigui el seu idioma familiar i a més assegura la competència en llengua castellana i 
això es demostra en fets com ja s'ha comentat abans amb el fet de que la nota de selectivitat no es diferent  
aquí a Catalunya pel que fa al castellà amb referència a la resta de l'Estat, per tant queda garantit que els  
estudiants saben i coneixen bé la llengua catalana i també la llengua castellana i per tant tenen una riquesa  
que els és pròpia d'aquest model d'immersió. D'altra banda també cal afegir que el Tribunal Suprem no té  
competència per tal d'anular lleis de rang estatal ni autonòmic i és cert que la Generalitat està obligada a 
complir les sentències, però també està obligada a fer complir i complir la normativa actual, com és el fet de 
la  Llei  d'Educació de Catalunya, Llei  recent que avala aquest  sistema i  el  blinda al  sistema d'immersió 
lingüística.
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A més també cal destacar que existeixen només tres casos al país que han denunciat i  han qüestionat  
aquest  model  d'immersió  lingüística  mentre  1,2  milions  d'alumnes  de  la  resta  del  país  hi  creuen  i  el 
continuen tenint present. Per tant tenint en compte que això podria suposar un trencament del nostre model 
lingüístic actual de l'escola catalana i podria arribar a provocar segregació social, subscrivim aquesta moció i  
rebutgem així la sentència del Tribunal Suprem.

*-*-*

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

03. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 
LLEI ORGÀNICA 2/2009. 

El Consistori coneix de la següent proposta per la portaveu de Convergència i Unió, la Sra. Meritxell Roigé i  
Pedrola:

“Atès que el nostre municipi i els seus ciutadans s’han caracteritzat des de sempre per la seva capacitat  
d’acolliment cap aquells que arribaven i  arriben d’altres indrets llunyans. Avui  la  societat tortosina està 
conformada per persones nascudes al nostre municipi o vingudes de la resta de Catalunya, d’Espanya i del  
món. Els nostres ciutadans i ciutadanes, vinguin d’on vinguin, tenen la voluntat inequívoca que la nostra  
ciutat esdevingui una ciutat amable, acollidora, oberta i cohesionada.

Atès que ara mateix el nostre espai públic ha esdevingut un bé escàs d’un ús molt intensiu que cal gestionar 
amb  la  complicitat  de  tots.  D’alguna  manera  és  del  tot  necessària  la  participació  de  totes  les 
administracions i de tots els ciutadans per tal de cercar les estratègies necessàries per garantir l’harmonia,  
la qualitat i l’equilibri de les relacions que han d’establir les regles bàsiques de convivència de la nostra 
comunitat.

La gestió de la diversitat es per si mateixa complexa i pot representar una oportunitat per l’enriquiment 
col·lectiu.  Però  perquè  aquesta  pugui  ser  realment  efectiva,  cal  gestionar-la  de  forma  correcta.  Calen 
politiques preventives que enforteixin la cohesió social i la bona convivència al municipi.

La seguretat i l’ordre als espais comuns i a l’espai públic són garantia de llibertat. El comportament incívic 
d’algunes persones a l’espai públic –carrers i places- o a l’espai privat -pisos i escales de veïns- repercuteix  
directament en les sensacions de seguretat i de civisme que tenen els nostres ciutadans. Aquest fet pot  
induir, al mateix temps, a la criminalització de determinats col·lectius en funció del seu origen i pot alimentar  
les actituds xenòfobes o racistes.

Aquestes  actituds  incíviques  d’uns  pocs  repercuteixen  molt  negativament  en  la  percepció  que  la  gran 
majoria de ciutadans perceben de la diversitat i en dificulta molt la seva gestió.

En l’actualitat pels tràmits de l’arrelament social i del reagrupament familiar s’exigeix des de fa 5 anys un  
informe emès per l’Ajuntament. Durant aquest període, el nostre Ajuntament ha acumulat molta experiència 
en la tramitació dels informes d’habitatge suficient pel reagrupament familiar i pels d’arrelament social.

El Ministeri  de Treball  està elaborant el nou Reglament sobre estrangeria, que regularà els criteris i  els  
tràmits que regiran per a les sol·licituds d’arrelament social i de reagrupament.

Atès que creiem en la necessitat de que els Ajuntaments participin de forma activa en
l’elaboració dels informes d’arrelament i reagrupament com a administració més propera als ciutadans i 
ciutadanes.

És  per  aquests  motius  que  el  Grup  Municipal  de  CiU,  proposen  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’adopció  dels  
següents acords:
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PRIMER: Sol·licitar al Govern de l’Estat que el nou Reglament de desenvolupament de la Llei d’Estrangeria  
estableixi en els casos dels tràmits d’arrelament o de reagrupament la necessitat d’un informe emès per  
l’Ajuntament de residència.

SEGON: Que l’Ajuntament, per la redacció dels informes d’arrelament i de disponibilitat d’habitatge, pugui  
consultar totes les dades disponibles en els propis serveis municipals i en virtut d’aquesta informació, pugui  
valorar de forma acurada l’arrelament i el reagrupament.

TERCER:  Que  pel  cas  que  es  comprovi  que  el  sol·licitant  hagi  estat  sancionat  per  infraccions  de  les  
ordenances municipals de convivència i civisme, es pugui emetre un informe negatiu atenent al principi de 
proporcionalitat.

QUART: Donar trasllat d’aquests acords anteriors, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de  
Treball  i  d’Immigració,  al  Ministeri  de  l’Interior,  al  Ministeri  de  Justícia,  a  la  Delegació  del  Govern  de  
Catalunya, a les Associacions Municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).”

*-*-*
Intervenció de la Sra. Meritxell Roigé 

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta, la Sra. Meritxell Roigé, qui manifesta que la nostra és  
una societat, la tortosina, que els darrers anys ha esdevingut multicultural arrel de l'arribada de persones  
nascudes a altres països amb cultures diferents a la nostra i els nostres ciutadans han demostrat al llarg 
d'aquests anys la seva capacitat d'acolliment. Ara bé, aquesta diversitat també ens porta a que també ens 
cal garantir  per part  de la nostra administració la bona convivència i  ens pertoca a les administracions 
garantir  l'harmonia,  la  qualitat  i  l'equilibri  de les relacions i  per  això cal  que es compleixin unes regles  
bàsiques de convivència al nostre municipi.  La seguretat i les actituds cíviques i  l'ordre són garantia de 
llibertat, les actituds impròpies e incíviques afecten a la convivència i poden a més induir a la criminalització 
a diferents col·lectius pel seu origen i també alimentar actituds racistes.

Actualment pels tràmits d'arrelament i de reagrupament familiar els Ajuntaments emetem un informe que 
cada administració local efectua d'acord amb els seus propis paràmetres, tenint en compte que el Ministeri 
de Treball està elaborant un nou reglament sobre estrangeria que desenvolupa la Llei orgànica 2/2009. 
Creiem que aquest reglament cal que reculli la necessitat que els Ajuntaments emetin aquest informe de 
forma necessària i que aquesta sigui vinculant. A més, entenem que aquest informe haurà de constatar que 
realment existeix un arrendament a la nostra ciutat i un coneixement dels nostres costums. Creiem a més 
necessari que aquest informe sigui negatiu i no s'atorgui en aquells casos en que es demostri que s'han 
incomplert les ordenances municipals, d'aquesta manera les actituds incíviques i contràries a l'ordre públic, 
comportarien un informe negatiu,  negant  l'arrelament  a  aquells  ciutadans que han demostrat  que són  
conflictius en la convivència al nostre municipi. Es tracta per tant, de demanar a l'Estat i als Ajuntaments 
com Administració més propera al ciutadà i encarregada de garantir la convivència, tinguem veu i tinguem 
vot pel que fa a la regulació de la immigració. 

En definitiva als Ajuntaments es demana per part nostra que puguin participar amb el procés d'arrelament 
en tant que som els que disposem de més informació pel que fa als nostres ciutadans, creiem en una  
integració sota els models de convivència cívica i per tant no demanem res més que el compliment de les  
nostres normes bàsiques de convivència i civisme.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que la moció clarament té dos parts. Una en  
defensa de l'autonomia municipal  i  el  paper  que  han de  jugar  els  municipis  en la  resolució  d'aquests  
expedients, a més és una part que compartim i que correspon als apartats primer i segon dels acords i que 
per tant compartiríem. En relació amb l'apartat tercer, que apel·la a un necessari criteri de proporcionalitat,  
entenem que sense veure per davant quins són els criteris que fixen aquesta proporcionalitat és impossible 
valorar si això és correcte o és senzillament un excés, per tant a falta de veure quines concrecions pot tenir 
això i apel·lant a que hi hagi un debat seré sobre la qüestió i si pot ser no tant a nivell municipal sinó a nivell  
de les entitats municipalistes ens abstindrem.
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Intervenció del Sr. Forés

A continuació pren la paraula el Sr. Forés, qui manifesta que el tema que ens ocupa, el rerefons com és lògic  
és la immigració i el nostre grup municipal quan ens vam presentar a les últimes eleccions municipals ho  
dèiem molt clarament al nostre programa electoral que sobre aquest tema calia prevaldre dos aspectes  
fonamentals, que era els drets i els deures.

Els drets perquè sabem que aquí a casa nostra tenim unes normes, unes lleis, unes oportunitats, unes 
garanties que en altres llocs del món no hi són i per tant qualsevol persona que ve de fora té una certa  
facilitat,  com ha de ser  així,  se'n  pot beneficiar  i  alhora  per  tant  de la  mateixa manera com qualsevol 
persona d'aquí que se'n va a un altre país a adaptar-se,  als condicionants d'una nova societat per tant  
entenem que el nostre posicionament en això, la nostra manera d'entendre-ho, sempre ve determinada per  
aquesta qüestió dels drets i dels deures de la persona que ve de fora. Per tant aquesta persona que ha 
vingut de fora cal que compleixi les ordenances i les lleis com no pot ser d'una altra manera i hem de vetllar 
perquè sigui així i a més amb un altre matís, perquè segurament les actituds incíviques d'uns pocs poden 
afectar a la percepció d'un cert conjunt i per tant des de les administracions hem de vetllar per a que això no  
sigui així.

Per tant pel que fa referència a la moció, veiem que en els acords que es proposen des del nostre punt de 
vista són assumibles. El rerefons de tot és la qüestió del reagrupament i per tant aquí el que es diu o el que 
se proposa és que els Ajuntaments puguin tenir més instruments i més dades per a poder dir d'alguna  
manera, la nostra, des de la proximitat, des del món municipal, pel que fa a la qüestió del reagrupament. Es 
diu  en  un  dels  apartats  que  poguéssem tenir  accés  a  informació  abans  de  poder  emetre  els  nostres  
informes pertinents i alhora també en cas de que hi hagi incompliment de les ordenances de civisme, en  
aquest cas de la nostra, es pugui fer un informe negatiu i que això sigui tingut en compte per a aquest  
procés de reagrupament.  Per  tant  com veiem que és  perfectament assumible  i  és  de sentit  comú,  ho  
votarem a favor. 

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que la Llei orgànica 2/2009 de drets i llibertats de les  
persones d'origen estranger, coneguda com la Llei d'estrangeria, regula precisament l'obligació de totes les 
persones que tinguin ciutadania d'un altre país d'acatar i complir amb l'ordenament legal del nostre país.  
Això és una obligació inexcusable i així ho recollirà sense cap mena de dubte el reglament que desenvolupi  
aquesta Llei. És absolutament necessari que les persones que venen a viure al nostre país, s'adaptin a la 
convivència, respectin la normativa legal i fins i tot m'atreviria a dir més, que miren de respectar aquell codi 
de valors de caràcter universal, d'origen  europeu, però de validesa universal, com és el codi universal dels  
drets humans. 

En aquest cas el que es planteja és la necessitat del compliment de l'ordenança de civisme. Ens sembla 
raonable que els Ajuntaments alhora d'emetre els informes sobre les condicions d'habitabilitat del lloc de 
residència dels immigrants, puguin emetre també un informe en cas de que hagués hagut una vulneració de 
les normes de convivència, que és fonamental per a la integració dels immigrants i per a la tranquil·litat 
social. Precisament que el respecte a les ordenances de civisme i convivència s'aplique. Es faci complir i per  
tant entenem raonable que el reglament pogués incloure la perceptivitat de considerar aquest informe dels 
Ajuntaments i és per tot això que el nostre grup votarà favorablement la proposta, gràcies.

Intervenció de la Sra. Roigé

A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui agraeix el suport pràcticament majoritari d'aquesta moció,  
pel que fa als diferents grups que composen l'Ajuntament i en tot cas, dir que el que demanem per part de 
l'Ajuntament i les Administracions Locals és que els paràmetres que determinen la emissió dels informes 
siguin  unitaris  sota  criteris  de proporcionalitat,  però  siguin  unitaris  a tots  els  Ajuntaments  de la  nostra 
administració i de la nostra societat, fet que no succeeix actualment sinó que cada Ajuntament ho regula 
com ho creu convenient, per tal es tracta de fer respectar aquesta convivència que faciliti la integració.
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*-*-*

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

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

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

04.  PROPOSTA  AL  PLE  MUNICIPAL  PER  DONAR  PER  EXTINGIT  EL  CONTRACTE  DEL  SERVEI  PÚBLIC 
D'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA AMB “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA”

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

“En  data  4  de  març  de  1992  es  signa  el  contracte  administratiu  de  concessió  del  servei  públic 
d'estacionament controlat de vehicles a la via pública mitjançant màquines expenedores de tiquets 
amb la companyia mercantil  “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA” amb CIF A-28385458 i domicili 
social al carrer Federico Salmón núm. 13 de MADRID.

El termini concessional d'aquest contracte s'estableix en 10 anys amb efectes a partir de la data definitiva de 
l'adjudicació del servei.

En data 11 de gener de 2002 es signa un nou contracte amb la mateixa empresa per a la gestió d'aquest  
servei públic amb una durada contractual de set anys, podent-se prorrogar per anualitats fins a un màxim de 
dos anys.

En data 2 de desembre de 2009, havent expirat el termini contractual i no havent-se prorrogat el mateix, es  
tramet un escrit a la concessionària del servei en el qual se'l commina a que es presti el servei fins que en  
nou adjudicatari es faci càrrec de la gestió a l'empara de l'interès públic de la continuïtat de la prestació del  
servei públic.

Per Decret de l'Alcaldia de data 28 de setembre de 2010 es va incoar expedient per a la concessió del 
contracte del servei públic de l'aparcament subterrani amb obra a la plaça Mossèn Sol i de l'estacionament 
en superfície controlat sota horari, mitjançant procediment obert.

Atès que la Comissió Informativa de Governació en data 3 de gener de 2010 té dictaminada favorablement 
aquesta proposta.

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

Declarar extingit amb efectes 1 de febrer de 2011 el contracte del servei públic d'estacionament controlat de 
vehicles  a  la  via  pública  mitjançant  màquines  expenedores  de  tiquets  amb  la  companyia  mercantil  
“ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA”, sense perjudici dels actes que procedeixin per a verificar la seva 
recepció  de conformitat,  practicar  la  liquidació  definitiva  del  contracte  i  procedir  a  la  cancel·lació  de la 
garantia definitiva que hauran de tenir lloc, en els terminis corresponents, a comptar des de la referida data.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.
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05.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ACORD  SOBRE  ADJUDICACIÓ  A  QUATUOR  INFRAESTRUCTURAS  Y 
CONCESIONES, SL,  DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ 
D'UN  APARCAMENT  SUBTERRANI  A  LA  PLAÇA  MOSSEN  SOL   I  PER  A  LA  GESTIÓ  DEL  SERVEI  PÚBLIC 
D'APARCAMENT EN SUPERFÍCIE SOTA TEMPS LIMITAT.

Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat i votació del Ple la següent proposta subscrita per la  
Tinent d'Alcalde d'Urbanisme  i Obres Públiques :

“Vist  l'expedient de contractació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert amb pluralitat de 
criteris d'adjudicació, del   CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ 
PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT SOTERRANI A LA PLAÇA MOSSEN SOL I PER A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT EN SUPERFÍCIE SOTA TEMPS LIMITAT, que fou aprovat en sessió del 
ple municipal de data 4 d'octubre de 2010.

Resultant que efectuada pública licitació va concórrer com únic licitador  QUATUOR INFRAESTRUCTURAS Y 
CONCESIONES, SL, amb CIF B65118093.

Vistes les actuacions dutes a terme per la Mesa de contractació en sessions celebrades en data 3 i 22 de  
desembre de 2010.

Havent-se identificat per  la  Mesa de contractació com a més avantatjosa l'oferta efectuada per  QUATUOR 
INFRAESTRUCTURAS Y CONCESIONES, SL, i formulat en favor de la referida empresa la corresponent proposta 
d'adjudicació.

Havent-se declarat pel Ple Municipal, en sessió del passat 24 de desembre de 2010, d'acord amb la proposta 
formulada per la mesa de contractació,  oferta més  avantatjosa en el  referit contracte la formulada per la 
referida empresa d'acord amb les circumstàncies que consten en el referit acord.

Atès que en virtut de l'acord esmentat Quatuor Infraestructuras y Concesiones SL, com a licitador que havia  
formulat l'oferta més avantatjosa, fou requerit d'acord amb allò que preveu l'art. 135.2 de la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,  perquè acredités i presentés la documentació que es 
determina en la clàusula 129a del plec de clàusules que ha regit la licitació, acreditativa d'estar al corrent  
del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com perquè constituís la  
garantia definitiva del contracte.

Vista la documentació presentada de conformitat, en temps i forma, per la referida empresa així com el  
resguard que acredita la constitució per  aquesta, davant la Tresoreria Municipal, en forma d'aval,  de la 
garantia definitiva del contracte, per import de 378.125 €.

Dictaminada la present proposta per la Comissió Informativa d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis de data 
3 de gener de 2011 amb el vot favorable dels grups municipals CiU, ERC, PP i PSC i l'abstenció del grup  
municipal d'ICV-EUIA-EPM

AL PLE MUNICIPAL proposo l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Adjudicar el CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ PER A 
LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT SOTERRANI A LA PLAÇA MOSSEN SOL I PER A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT EN SUPERFÍCIE SOTA TEMPS LIMITAT  a QUATUOR INFRAESTRUCTURAS Y 
CONCESIONES, SL, CIF B65118093, amb domicili social a 08173 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Pau Vila, 
22 – Edifici Helion, d'acord amb les següents circumstàncies:

Oferta del cànon fix de la concessió: TRES-CENTS DOS MIL CINC-CENTS EUROS (302.500,00 euros), import 
anual.

Percentatge de participació en el cànon variable a que fa referència la clàusula 116 del plec de clàusules de la 
licitació: CINQUANTA-DOS PER CENT (52 %).
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Durada del període concessional de l'aparcament de la plaça Mossèn Sol: VINT-I-CINC ANYS (25) a partir de la 
finalització de la construcció.

Durada del període concessional de l'explotació de la zona blava: VINT-I-CINC ANYS (25), comptats a partir de 
l'endemà de la signatura del contracte.

Termini d'execució de les obres necessàries per a l'establiment i explotació del servei de l'aparcament, incloent-
hi l'urbanització de la plaça: TRETZE MESOS (13) comptats a partir  de l'aprovació per l'Ajuntament del projecte 
executiu presentat per l'adjudicatari en desenvolupament del projecte  bàsic aprovat per l'Ajuntament.

Termini de garantia de les obres d'urbanització de la plaça: VUITANTA-QUATRE MESOS (84) a comptar des de la 
seva recepció.

L'adjudicació resta subjecta al compliment de les obligacions contingudes en el plec de clàusules 
administratives, tècniques i d'explotació, i en allò no previst en aquest, i amb ple valor contractual:

El previst en el règim jurídic del servei aprovat per l'Ajuntament i en les normes de dret públic contractual i 
règim local vigents. 

El  projecte  bàsic  de  les  obres  aprovat  per  l'Ajuntament,  que  l'adjudicatari  desenvoluparà  mitjançant  el  
corresponent projecte executiu, una vegada aprovat també aquest per l'Ajuntament.

Les dades consignades per l'adjudicatari en la seva memòria tècnica i proposició econòmica, comprenent, a  
més del cànon, les tarifes per l'explotació de les places en règim de rotació lliure de l'aparcament soterrani i 
de la zona blava, les tarifes de les places en règim d'abonament, el nombre de places de l'aparcament  
soterrani que es destinaran a rotació i abonaments, així com les places que es destinaran a cessió d'ús 
permanent, i l'estimació de l'import de cessió del dret d'ús d'aquestes, així com els demés documents que 
concreten els termes i condicions del contracte en tot allò que no contradiguin els plecs.

Els  estudis previs  de viabilitat  així  com l'estudi  econòmico-financer aportat  per  l'adjudicatari  en la  seva 
oferta.

Allò que, amb perfecta subjecció a l'anteriorment expressat, disposi el propi document contractual.

SEGON.- Aprovar les següents tarifes del serveis de zona blava i aparcament subterrani a la plaça Mossèn Sòl:

1. Zona blava any 2011: 0,75 euros/hora, IVA inclòs
Tarifa de venda: de monedes a agrupacions de comerciants per a obsequi de comerciants als seus clients en 
campanyes publicitàries:   0,45 euros/hora, IVA inclòs

2. Aparcament subterrani pl. Mossèn Sol any 2012.
Preu hora: 1,95 IVA exclòs
Abonament 24 hores: 85 euros mensuals IVA exclòs
Abonaments nocturns dissabtes, diumenges i festius: 55 euros mensuals IVA exclòs
Abonaments paquets diaris 80 hores mensuals: 40 euros mensuals IVA exclòs
Abonaments paquets horaris 180 hores mensuals: 70 euros mensuals IVA exclòs

TERCER.- Cancel·lar i retornar la garantia provisional constituïda per Quatuor, Infraestructuras y Concesiones, SL, 
mitjançant  aval,  per  import  de 30.000 euros donat  que s'ha  acreditat  la  constitució  davant  la  Tresoreria 
Municipal de la garantia definitiva.

QUART.- Requerir a l'adjudicatari perquè procedeixi, en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des 
del següent a la recepció de la notificació d'aquest acord, a justificar l'ingrés al compte núm. 2073 0011 62 
0110235341 de l'Ajuntament de Tortosa dels següents imports:

1.200 euros, en concepte de contribució al pagament de les despeses de publicitat de la licitació.
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85.139,10 euros en concepte de reintegrament de les despeses prèvies corresponents a la redacció del 
projecte bàsic de l'aparcament i demés estudis i treballs tècnics.

CINQUÈ.- Requerir igualment a l'adjudicatari perquè procedeixi, transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
a comptar des del següent a la notificació d'aquest acord, i en el termini dels cinc dies hàbils següents 
sense necessitat d'ulterior requeriment, sempre que no s'hagués formulat el recurs especial en matèria de 
contractació d'acord amb allò que preveu l'art. 310.1 LCSP, a formalitzar, mitjançant representant habilitat a  
l'efecte, el contracte en document administratiu davant la secretaria d'aquest Ajuntament.

SISÈ.- Facultar l'Alcalde per a la signatura del contracte i quants altres documents públics i privats siguin  
necessaris per a l'execució i desenvolupament dels acords precedents i l'efectivitat d'aquell.

SETÈ.-  Publicar  aquests acords al  perfil  de  contractant  d'aquest  Ajuntament a la  web www.tortosa.cat  i  
notificar-los  a  l'adjudicatari,  no  havent-hi  altres  licitadors,  amb expressió  dels  recursos  administratius  i 
jurisdiccionals que, en el seu cas, corresponguin.”

*-*-*

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que tal com vam fer en altres sessions ens  
abstindrem per disconformitat en l'ampliació de la zona blava i  amb els criteris que justifiquen aquesta  
ampliació per a donar volum a aquesta contracta en el seu conjunt. 

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui avança que el seu vot serà favorable, i pregunta que en les  
condicions acceptades i presentades per l'empresa adjudicatària, s'acceptaven les condicions de les tarifes 
del 2010. La pregunta és si d'alguna manera, aquestes tarifes  s'adaptaran automàticament o hi haurà  
algun tipus de canvi. 

Tot seguit el Sr. Alcalde li manifesta que les tarifes de la zona blava són el 0,75 euros iva inclòs, que són les 
que estaven ara en vigència per al 2010 i es mantenen fins al 2012. Per tant no hi ha cap tipus de canvi.

*-*-*

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

PART DE CONTROL

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

a) Extractes Junta de Govern Local:

58/2010, de 29 de novembre
59/2010, de 9 de desembre
60/2010, de 13 de desembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2318/2010 a la  2595/2010

El Consistori en queda assabentat
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07.  Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han

08.  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

01 INTERVENCIÓ DEL SR. FORCADELL

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que el 18 de juny de 2009 van sortir publicades 
unes declaracions del Sr. Alcalde dient que abans de l'estiu, se suposa que de l'any 2009 no el que ve, ens  
faria arribar als grups polítics de l'Ajuntament una proposta per a la designació d'un comissionat en l'objectiu 
de coordinar un grup d'experts per a l'elaboració d'un pla estratègic per al municipi. Això era una proposta 
que el Sr. Bel feia quan estava a l'oposició, una proposta que està al seu programa electoral, una proposta i  
probablement és l'única proposta concreta que el Sr. Bel va esmentar el dia 16 de juny de l'any 2007 quan 
va prendre possessió com Alcalde d'aquesta casa. Proposta que està al Pla d'Actuació Municipal i que en 
diverses intervencions d'aquell moment, va enunciar com deia el PAM preveia la seva elaboració entre els  
anys 2008 i 2009 i com bé sap estem a 3 de gener de l'any 2011 i la pregunta és senzilla i sap bé el que 
nosaltres pensem del Pla estratègic i de la seva necessitat, però la pregunta és què ha passat en el Pla  
estratègic de Tortosa?

A continuació el Sr. Alcalde manifesta al Sr. Forcadell que no van ser només unes declaracions i a vostè li  
consta, perquè no ho vaig poder fer en tots els portaveus, però concretament amb el Sr. Forcadell li vaig  
avançar, li vaig explicar quina era la idea i per on anirien les direccions i inclús sap que ara tampoc no ho  
hem de fer públic i que a més li demano que no faci públic. Hem demanat de persones concretes que 
desprès per  raons que ara no venen al  cas,  no es van poder materialitzar.  La idea continua estant en 
vigència i evidentment sense generar un debat electoral que suposo que no es el millor acompanyant d'un 
Pla estratègic i  jo si que voldria i  mantinc el compromís de l'equip de govern de que sense condicionar 
absolutament el resultat i aparcant qualsevol discussió sobre el contingut  més enllà del resultat del proper  
22  de  maig,  que  aquesta  qüestió  pogués  arrencar  abans  de  final  de  mandat  tal  com  ens  havíem 
compromès, evidentment no respectant la data perquè no ha estat possible, en aquell moment també ho 
vam dir i aquest és un tema fonamental que el PAM i que aprofito per a dir que és la primera vegada que  
l'Ajuntament de Tortosa disposa d'un Pla d'Actuació Municipal,  podria tenir  canvis i  de fet els ha tingut,  
algunes de les coses que estaven previstes allí, algunes s'han adelantat, algunes s'han retrasat, alguna és 
possible que no la poguéssem concretar al llarg d'aquest mandat i a la vegada n'hem incorporat alguna 
perquè en quatre anys ja no estem descobrint la penicil·lina, els Plans d'Actuació Municipal s'estan aplicant a 
molts de llocs i acaben sent documents més o menys dinàmics. Per tant efectivament no l'hem pogut tirar 
endavant encara, hi ha voluntat de que aquest comissionat que precisament la voluntat era intentar traure 
del debat polític i de que no fos ni l'Alcalde de torn, ni el regidor de torn qui liderés la confecció d'aquest Pla  
estratègic, per a que no es pogués acusar a ningú de poder traure un rèdit o profit polític, pogués estar  
nomenat, a més a més s'ha de comptar amb el recolzament d'alguna institució o empresa que pugui tirar  
endavant  el  treball  més tècnic  i  a  la  vegada també s'haurà  de nombrar  una petita  comissió  entorn al  
comissionat per a que no sigui un treball  molt individual més enllà de desprès tots els grups de treball 
globals i sectorials que es puguin fer, per tant la idea de l'equip de govern és no deixar de banda aquest  
projecte, al contrari, és donar-li un impuls, però evitar qualsevol decisió o discussió pública sobre el seu 
contingut dins del marc electoral o pre-electoral, els sis mesos últims de les eleccions.

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Forcadell,  qui  manifesta  que  creu  que  la  millor  manera  d'evitar 
interpretacions sobre l'electoralisme o no del debat sobre el Pla estratègic, era impulsar-lo quan el Sr. Bel el 
va anunciar que l'impulsava de manera immediata i jo li he de dir que encara no entenc per què una cosa 
que era imminent va deixar de ser-ho de sobte i un any i mig desprès encara estem igual.  El Sr. Bel em pot  
dir que no es va fer abans, semblava que estava tot així, jo no he utilitzat la conversa privada que vam tenir  
ambdós en què efectivament  em va anunciar quines eren les seves intencions, vam arribar fins i tot a parlar 
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d'algun nom i que mai més n'he sabut res. Jo li he de dir al Sr. Bel que no entenc quins són els motius, li he  
de  dir  que  crec  que  és  un  error,  perquè  crec  que  a  Tortosa  li  fa  falta  i  ja  fa  temps  que  li  fa  falta  i  
probablement ara en època de crisi és quan més falta li fa i que per tant no sé per què avui encara estem  
així quan és una cosa que semblava que estava encarrilada ara fa un any i mig. El Sr. Bel  coneixerà els  
motius d'aquesta dilació i els motius pels quals ens podem trobar parlant d'un Pla estratègic a pocs mesos o  
poques setmanes d'unes eleccions, cosa que no crec que sigue bo i li he de dir que també serà molt més 
complicat pendents d'una nova correlació de forces per al 22 de maig proper, veure com s'organitza això. El  
Sr. Bel  sap també que estem pendents d'acabar de concretar com funcionava això de la Comissió d'Experts  
i del Comissionat, nosaltres tenim certs dubtes, pendents ja li dic i el Sr. Bel ho sap, pendents de conèixer el  
detall de com s'organitzava tot això.

És curiós també que el Sr. Bel en campanya ens anunciava la promoció de tres grans pactes de ciutat,  
equipaments, infraestructures i immigració i un altre diguem element de debat, de diàleg més que de debat, 
amb els grups de l'oposició per intentar generar grans consensos en temes centrals a nivell de Tortosa i 
també tres grans pactes que pel que sembla no s'han pogut promoure. Estem parlant de coses que tenen 
costos econòmics, si parlem d'una gran obra, si parlem de l'adquisició d'algun gran immoble, el Sr. Bel em 
pot dir que estem en crisi, jo potser li he d'acceptar, no, això quan ens movem més en el camp de les idees,  
dels acords, costa d'entendre perquè aquests grans estandarts electorals en què el Sr. Bel es va presentar a 
les eleccions, pla estratègic, grans pactes de ciutat, equipaments, infraestructures e immigració, per què 
d'això no n'hem començat a parlar i sembla que tot allò relacionat amb la planificació i amb el diàleg i amb 
l'oposició ha costat tirar endavant. Crec que des de l'estabilitat que ha tingut el seu govern, perquè n'ha 
tingut i n'ha tingut molta i crec que és una de les coses en què pot estar satisfet d'aquest mandat,  crec que  
estava en una situació molt  còmoda precisament per  a fer  aquests gestos d'intentar  promoure aquests 
grans pactes de ciutat. Ara bé, jo no crec que faci cap bé, sobretot perquè són necessaris per a Tortosa, que  
el Sr. Bel durant aquests quatre anys, perquè pràcticament estem esgotant el mandat, s'hagués deixat el Pla  
estratègic i els tres grans pactes de ciutat que va prometre a la ciutadania i que  va prometre al seu electorat 
i que d'alguna manera va reiterar quan va prendre possessió del càrrec.

Un  últim  tema  que  també  em  sembla  que  és  una  llàstima  i  que  tampoc  s'ha  celebrat  i  que  també 
m'agradaria conjuntament en aquests tres grans pactes i en lo del Pla estratègic que ens expliqués el per  
què no s'han celebrat, no, perquè vostè també portava al programa electoral fer com a mínim dos plenaris,  
dos plens municipals per analitzar l'estat de la ciutat, per avaluar l'estat de la ciutat textualment, crec que 
també hagués estat bé donar també una certa abstracció al dia a dia d'aquesta casa per a fer debats més 
generals i sobre línies estratègiques i sobre planificació i és una llàstima que vostè tampoc hagi complert 
amb aquest compromís que tenia perquè ja li he dit que és també un altre compromís que no costa diners. 

Per tant posar de relleu això, primer que no acabem de tenir clar per què no s'ha fet el Pla estratègic? No 
entenem perquè des de l'any i mig que fa que ja estava la cosa en marxa, que ja estava la cosa engegada,  
que vam inclús parlar de noms, això hagi desaparegut del mapa i en segon lloc, constatar en tristesa que tot 
allò que té a veure en la planificació i en lo diàleg amb les forces de l'oposició, totes aquestes promeses que  
el Sr. Alcalde plantejava a la ciutadania han quedat totes al dente. Espero que durant els propers mesos i 
durant els propers anys entre tots i en funció de la correlació de forces que sorgeixi de les eleccions que 
s'han de celebrar el proper 22 de maig, siguin capaços d'entomar aquests temes, perquè són realment  
necessaris per a la ciutat i en temps de crisi crec que a banda del que arriben a discutir en aquesta sala, 
crec que la gent també agrairia intentar construir alguna cosa entre tots.

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que efectivament desitja que el que no poguéssem 
resoldre en les properes setmanes ho poguéssem resoldre durant els propers mesos o propers anys i estic 
segur que treballarem en aquesta línia. El Sr. Forcadell fa un prec i una pregunta, desprès introdueix altres 
temes, intentaré centrar-me en lo que m'ha preguntat al principi, desprès li faré algun esment de tot l'altre.

Mire el del Pla estratègic, Sr. Forcadell  no ho entén. Jo ho accepto i ja està. Jo li dic que vostè és dels  
regidors que té més informació per poder entendre-ho i que ha estat passant això, però em diu que no ho  
entén, jo em quedo aquí i n'acuso recepció i en tot cas si li he d'aclarir ja li aclariré com entengui que li he 
d'aclarir. 

Respecte  a la conveniència o no, o com pot acabar de contaminat un Pla estratègic perquè s'arranque a uns  
mesos de les eleccions corresponents i si això pot generar un problema i ha de ser qüestionat, home jo li  
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diria al Sr. Alcalde que tranquil, perquè tenim un exemple molt recent de que això ha passat i ningú ha 
qüestionat absolutament res, ni el debat s'ha vist absolutament contaminat. Vull recordar-li al Sr. Alcalde que 
el govern ara sortint de la Generalitat de Catalunya, sinó recordo malament, tres setmanes de l'inici de la 
campanya electoral va plantejar arrencar un Pla estratègic a les Terres de l'Ebre, ho podia haver fet els set  
anys  anteriors,  però  ho  va  fer  a  tres  setmanes  de  la  campanya  electoral  i  absolutament  ningú  ho  va  
qüestionar, ningú i inclús es va crear una comissió que més el nucli que quedaven exclosos Alcaldes i ningú  
va obrir boca, que quedaven excloses algunes formacions polítiques i ningú va obrir boca i ho va qüestionar,  
perquè entenem i, a una força política que podia ser i desprès s'ha concretat, però que podia ser alternança 
de govern, no se li va preguntar res i ningú ho va qüestionar, perquè enteníem que un Pla estratègic per a les  
Terres de l'Ebre supera als governants de cada moment i un Pla estratègic per a la ciutat de Tortosa, també 
superarà a tots nosaltres, no és una qüestió de l'Alcalde Ferran Bel o del tinent d'Alcalde Ricard Forés o de 
qualsevol de nosaltres, per tant l'experiència demostra que això no té que invalidar tot el procés, ni el té que  
contaminar,  si  tots,  govern i  oposició,  ens comportem d'alguna forma amb la  racionalitat  que s'espera,  
l'experiència ens demostra que es pot arrencar un Pla estratègic tres setmanes abans de les eleccions  
inclús el govern que ho arrenca ne pot fer venda, que no serà el cas, ja li asseguro i ningú qüestiona i el Pla 
estratègic continua la seva via i per tant estic segur que també pot ser vàlid per al cas de Tortosa, ho ha  
estat fa poques setmanes per al cas de les Terres de l'Ebre i estic segur que el mateix exemple podria ser  
vàlid. Intentarem no esperar a tres setmanes abans de les eleccions, però també podria ser un exemple.  
Què fa falta? Estem d'acord, amb això tothom coincidíem, però en lo nostre cas, tant el Sr. Alcalde com jo 
coincidim en què va falta, no coincideixo de que si ara és una època de crisi fa falta més, un pla estratègic  
ha de ser poc cojuntural i molt estructural, per tant quan es plantegen, no es plantegen per als propers cinc  
anys, ha de ser un Pla estratègic que se'n surtigue i així està passant també als llocs on s'estan redactant,  
per tant no perquè ara hi hagi crisi és més necessari o menys necessari, per tant estic segur que això serà  
així. 

Respecte a temes de pactes de ciutat així  com en el Pla estratègic he intentat perceberar i  intentarem 
perceberar  en  aquests  pactes.  També  hi  ha  d'haver  un  mínim caliu  que  segurament  imputable  en  un  
percentatge al grup majoritari d'aquest plenari, però jo crec que és la meva percepció imputable a tothom no  
ha estat des del primer dia, primer per unes raons que havien d'escampar, he entès que no han escampat i  
per tant no m'he vist en la força de que hi haguessen pactes en veritable voluntat de ser aprovats quan algú  
legítimament  pensa que no ha de ser així  i  que no es dóna cap tipus de “canxa” i  jo li  dic, el màxim 
responsable sóc jo mateix perquè al fi i al cap sóc el que encapçalo el grup majoritari d'aquest ple. 

Respecte al de l'estabilitat de govern és evident, ja ho vaig constatar i vaig dir que si recorda també les  
meves primeres paraules com Alcalde, també entenia extremadament afortunat perquè se m'havia dipositat 
una confiança i una estabilitat que no la tenia per mi mateix, però que hi havia una voluntat de que la  
tinguéssem mútua, que era pel grup municipal d'Esquerra Republicana i pel grup municipal de Convergència  
i  Unió,  i  aquesta estabilitat  és essencialment  fruit  del  resultat  electoral,  per  tant  del  que van voler  els 
electors, però sobretot també dels grups municipals que li han acabat donant aquesta estabilitat. Altres  
Alcaldes al llarg de, des de l'any 79 fins ara, de diferents colors polítics, no van tenir aquesta oportunitat o 
aquesta sort, per tant jo entenc que ens hem de congratular d'aquesta estabilitat de govern i segurament  
aquesta estabilitat  de govern també ha fet  possible,  segurament no, en certesa,  aquesta estabilitat  de  
govern ha fet possible moltíssimes de les actuacions, moltíssimes dels projectes, i que al final del mandat  
poguéssem passar comptes cadascú des de la seva responsabilitat en la ciutadania i desprès la ciutadania  
ens ho valorarà, segurament pitjor del que ho voldríem tots, perquè segurament tots voldríem que ens ho  
valorés millor, però ens ho valorarà de forma encertada, sigui quina sigui la valoració, però al final és de 
forma encertada.

Per tant respecte al Pla estratègic res més a dir-li, si li he de fer alguna aclaració li faré alguna aclaració, 
però ja estríctament en temes privats per tots plegats.

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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