
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
6/2011

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

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusen la seva assistència:
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO

Tortosa, sent les dinou hores  i trenta minuts del dia 
set  de març  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 1/2011, de 3 de gener 
− Ordinària 4/2011, de 7 de febrer
− Extraordinària 5/2011, de 21 de febrer 

ACCIÓ SOCIAL 

Ensenyament 

2n. Dictamen de proposta d'aprovació de la creació del premi Mestre de Mestres.

3r. Dictamen de proposta d'aprovació de la subscripció d'un conveni de col·laboració entre les AMPES dels 
centres públics de primària de la ciutat i l'Ajuntament de Tortosa per al desenvolupament d'activitats del Pla 
Educatiu  d'Entorn  de  Tortosa  (PEE)  durant  el  curs  escolar  2010-2011  i  de  la  concessió  directa  de 
subvencions a les anomenades AMPES
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URBANISME, OBRES PÚLIQUES I SERVEIS

4t.   Dictamen de  proposta  d'acord  d'encàrrec  de  gestió  a  l'empresa  municipal   “GESTIÓ  URBANÍSTICA 
MUNICIPAL TORTOSA, S.A.” (GUMTSA) que comprèn la redacció dels projectes tècnics, execució i direcció  
tècnica de l'obra “Dotació dels serveis de subministrament d'aigua i gas al Polígon Catalunya Sud” 

RÈGIM INTERIOR 

5è.  Dictamen de ratificació de l'acord de la Junta Veïnal de l'EMD de Jesús d'aprovació de la concertació 
d'una operació de crèdit a curt termini per import de 300.000 euros.

6è. Dictamen d'aprovació de la proposta d'acord d'establiment del preu públic d'entrada a l'espai museístic  
del Centre d'Acollida Turística de Tortosa 

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

GOVERNACIÓ

8è. Dictamen de proposta d'acord d'aprovar l'establiment del servei públic municipal de captura, recollida, 
acollida,  alimentació  i  manteniment  d'animals  de  companyia  abandonats  o  perduts;  aprovació  del  seu 
reglament regulador; aprovació dels plecs de clàusules administratives per a l'adjudicació de la concessió 
del servei i aprovació de l'expedient de contractació de la seva gestió.

9è. Dictamen de proposta d'acord per a la inclusió al nomenclàtor de carrers del municipi, de la Plaça dels 
Dolors.

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

10è. Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana, sobre la continuïtat de les emissions de TV3 al  
País Valencià

11è. Proposta del grup municipal del Partit Popular per reclamar als diferents governs les accions pertinents 
necessàries que puguin garantir les emissions de TV3 i d'altres canals públics catalans i Canal 9 i la resta de  
canals públics Valencians a tot el territori català i valencià

PART DE CONTROL

12è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per  la Junta de Govern Local i  Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

5/2011, de 31 de gener 
6/2011, de 7 de febrer 
7/2011, de 14 de febrer 
8/2011, de 21 de febrer 

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 127/2011 a la 179/2011 

13è.- Informes de l’Alcaldia. 
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14è.-  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

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

− Ordinària 1/2011, de 3 de gener 
− Ordinària 4/2011, de 7 de febrer
− Extraordinària 5/2011, de 21 de febrer 

*-*-*

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

ACCIÓ SOCIAL 

Ensenyament 

02. DICTAMEN DE PROPOSTA  D'APROVACIO DE LA CREACIÓ DEL PREMI MESTRE DE MESTRES.

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

Relació de fets

L'Ajuntament de Tortosa, en l'exercici de les seves competències i com a expressió d’una voluntat política de 
col·laborar i participar en la dinàmica educativa del municipi, manifesta la seva voluntat, concretada en un 
dels punts del PAM pel que fa a la regidoria d’Ensenyament, de crear el premi “Mestre de mestres”. 

Que aquest premi vol reconèixer la trajectòria docent i  el mèrit educatiu a aquelles persones que hagin 
desenvolupat una tasca exemplar en el camp pedagògic, contribuint a la millora de l’escola i de la societat i  
que  puguin  esdevindre  referents  modèlics  dignes  d’imitar  per  totes  aquelles  persones  dedicades  a 
l’educació. Vol premiar un perfil humà, una trajectòria professional fonamentada en la coherència personal i  
ètica a favor de la societat, i més en concret a favor del món educatiu de la nostra ciutat.

Que aquest premi es convocarà anualment i es lliurarà dins del període del curs escolar.

Que l’Ajuntament de Tortosa es compromet a coordinar el premi a la ciutat de Tortosa, a fer-ne la difusió, a  
establir  pautes  de  treball  conjuntes  amb els  possibles  col·laboradors  i  a  posar  a  disposició  els  espais  
necessaris per a la realització dels actes necessaris. 

Que el premi que és lliura és una placa de bronze que reprodueix el pati dels Reïals Col·legis de Tortosa.

Que des de la Regidoria d'Ensenyament es proposen les següents bases com a reguladores del Premi:
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"PREMI MESTRE DE MESTRES

A.  Motivació del premi Mestre de Mestres

Per tal de reconèixer la trajectòria docent i el mèrit educatiu d’aquelles persones que desenvolupen o hagin  
desenvolupat una tasca exemplar en el camp pedagògic contribuint a la millora de l’escola i de la societat  i  
perquè puguin esdevenir referents modèlics dins del món de l’ensenyament, l’Ajuntament de Tortosa crea el  
premi Mestre de Mestres. 
Alhora pretén  prestigiar la tasca que fan els professionals de l’educació en concret en la nostra ciutat de  
Tortosa en favor de moltes generacions de ciutadans i ciutadanes .

B. Requisits dels candidats

Els candidats han de ser professionals del món educatiu que siguin vius en el moment de concedir el premi  
i  que exerceixin o hagin exercit la docència en el nostre municipi.

C. Composició del tribunal

El tribunal que designarà el premiat estarà presidit per l’alcalde de Tortosa.
La resta de components seran: 
El regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament.
Un tècnic d’Ensenyament de l’ajuntament.
Un representant dels SSTT d’Ensenyament designat pel Delegat Territorial.
Dues persones del món educatiu designades per l’alcalde a proposta de la regidoria d’Ensenyament de  
l’Ajuntament.
Aquest tribunal podrà ser permanent o es podrà renovar cada any.

D.Atorgament del premi

Un cop el tribunal hagi designat el candidat premiat, es convocarà un acte públic d’entrega del premi dins  
del  transcurs del curs escolar.

 E. El Premi

El premi és una peça gravada de bronze que reprodueix el pati dels Reials Col·legis de Tortosa, un edifici  
emblemàtic per al món educatiu i un dels conjunts renaixentistes més importants de Catalunya."

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Acció Social en data 22 de febrer de 2011. al Ple de  
l'Ajuntament de Tortosa, proposo l'adopció del següent ACORD:  

Aprovar  les bases i consegüentment  la creació del Premi Mestre de Mestres.

*-*-*

A continuació pren la paraula la Sra. Cordero, qui creu que és un premi positiu el Mestre de Mestres i crec  
que era una cosa que es tirar endavant. Voldria fer una petita aportació, en positiu, en quan a la composició 
del  tribunal  si  aquest plenari  té a bé i  seria el  poder reconèixer  el  moviment de mestres de renovació 
pedagògica o a la xarxa d'innovació pedagògica, que és un dels que també estem casi tots els docents 
participem d'aquest  moviment  i  després també voldria,  si  es  pogués afegir  en  aquesta  composició  del 
Tribunal,  un membre de representant  de les  Universitats,  del  món universitari  que hi  ha a la  ciutat de 
Tortosa, perquè considero que Mestre de Mestres no només es pot focalitzar a l'etapa de primària, sinó que 
també es podria reconèixer als professors de secundària o algun professor de l'àmbit universitari. Crec que  
així tindria una visió més amplia aquest premi i que podria abarcar a més gent. És una aportació en positiu. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que la tindrem en compte per a futures ocasions, però  
que no acaba de compartir l'últim argument, almenys com estava conceptuat originàriament, perquè es volia 
fer un reconeixement als mestres que no als professors universitaris, per tant quan parlàvem de Mestres de 
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Mestres, precisament anava un reconeixement més de l'àmbit primari i de primària podríem entendre la 
secundària. No compartiríem l'àmbit dels professors universitaris, que entenem que n'hauria de ser. Sra.  
Corder quan governe segurament ho farà diferent, però el concepte i l'origen del premi i del reconeixement  
era en aquest àmbit.

L'altra proposta també la tindrem en compte en una futura convocatòria, ara vostès ja ho van dictaminar 
afirmativament, ve així al Ple, ho mantenim igualment com ho havia dictaminat la Comissió Informativa i de  
cara a properes convocatòries, així com li dic lo de l'àmbit universitari no ho veiem clar, l'altre crec que no hi  
hauria inconvenient.

A continuació pren la paraula la Sra. Cordero, qui manifesta que voldria afegir també una altra cosa que  
m'he deixat i és que agrairia que quan parlem de requisits dels candidats, poses “els i les candidates”, des  
del món educatiu els “els i les” ho fem servir molt, perquè el que volem és visualitzar tant als xiquets com a  
les xiquetes, en aquest cas seria “els i les professionals”.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que ho tindrem en compte per a futures ocasions Sra.  
Cordero i parlarem d'els i les mestres, també al premi.  En tot cas ara es dictamina com venia aprovat amb el 
vot unànim de la Comissió Informativa i amb algunes i no ho tornaré a repetir dels seus suggeriments, estic 
segur que a la pròxima convocatòria es podrà aprovar. 

*-*-*

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

03. DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIO DE LA SUBSCRIPCIÓ D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LES AMPA DELS CENTRES PÚBLICS DE PRIMÀRIA  DE  LA  CIUTAT I  L'AJUNTAMENT DE  TORTOSA PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS  DEL  PLA  EDUCATIU  D’ENTORN DE TORTOSA  (PEE)  DURANT  EL  CURS 
ESCOLAR 2010-11 I DE LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A LES ANOMENADES AMPA.

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

“Relació de fets

1.  A  la  unitat  d'Ensenyament   hi  ha la  necessitat  de fer  front  a despeses generades per  les  activitats  
extraescolars del Pla Educatiu d'Entorn gestionades a nivell organitzatiu per les AMPA d'aquells centres que  
tenen assignació econòmica i signen conveni amb l'Ajuntament a l'efecte de sol·licitar la seva assignació i de 
justificar les actuacions dutes a terme.

2. Al pressupost de l'Ajuntament de Tortosa del 2011 no hi figura dins de la unitat cap partida/es nominativa 
per cadascuna de les AMPA destinada a aquestes accions. Actualment només existeix una única partida 
genèrica  amb la  denominació  2011-ENS-32401-48900 Convenis  PEE que s'hauria  de desglossar  per  a  
cadascuna de les AMPA que signa conveni i que rebrà ingressos per part de l'Ajuntament.

3. Vist l'informe proposta del cap de la unitat gestora de data 25 de febrer.

4. Vist l'informe favorable de la Intervenció de data 25 de febrer de 2011.

5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Acció Social en data 2 de març de 2011.

Al Ple de l'Ajuntament de Tortosa, proposo l'adopció del següent ACORD:

PRIMER. Acordar  l'aprovació  de  subvencions  nominatives  amb  càrrec  a  les  següents  partides 
pressupostàries:
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2011-ENS-32401-48900 Coveni AMPA Escola Cinta Curto  Activitats extraescolars del PEE 2010-11 6.320,00
2011-ENS-32401-48901 Coveni AMPA Escola Remolins  Activitats extraescolars del PEE 2010-11 7.260,00
2011-ENS-32401-48902 Coveni AMPA Escola El Temple Activitats extraescolars del PEE 2010-11 4.300,00
2011-ENS-32401-48903 Coveni AMPA Escola Ferreries Activitats extraescolars del PEE 2010-11      10.700,00
2011-ENS-32401-48904 Coveni AMPA Escola La Mercè Activitats extraescolars del PEE 2010-11 7.700,00

        
                                                       36.280,00

SEGON. Aprovar el conveni proposat regulador de les subvencions anteriorment detallades

TERCER. Facultar l'alcalde per a la seva signatura.

*-*-*

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

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

04.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  D’ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  A  L’EMPRESA  MUNICIPAL  “GESTIÓ 
URBANÍSTICA  MUNICIPAL  TORTOSA,  S.A.”  (GUMTSA)  QUE  COMPRÈN  LA  REDACCIÓ  DELS  PROJECTES 
TÈCNICS,  EXECUCIÓ  I  DIRECCIÓ  TÈCNICA  DE  L’OBRA  “DOTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA I GAS AL POLÍGON CATALUNYA SUD

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

“Per resolució de data 30 de novembre de 2010,  s’ha atorgat a l’Ajuntament de Tortosa per part d’ACC10  
una  subvenció  per  un  import  de  4.500.000,00  euros  amb  càrrec  a  la  dotació  pressupostària  
D/7025.770.0001/622 per a les despeses generades en el desenvolupament de l’actuació “dotació dels  
serveis de subministrament d’aigua i gas al Polígon Catalunya Sud”.

 L'Ajuntament de Tortosa té constituïda l’empresa municipal Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, S.A.  
(GUMTSA), societat mercantil de capital íntegrament municipal, quin objecte social inclou d'entre d'altres, l'  
assumpció  de  competències  municipals  que  siguin  delegables  i  que  siguin  encomanades  pel  propi 
Ajuntament.

Vist el vigent Contracte-Programa regulador de les relacions entre aquest Ajuntament i la societat Gestió 
Urbanística Municipal de Tortosa, S.A. (GUMTSA), pel que fa a la facultat d’aquest Ajuntament d’encarregar a  
aquesta la realització de les actuacions necessàries i prèvies.

Vista  la  conveniència  i  oportunitat,  per  raons d’una  major  eficiència,  eficàcia  i  agilitat  administrativa, 
d’encomanar l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal en l’elaboració dels projectes tècnics, execució i  
direcció tècnica de l’obra “dotació dels serveis de subministrament d’aigua i gas al Polígon Catalunya Sud” 
que ha estat objecte de subvenció.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres Públiques emès en data  21 de febrer de 
2011, amb els vots favorables de tots els grups municipals presents a la sessió.

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

Primer.-  Encarregar  expressament  a  l’empresa  municipal  Gestió  Urbanística  Municipal  de  Tortosa,  S.A. 
(GUMTSA) l’elaboració i redacció dels projectes tècnics, execució, i direcció tècnica de l’obra “dotació dels 
serveis de subministrament d’aigua i gas al Polígon Catalunya Sud”.
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Segon.- Finalitzada l’obra  l’ens receptor serà l’Ajuntament de Tortosa.

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

*-*-*

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que val la pena fer un breu comentari. Evidentment 
que ho votarem favorablement, però entenem que és una obra important, que és l'inici d'una obra important 
que ens ha de permetre tenir no un abastament d'aigua al Polígon Catalunya Sud, que ja existia, sinó un 
abastament en potencial  al  Polígon Catalunya Sud,  que és  el  que ens mancava si  volíem aspirar  tenir 
determinades  inversions  al  territori.  No  m'estendré  en  l'explicació  que  ja  aquests  dies  també  ha  anat  
apareixent per la premsa. Crec que tot aquest procés del Catalunya Sud ens ha de servir, com quan tots ens 
equivoquem, o quan ens surt malament una cosa, ens ha de servir per a intentar que no ens torni a passar  
en un futur, que ens arribe una infraestructura, que ens arribe un equipament tant important per al present i  
per al futur del territori i que encara presente una serie de mancances en què jo no em posaré ara mateix a  
distribuir culpes. La qüestió és que ni la Generalitat ni l'Ajuntament en diferents cicles, havien acabat de 
concretar aquest abastament en potencial que comentava ara fa un moment. Això ens arriba a través d'un 
fons de reindustrialització que prové d'uns recursos econòmics que es van aconseguir per unes esmenes al  
Parlament Espanyol per part d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Catalunya Verds. Crec que dels onze 
milions i pico si tenim en compte una part que anava destinada a La Sènia, aquesta serà sense cap mena 
de dubte l'obra principal i ben bé s'ho val. S'ho val perquè serà clau en la definició d'una oferta de sòl  
industrial competitiu a la nostra ciutat, al nostre territori, que bona falta ens farà en els propers mesos i en 
els propers anys. 

En això em quedo, en la satisfacció de veure com comencem a solucionar un problema que tenia aquesta  
ciutat i aquest territori al Catalunya Sud i que per tant crec que és motiu de celebració avui aquí.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

A continuació pren la  paraula el  Sr.  Sabaté,  qui  manifesta  que certament estem parlant  d'una inversió  
important, 4.500.000 d'euros amb càrrec a aquest fons de reindustrialització de les Terres de l'Ebre dins 
d'una aportació important del  govern d'Espanya a càrrec als  pressupostos generals de l'Estat de 2010. 
4.500.000 d'euros dels 11.000.000 d'euros que venen per a garantir l'abastament i el subministrament de 
futur per a l'ampliació del Polígon Catalunya Sud  i el subministrament de gas, penso que estem davant 
d'una bona notícia en la mesura que també ha d'ajudar a esvair aquella idea que sovint les Terres de l'Ebre 
estem desconsiderats per part de les Administracions superiors. La demanda plantejada en el seu moment 
arran de determinades crisis d'empreses al nostre territori pels agents socials i econòmics, especialment  
pels sindicats i també per la patronal i les institucions de l'àmbit socio-econòmic van fer que s'acabés dotant 
aquesta partida, que adquirís concreció en aquest moment precisament per a garantir aquest abastament.  
Simplement voldria remarcar el fet de que és important això que acabo de dir i lamentar que la garantia del 
subministrament d'aigua per a l'ampliació no s'hagués fet amb anterioritat, és un debat que ja hem tingut en  
el curs d'aquest ple, que ha tingut diferents episodis i que en qualsevol cas pensem que si s'hagués aprovat 
fa gairebé dos anys i mig en el Ple ordinari de desembre de 2008, la moció que el nostre grup va plantejar 
instant a què, entre altres coses, es demanés una concessió d'aigua a la  Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre, més enllà de que s'hagués fet o no la conducció, hauríem tingut ja una garantia de subministrament 
que  hagués  estat  un  element  important  alhora  d'aquelles  empreses  que  haguessen  volgut  considerar  
invertir  al Polígon Industrial  del nostre territori  que està bàsicament a Tortosa i  entre Tortosa i  l'Aldea i  
hagués estat sense dubte un important estímul a la inversió en un moment en què la principal ocupació de 
la nostra ciutadania és la crisi econòmica i la seva conseqüència l'atur. En qualsevol cas, encara que arribe 
tard, benvingut sigui i per suposat comptarà amb el vot favorable del nostre grup.

Intervenció del Sr. Alcalde.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que en tot cas alguns comentaris es mereixen els seus  
comentaris. 
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Sr. Forcadell estic d'acord, dels erros s'ha d'aprendre, sigui dels errors propis i sigui dels errors aliens, un  
sempre ha d'aprendre dels errors, ja sigui fets per ell o fet pels altres i a la fi i al cap, jo crec que aquests  
anàlisis són bons de fer i sobretot de traure conclusions de futur. Una altra puntualització, és l'abastament 
de l'ampliació del Catalunya Sud, el Catalunya Sud. El que hi ha construït ara, el que havia construït el 16 de  
juny de 2007, no tenia aigua, tenia una concessió del CAT excepte per al mes de juliol i agost. Hem tingut  
aigua perquè hi ha hagut poca demanda, aquest govern municipal va construir un pou, que garanteix el  
subministrament de totes parcel·les que hi han actualment construïdes al Catalunya Sud, tant a Tortosa com 
a l'Aldea. A instàncies d'aquest govern i quan algú pensava que no havia de ser així, quan ens vam plantar 
davant de la construcció dels pous de Vinallop vam demanar algunes actuacions que també ens havien de  
garantir  al  terme municipal  de Tortosa el  subministrament d'aigua en cas d'emergència,  entre aquelles  
actuacions n'hi ha una que adjudicarà si no ho ha fet durant aquesta setmana passada AQUAMED, que és la 
dotació d'aquest pou amb una inversió per part de l'Ajuntament de Tortosa. En aquell moment de més de 
300.000  euros,  dotarà  dels  mecanismes  d'extracció  d'aigua  al  pou  i  la  conducció  fins  al  dipòsit  del  
Catalunya Sud i en aquesta actuació, està garantit el subministrament d'aigua del Catalunya Sud que hi ha 
avui construït, de les parcel·les que hi han ocupades i de les que queden per ocupar, que no vol dir que les  
que queden per vendre, en queden molt menys per vendre que les que queden per ocupar, hi ha algunes 
que no han fet les inversions.

Per tant les coses són com són i també les hem d'explicar com són. No és cap retret, en cap moment s'ho  
prenguin com a retret, ho dic per si algú desprès ens vol donar lliçons d'alguna cosa, doncs estem disposats  
a escoltar-les, però cadascú hem d'aprendre les lliçons que no hem sapigut fer o els exàmens que no hem 
sapigut passar, però un quan aprova l'examen doncs l'aprova, un quan el suspèn ha d'anar abans havia  
d'anar a setembre a la revàlida o repetir curs.

El Sr. Sabaté diu que lamentem que no s'hagi fet fa dos anys. Doncs jo també lamento haver heretat un  
polígon sense aigua, també ho lamento i també lamento que el govern anterior a l'Ajuntament de Tortosa no 
hagués fet res per resoldre aquest problema i el que el Sr. Sabaté plantejava al 2008, no era exactament el  
que estem fent ara, entre altres coses el Sr. Sabaté plantejava fer un Consorci, una Mancomunitat, no sé en  
quin ànim de defensar què, en aquests moments qui fa l'obra, qui executa l'obra i qui explota l'obra, és  
l'Ajuntament de Tortosa i l'Empresa Municipal de Serveis Públics si s'escau, per tant és 100% l'Ajuntament 
de Tortosa i a més a més hem de fer, no podem anar de forma absolutament autònoma, i això s'ha fet  
d'acord en uns criteris del Govern de la Generalitat, que no és l'actual, sinó l'anterior, però continua sent el  
Govern de la Generalitat i era el Govern de la Generalitat i el Govern de la Generalitat va proposar i va estar  
proposant fins l'última hora com a mínim quatre opcions diferents per subministrar aigua a l'ampliació del  
Catalunya Sud, quatre i algunes passaven i tampoc ara ho he de dir, perquè no hem d'aixecar debats que ja 
estan tancats i mentre el Govern de la Generalitat no decidia com s'havia de subministrar el Catalunya Sud,  
el que no podia fer l'Ajuntament de Tortosa és tirar per lliure. Ja hem estat estirant d'aquest carro que és 
també la nostra obligació, però venir ara i dir no, és que això es tenia que haver fet al 2008, home doncs  
haver-ho dit al Sr. Montilla i que s'hagués decidit i que hagués decidit d'on volia traure l'aigua. Clar, ara venir  
aquí  a donar lliçons, home està bé, però escolte, vam heretar un polígon sense aigua, per tant ara dir que 
l'ampliació encara no té aigua, és que encara no tenim ampliació, és que l'hem de fer i la farem, però no hi  
ha ampliació, per tant farem l'ampliació, consolidarem el que hi ha, que això ja avui tothom ha de saber per  
a evitar falsos debats, el Catalunya Sud les parcel·les que hi han construïdes avui al Catalunya Sud, totes 
tenen aigua, totes i la que necessiten i està garantida i tenen llum, la que necessiten, cosa que no passava 
al juny de 2007, no teníem llum  i a instàncies d'aquest Ajuntament i de l'Ajuntament de l'Aldea es va fer una  
obra en un aprovació d'un Pla especial  i  ho va fer el  Govern de la Generalitat,  concretament ho va fer 
l'Incasol, també a impuls del Govern de la Generalitat per portar llum que es tenia que haver portat molt  
abans  i  lo  que  no  tenia  i  sí  tindrà  ara  l'ampliació,  però  també les  parcel·les  existents,  és  gas,  perquè 
Catalunya Sud no tenia gas i l'únic que avui no té el Catalunya Sud, les parcel·les existents i que sí que 
tindran en aquesta  actuació,  serà  gas,  per  no  generar  confusió  ni  generar  controvèrsia.  Aigua avui  les 
parcel·les que hi han, la que necessiten, llum, les parcel·les que hi han, la que necessiten i el que no tenen i  
tindran en aquesta actuació les parcel·les existents serà gas. Una operació que tampoc no és fàcil i no ha 
estat fàcil i aquí segurament pel retràs de tots, però també he de dir que es va fer una labor en Gas Natural  
per part de l'anterior govern, que era imprescindible, perquè en algun moment s'havia arribat a plantejar no  
subministrar encara que es fes l'obra, cosa que avui ja està resolta, per tant avui per avui, el Catalunya Sud 
té aigua i electricitat suficient que no tenia i tindrà gas i en aquesta obra garantim a l'ampliació el gas i  
garantim a l'ampliació l'aigua i la garantim a un preu que no és el preu del CAT, un preu més barat, no tenia  
sentit tenir el Catalunya Sud aigua al mateix preu que la té el polígon del Francolí i aquesta és la realitat  
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diguéssem el que diguéssem o vulguem explicar el que vulguem explicar. En tot cas, també dir que ara en 
aquests  moments  i  en  aquest  acord,  l'únic  que  estem  fent  és  l'encomana  dels  projectes  tècnics,  
posteriorment una vegada estiguin els projectes, s'hauran d'aprovar, s'haurà d'aprovar un pla especial per 
part de l'Ajuntament i per part de la CUTE i es podrà executar l'obra que ja tindrà l'encàrrec de l'obra si l'ha 
d'executar la GUMTSA, però avui per avui, l'únic que estem aprovant en aquest moment és l'encàrrec de la  
redacció dels projectes tècnics i de la direcció tècnica de l'obra, l'obra ho farem a posteriori.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que només per dir que sembla que discutim fins 
quan  no  discutim.  Hem  vingut  a  dir  més   o  menys  lo  mateix.  L'aigua  ja  n'havia  i  ara  el  que  fem és 
subministrar per a donar potencial a l'ampliació, potencial de creixement. No sé on estava la contradicció i 
crec que el mateix relat que ha fet el Sr. Bel, ho han fet els diferents governs de diferents sensibilitats en  
moments creuats i finalment al final del camí, doncs avui ja ho tenim damunt la taula i sembla que s'està 
regularitzant tot, doncs benvinguts sigui. 

Aprofito per apuntar-me i crec que és una reflexió que hem de fer a nivell territorial, no és que nosaltres no  
hem de pagar l'aigua a preu de Consorci d'Aigües de Tarragona, al que jo sempre he definit aigua de Vichy,  
és aigua de Vichy perquè ve, té un origen que fa que passe per uns sistemes de control de qualitat brutals i a 
més comporta una serie de compensacions a unes determinades organitzacions que aquí al territori  no  
tenim. Qua m'apunto a això i que els espero que en el canvi de govern nou no s'inverteixi el procés que 
s'havia iniciat. Pogués ser una solució a nivell territorial i que impedeixi que en altres moments i en altres 
llocs ens passe el que ens ha passat durant tot aquest temps en lo Catalunya Sud. 

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell, que si em permet la broma, amb una  
aigua de Vichy, aquest gas no és per ficar aigua al gas i fer aigua de Vichy, espero una altra cosa. En tot cas 
coincidim de que òbviament aquesta aigua d'ús industrial al costat del riu Ebre, ha de tenir un preu molt  
més competitiu que qualsevol dels processos i per altra forma està obligat el CAT també d'amortitzar totes 
les seves instal·lacions com ja sabem i com és raonable.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que posats a fer memòria és bo no deixar-se res.  
És bo recordar que el Polígon Catalunya Sud era una idea que s'havia considerat a la dècada dels 90 i que el  
govern  municipal  de  Tortosa,  de  Convergència  i  Unió   majoritàriament,  el  mandat  95-99 va  decidir  no 
impulsar,  considerar  altres opcions a la  zona de Jesús, a la  zona de Vinallop,  sense que això s'acabés 
concretant en res i va ser a partir de l'arribada a l'Alcaldia del PSC, l'any 99, quan vam insistir reiteradament  
i negociant amb el Govern de la Generalitat, el darrer govern del Sr. Jordi Pujol, la necessitat de que aquest 
polígon tirés endavant, finalment. Hem de dir, que en positiu vam aconseguir que el polígon es concretés, si  
no recordo malament, la primera pedra es va posar a l'any 2003 i el polígon es va venir a acabar a l'any  
2006, en mancances és cert. Era una obra de l'Incasol, del Govern de la Generalitat i amb mancances, però  
en qualsevol cas vam aconseguir un tema important que va ser la principal peça de sòl, com he dit abans,  
industrial de les Terres de l'Ebre. Una peça de sòl estratègica que sense dubte és fonamental per al futur de 
Tortosa, per al futur de l'Aldea i per al futur de les Terres de l'Ebre.

A partir d'aquí, ja ho he dit abans, hem tingut polèmica reiterades, El Sr. Bel em diu que es van trobar un  
polígon sense aigua, home doncs no és cert,vull dir, de les 110 hectàrees que en aquest moment hi ha, 80  
de Tortosa i 30 de l'Aldea. Vam demanar a l'Ajuntament, perquè certament l'Incasol ens ho havia entregat  
sense resoldre el tema, vam demanar aigua al Consorci d'Aigües de Tarragona i tot i que la concessió jurídica 
podíem dir obviava els dos mesos de l'estiu, sap vostè que teníem per escrit la conformitat de què teníem 
aigua disponible per a garantir el subministrament. També és cert que s'havia de treballar per garantir el  
subministrament  definitiu  i  la  garantia  d'aquest  subministrament  definitivament.  Clar  van  passar  pocs 
mesos, va haver un canvi al govern municipal de Tortosa i a partir d'aquí els hi va tocar gestionar el tema a 
aquest equip de govern. Entretant va passar una nova apertura de concessions als Consorci d'Aigües de 
Tarragona, que aquest govern va obviar, sense demanar aigua del CAT. És cert que és un aigua cara, però és 
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cert que més val tenir la concessió i la garantia per a les Terres de l'Ebre i per a Tortosa que no que se'n vagi  
a sostenir el creixement del Camp de Tarragona.

Aquest govern municipal quan nosaltres fa dos anys i mig vam plantejar la moció demanant que es demanés 
aigua a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per tenir la garantia per si podia venir alguna inversió de cara  
a l'ampliació, ja li he dit jo abans això, no tant per les hectàrees actuals sinó de cara al marge que hi ha fins 
les 300 hectàrees d'ampliació. El Sr. Bel va dir de tot en aquell ple i entre altres coses, que ja ho estaven 
fent i fins i tot ens van arribar a dir que era una proposta infantil i que en realitat el que volíem era apuntar-
nos un tanto perquè l'equip de govern ho anaven a fer al cap de dos dies. D'això fa dos anys i mig. És  
important que finalment i ho he dit abans, que encara que sigui tard, es garanteixi el subministrament Sr.  
Bel, d'on sortirà aquesta aigua? Del pou que han fet, la demanaran a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre?  
Si ens ho pot aclarir, perquè si és així, per què han passat dos anys i mig sense fer la petició? Per respecte al  
Govern de la Generalitat, no us ho deixava fer el Govern de la Generalitat? No els ho deixava fer? Sí que eren  
dolents a éste govern de la Generalitat, realment ja veig que han patit molt durant aquest temps. 

Prossegueix el Sr. Sabaté que no és així. Tenia la certesa de que el Ministeri de Medi Ambient estava en 
disposició de donar la concessió i a més a més penso que aquesta concessió hagués estat important de  
cara a que qualsevol empresa, com he dit abans, que volgués invertir al nostre polígon, sabes que hi havia  
una garantia de futur, que aquesta ampliació comptava amb una concessió d'aigües. Li he sentit dir, avui no 
ho a dit, aquest dies a la premsa que clar primer s'havia de fer el projecte, hem pot explicar també quin  
projecte han fet durant aquests dos anys i mig? Perquè ho desconeixem, a veure si ens pot aclarir aquestes  
coses, estarem encantats.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Sabaté que li aclarirà algunes, perquè clar algú  
l'escolta i pot pensar  que el Sr. Sabaté és un pobre regidor de l'Ajuntament de Tortosa, que el tenen aïllat, 
que el seu govern anava acampant per aquests país fent projectes i no li explicaven, cosa que jo em nego a 
creure i per tant si no li explicaven tindria alguna explicació la seva intervenció aquí. Vull pensar que el Sr.  
Sabaté  fa  un  altre  plantejament,  perquè  no  se'm  ocorre  que  el  govern  anava  fent  propostes  i  no  el  
mantenien al corrent

Els perversos governs de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Tortosa i a la Generalitat de Catalunya no 
volien el desenvolupament de les Terres de l'Ebre. No, eren dolents per sí mateixos i no feien el Catalunya  
Sud, va haver un moment que va sortir el sol i el Sr. Sabaté és Alcalde i quan és Alcalde, aconsegueix que es  
faci el Catalunya Sud. Però no té cap responsabilitat, es fa un Catalunya Sud  que no sé com es fa, però es fa 
sense subministrament elèctric, sense subministrament d'aigua i  sense subministrament de gas i  algun 
Ajuntament, vostè era Alcalde però suposo que va digué intervenir algun regidor a l'oposició de Convergència 
aprova el projecte, era Alcalde però no en té cap de responsabilitat, això era la Generalitat, la Generalitat 
que fica la primera pedra al 2003 i tot el polígon el fa la Generalitat bona, la del Sr. Montilla, però llavors la 
fa i el polígon continua executant-se en tots els defectes del món, però el Sr. Montilla no té culpa, això, la  
culpa la té el 2007, que torna a entrar el Sr. Bel i han fet el polígon i l'han fet malament per culpa del Sr. Bel,  
el Sr. Montilla i el Sr. Sabaté són els artistes de la pel·lícula, ho fan tot bé i tot el que ha anat malament no  
tenen responsabilitat, tot és responsabilitat dels meus, claro, és que ho volen fer tant gran i ho volen fer tant  
bonic que se'ls hi desquadra el cuento per tot arreu. El Polígon sense aigua, sense llum i sense gas l'aprova 
l'Ajuntament  de  Tortosa,  qui  era  Alcalde  a  l'Ajuntament  de  Tortosa?  Qui  era  regidor  d'urbanisme  a 
l'Ajuntament  de Tortosa?  En  quines majories  s'aproven i  amb quins  informes  s'aproven.  Qui  executa  el 
Catalunya Sud sense aigua, sense llum, sense telèfon, sense línia telefònica, no es pensen que m'he begut  
l'enteniment  i ho vull exagerar, és que no hi havia, les empreses ho poden atestiguar que no hi havien línies  
de telèfon i sense gas és la Generalitat del Sr. Montilla, del Sr. Maragall, què es va fer el Catalunya Sud? 
Perfecte, però en una serie de deficiències que és difícil d'entendre i perdó, encara m'ho he deixat, sense  
depuradora  d'aigües residuals  i  així  s'aprova i  així  s'executa  i  si  no,  l'anterior  Delegat  del  Govern de la  
Generalitat ho sap perfectament, es treballa per fer una depuradora, que no està feta, perdó que ara ja està 
feta encara que no ha entrat  en funcionament,  perquè falta també la  canalització de les  aigües de la 
depuradora fins al riu, bueno un tema tècnic, es porta l'energia elèctrica i era Alcalde aquest senyor que els  
està parlant i el govern n'era un altre, home potser és que algú ho ha reclamat, no ho sé, jo ja no em vull  
posar més medalles, perquè tot ho faig malament i ha sigut una plaga dels mil dimonis que el Sr. Ferran Bel  
sigui Alcalde de Tortosa, això també els ha quedat clar a totes i tots els tortosins. Es porta la llum, es fa la  
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depuradora, es dóna subministrament d'aigua que diu que havia constància per escrit, no hi havia concessió 
i ara me'n vaig a lo altre.

I ara fa uns mesos quan el CAT  obri les concessions vostès no en demanen. Clar Sr. Sabaté i li vaig dir  
claret, claret al President del CAT. Mentre vostès tenien demanda del Camp de Tarragona, vostès no ens 
volien donar concessió, ara que la demanda al Camp de Tarragona baixa i vostès han de pagar els costos  
fixes  de  les  infraestructures,  necessiten  paganos  i  van  buscant  concessió  d'aigua  i  ara  ens  ofereixen 
concessió d'aigua per a què els ajudéssem a pagar els seus costos de les infraestructures que vostès no 
poden amortitzar en lo que estan venent d'aigua a Tarragona? Li vaig dir, escolte, nosaltres ara no en tenim 
de problema amb l'aigua i en un futur el problema d'aigua se'ns ha de solventar d'una altra manera, per tant 
jo no demanaré ara concessió d'aigua i els ajudaré a pagar i amortitzar les instal·lacions que la demanda del  
Camp de Tarragona no els hi permet. Això ho vam explicar, ho vam explicar privadament i ho vam explicar 
públicament i l'Ajuntament de Tortosa l'aigua, aquest Ajuntament de Tortosa, en aquest Alcalde, l'aigua la  
busquem d'un altre lloc, que tampoc no ho fem en ciència infusa, ho fem amb l'assessorament de l'ACA i fem 
el pou amb una prospecció prèvia que havia fet l'ACA al lloc que ens indica, sapiguent que aquest pou no era  
altament probable que donés el cabal d'aigua per subministrar una ampliació.

Demanem la concessió a la CHE. És que el govern del Sr. Montilla tenia altres propostes que jo no he dit per  
discreció però que ara ja solto aquí i que em van arribar a plantejar i dir, escolte ja veurem d'on ha de sortir 
l'aigua, perquè l'aigua, dos dels plantejaments que tenien eren sense nova concessió Sr. Sabaté i vostè ho 
ha de saber i era comprar l'aigua a algú que ja té concessió i només n'hi han dos que tinguessen concessió  
que passaven per allí i aquesta proposta no va sortir de l'Ajuntament de Tortosa, va sortir del Govern del Sr.  
Montilla.  Sr.  Sabaté  i  si  la  solució  era  fer  una  concessió,  també  s'havia  de  determinar  dos  possibles  
solucions que també es va estar plantejant el govern del Sr. Montilla, concessió directa del riu o concessió  
de pous i aquesta és la realitat i és així com ha anat la història, si ara vostè diu no, perquè jo ho havia  
decidit, el Sr. Sabaté ho havia decidit, però ni el Sr. Montilla, ni el Sr. Huguet, ni els senyors de l'ACA tenien 
determinat quina havia de ser la solució i la solució també li dic jo des del meu convenciment personal es 
força i s'acorda i es veu ja el final quan realment hi han els recursos necessaris per fer la inversió, si no  
segurament, poder encara s'hauria de determinar quina hauria de ser la solució de les quatre possibles 
plantejades i ara diu, però tot això era culpa del Sr. Bel, bueno Sr. Sabaté, això és com vostè ho veu, no com  
ho veiem nosaltres. S'han de redactar els projectes, evidentment, perquè no es pot demanar una concessió  
sense  un  mínim  projecte  i  si  tot  va  bé  independentment  dels  que  ara  nosaltres  estem  encarregant,  
independentment d'aquests, l'ACA està redactant un projecte i un avantprojecte que suposem que ens podrà 
entregar al llarg dels propers dies, encara ara no ho tenim, que és el que haurà de servir per començar a  
plantejar formalment la concessió i li agrade o no li agrade, aquest és la història que a més estic segur que 
vostè coneixia,  perquè si  no ho coneixia encara em preocuparé més i  ho pot explicar  com vulgui,  però 
aquesta és la realitat. 

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, i diu que no per polemitzar sinó per fer dos precisions crec jo  
en relació a dos temes que s'han tractat.
 
El primer és en relació a la concessió famosa que té l'Ajuntament de Tortosa amb el Consorci d'Aigües de  
Tarragona, per aclarir que és cert. Que és a precari  que tenim una concessió amb 10 mesos a l'any i per què  
no es podia tenir concessió al juliol i a l'agost? No es podia tenir perquè no només hi ha el consum real, sinó 
que també hi han reserves, per tant aquestes reserves que els anteriors, independentment del territori del 
que foren Sr. Alcalde, això crec que seria just reconèixer-ho, majoritàriament del Camp de Tarragona, per  
suposat, perquè perdone però l'invent no va ser nostre el tema del Consorci d'Aigües de Tarragona, sinó que 
ve de molt lluny i evidentment aquestes reserves el que feien és que no hi hagués disponible aigua de paper,  
que en diem, aigua per a fer concessió, la garantia pràctica del subministrament estava i això també seria  
bo reconèixer-ho, per tant en certa manera tothom té raó. Aquí formalment l'Ajuntament de Tortosa no tenia  
una concessió, per tant no tenia un dret legal sobre una determinada quantitat d'aigua els mesos de juliol i  
agost, però de la mateixa manera era més que evident que hi havia la garantia pràctica de que hi hauria el 
subministrament d'aigua, per tant crec que aquí està el punt d'equilibri, si el volen agafar bé i sinó també.

Segona puntualització en relació al que comentava ara d'aquesta oferta del Consorci d'Aigües de Tarragona. 
Aquesta OPA que va llançar per veure si algú volia agafar més concessió d'aigua i per tant volia contribuir al 
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sosteniment d'aquestes despeses que tenen d'amortització d'infraestructures, que és cert, evidentment avui  
el  Consorci  d'Aigües de Tarragona s'enfronta  a  problemes importants  des del  punt  de vista  de la  seva  
sostenibilitat financera, però també en aquest sentit hauríem crec de ser justos i explicar el per què? Perquè  
vostè  Sr.  Bel  també sap d'on ve  aquesta  operació  i  d'on ve  aquesta  disponibilitat  sobtada  d'aigua del 
Consorci d'Aigües de Tarragona, i ve d'un programa jo diria que modèlic d'utilització d'aigua reutilitzada per  
part de la indústria química que fa que l'aigua que detrau el Camp de Tarragona de l'Ebre baixe un 10%  
anual des del dia en que s'engega l'aparatet per a entendre'ns, per tant el que no podem és estar com a  
territori dient que deixen de xuclar i quan deixen de xuclar trobar-ho malament i el que no podem dir com  a 
territori és que no s'incrementa la concessió del Consorci d'Aigües de Tarragona per a que no es puguin  
endur més aigua i  al  mateix  temps demanar-los que trenquen al  juliol  i  a l'agost la  barrera de la  seva 
concessió. Moraleja de tot això, jo crec que com a territori i ho deia abans, tenim el repte de muntar un bon  
sistema d'abastament i sanejament d'aigua propi i amb el tema del Consorci d'Aigües de Tarragona, haurà  
de quedar fonamentalment per aquells usuaris que estan en el Camp de Tarragona i que han de pagar un  
sobrepreu per la seva no disponibilitat d'aigua dins de la seva conca.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell que no obrirem ara aquest debat,  
perquè llavors  si  que ens podríem anar  molt  més.  Escolte,  quan deixen de xuclar  malament,  no,  mai,  
perfecte, el que passa és que no vull que ens ho facin pagar a nosaltres. Escolte quan entri en funcionament 
l'aparatet i quan baixa la demanda industrial en picat, per una situació, bueno vostè tindrà la seva opinió,  
però jo tinc les dades que ens van passant al consorci, demanda perdó, he dit industrial  i no és industrial,  
és industrial i la domèstica, perquè molts ajuntaments també baixen el seu consum, normal, perquè també 
el van baixar aquí, mesures d'estalvi, mesures de crisi, no es consumeix tant, etc, etc. Diu l'invent no va ser  
nostre, no però el van saber administrar correctament durant set anys, per tant les coses són com són i  
home, la sort és que no ho hem tingut que provar, per què que estigues garantit el subministrament de fet la  
realitat  ens ho va  constatar,  jo  no  sé que hagués passat,  jo  sé  que les  converses que vaig  tenir  si  la  
demanda hagués continuat de forma de creixement exponencial com havia passat al llarg dels últims quatre 
anys, havia crescut moltíssim i per què no se'ns donava més concessió? Perquè jurídicament no la podien 
donar i sempre et deien el mateix, no hi ha d'haver problema, però Alcalde has de saber que si algun dia hi a 
problemes, primer subministraré als que tenen concessió que et subministraré a tu i això era així i també ho 
hem de dir, no hem tingut problema, perquè la demanda d'aigua de les industries que hi han al Catalunya 
Sud, avui per la tipologia d'indústria és molt minsa, no són industries que desenvolupen la seva activitat 
tenint l'aigua com un element fonamental, per tant la cosa ha anat així, però sí que li puc dir que coincidim 
segurament al 99% i aquest debat del futur segurament ni és l'Ajuntament de Tortosa al lloc que s'haurà de 
fer, s'haurà de fer en un lloc més ampli i també segurament no és avui el dia que l'hauríem de fer. 

Intervenció del Sr. Sabaté 

A continuació pren la  paraula el  Sr.  Sabaté,  per  matisar  algunes qüestions.  Diu el  Sr.  Alcalde que vam 
aprovar el projecte que va presentar el govern de la Generalitat,  el vam aprovar i el tornaríem a aprovar. No  
recordo cap queixa del grup municipal de Convergència i Unió, és cert que tenia  mancances, vam estar  
treballant per resoldre-les, vam estar en converses amb aquest govern de la Generalitat i amb el següent per  
subministrar l'electricitat des de la subestació de l'Ampolla, era un tema complexe  i també evidentment hi  
ha una qüestió que és evident i que el Sr. Bel ha fet referència i ha posat èmfasi en la primera intervenció i  
és  que  el  subministrament  d'aigua  i  l'energia  elèctrica  per  a  la  primera  fase  ha  estat  suficient  per  al  
funcionament de les industries que s'hi han instal·lat, per tant en principi el que és pitjor en tot això ha estat 
aquest xin-xin que vostès han provocat  abans i  desprès d'entrar  al  govern,  de que el  Polígon Industrial  
Catalunya Sud no tenia les condicions necessàries i suficients per a la ubicació industrial i en això no ha fet 
cap favor a la instal·lació d'indústries a Tortosa al llarg d'aquests anys. 

És evident de que quan s'acaba el polígon, estem poc temps al govern, uns mesos, i entren vostès, han 
tingut quatre anys Sr. Bel, avui ens porta un expedient per contractar el subministrament d'aigua, però avui i  
no ens ha contestat a més a més, encara no ha demanat la concessió, sí, sí, és culpa del govern del Sr.  
Montilla, és culpa de no sé qui, de no sé què, i clar pobre de vostè evidentment  què havia de fer-hi, clar han  
passat quatre anys del seu mandat i evidentment encara avui no han demanat la concessió, avui encara no  
està garantida la concessió per a l'ampliació del polígon. Això és un problema i més quan tenim el repte 
sobretot  avui  d'aconseguir  inversions  de  futur  en  el  moment  que  sembla  que  comença  a  iniciar-se  la  
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recuperació econòmica, aquest és el principal problema. El Sr. Bel a l'hora de repartir culpes en sap també 
un rato, comença per aquí, per allà, pobres de natros, la culpa és del Sr. Bel que ho ha tornat a destorbar,  
etc, etc. Sr. Bel fa dos anys i mig els ho vam dir, demane la concessió, clar pobre de vostè, el govern de la  
Generalitat li deia que no ho fes i clar vostè lleial com sempre al govern de la Generalitat evidentment no ho 
va fer, i avui li toca fer desprès, potser si ho hagués fet en aquell moment quan honestament aquest grup  
municipal li  va proposar,  avui  tindríem la garantia d'aigua i  tot  hagués anat més ràpid en benefici  dels 
interessos de Tortosa. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui  manifesta  que  ampliació  d'aigua,  garantia  d'aigua  a  una  
ampliació  que  encara  avui  el  govern  de  la  Generalitat  no  ha  començat,  perquè  rodes  de  premsa  i  
explicacions marca de la casa, però l'anterior govern de la Generalitat no va començar aquesta ampliació. El 
Sr. Sabaté m'exigeix que jo com Ajuntament garanteixi l'aigua a una ampliació que ni s'ha iniciat, “oído el 
dato”, el Sr. Bel en quatre anys no ha fet res, perquè llum i aigua ja n'hi havia i a més a més feia un xin-xin  
que ha provocat malentesos, Sr. Sabaté, demà pel matí se'n va i  truca a l'Associació de propietaris del  
Catalunya Sud, truqui i parli en lo seu Secretari General, parli en lo seu President i parle en los seus vocals,  i 
que li diguen quantes vegades l'Alcalde de Tortosa els hi ha demanat que no facin manifestacions, que no 
facin elements de pressió pública de cara a l'anterior Govern de la Generalitat respecte a les deficiències,  
perquè era un element que perjudicava a tots i pregunte si els hi he dit, una, dos o tres vegades, que li  
diguin, i em diu, no que ja estava tot solventat, tenien telèfon Sr. Sabaté? No, el subministrament d'energia  
elèctrica estava garantit a totes les parcel·les? No, perquè quan els hi estaven venent, els hi estaven venent  
en  menys  quilowatts  dels  que  tenien  disponibles  segons  el  projecte,  perquè  no  estava  garantida  el 
subministrament elèctric ni a l'actual, no a l'ampliació,  ni a l'actual i això s'ha fet sota l'Alcaldia del Sr. Bel,  
però això era perquè algú ja ho havia pensat, no havia tingut temps de fer-ho, home, i escolte, aigua, ja ho 
hem discutit. Qui ha fet el pou? Home i vostè els vuit anys anteriors què havia fet? Perquè ara em reclama a 
mi que faci la concessió abans de que es faci l'ampliació i vostè havent-se executat les obres, no va ser  
capaç de fer res per subministrar aigua al Catalunya Sud. És que s'ha de tenir valor Sr. Sabaté, vuit anys  
deixat que estiguin construint un polígon que no té res i ara ens ve a donar lliçons perquè per una futura  
ampliació que encara ni s'ha començat, nosaltres hem de demanar la concessió, perquè si no demanem la  
concessió ho estem fent malament, home sap què faig? A part de demanar la concessió el que he de fer i el 
que hem de fer entre tots, és que el govern faci l'ampliació que no va fer l'anterior govern, no la va fer, i en  
vam parlar molt, però si no sé que, ens encallarem aquí, que si ens encallarem a medi ambient o no sé què,  
i ara vostè em diu que he de fer els deures per tenir garantit el subministrament d'aigua malgrat no té  
garantit l'ampliació, bueno, i ho tenia que haver fet fa dos anys i mig, quan ja li he explicat tot el procés,  
home, per és que és casi ridícul i que ens vingui a donar lliçons quan vostè ha deixat un polígon sense els  
subministraments bàsics i ara em diu que no he fet bé les coses, perquè el que s'ha d'ampliar encara no té  
l'aigua. Sap quin és el problema? És que quan vingui l'ampliació, també hem de garantir la llum, hem de 
garantir  l'energia elèctrica  que tampoc no està garantida encara Sr.  Sabaté,  perquè s'havia  de fer  una  
inversió,  que l'havia de fer  Red Eléctrica Española,  que s'havia de fer  a l'any 2010, que desprès es va 
retardar al 2011 i ara si no recordo malament està planificada per al 2014 i ja ho empomaran els que  
vinguin, per tant tindrem aigua, però potser no tindrem llum a l'ampliació. El que sí que li puc garantir és que 
quan es faci l'ampliació del Catalunya Sud es farà, si un servidor és Alcalde, amb tots els subministraments 
garantits, tots i quan hagin de trucar per telèfon no ho hauran de fer per mòbil, si volen ho faran per mòbil,  
però què havien previst la fibra òptica? No claro, la fibra òptica, doncs tindrà la fibra òptica el Catalunya Sud,  
però la realitat és aquesta i encara així l'equip de govern ho ha fet malament, i l'antic govern són un “mahou 
cinco estrellas” i nosaltres som uns aprenents de tot.. En tot cas això ja es determinarà, però lliçons les 
estrictament necessàries i de les persones degudament autoritzades per poder-ho fer.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula per al·lusions el Sr. Sabaté, qui manifesta al Sr. Bel que diu que l'antic govern  
no vam fer res. Escolte nosaltres vam garantir l'aigua per a la primera fase gràcies a l'acord amb el Consorci  
d'Aigües de Tarragona, vostès han fet un pou marcadament insuficient i hauran d'acabar demanant aigua a  
la  Confederació  Hidrogràfica  de  l'Ebre,  perquè  encara  no  ho  ha  dit,  en  aquest  ple  en  la  seva  llarga  
intervenció, encara no ha reconegut que acabarà fent allò que fa dos any i mig li proposàvem nosaltres,  
encara no ho ha reconegut, ha tingut quatre anys per garantir tot això i em diu, hem de garantir l'aigua per  
una ampliació que no s'ha fet. Vostè sap que hi havia una empresa important que s'havia plantejat instal·lar-
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se aquí, per diferents raons de moment han ajornat la inversió i que demanaven era garantia d'aigua, per  
tant la concessió que no costa ni cinc és important per donar una garantia de futur per aquelles empreses  
que necessiten consumir aigua, és això l'important, independentment de que l'ampliació estigui feta o no, 
perquè si hi ha una empresa important que es vol instal·lar aquí, la urbanització de les parcel·les ja es farà  
Sr. Bel i això vostè ho sap, per tant no faci volar coloms i dir aquí que gràcies a vostè s'ha fet tot i tal.  
Nosaltres vam garantir el suficient, es va treballar per a què estigués garantit de cara al futur i vostè durant  
quatre anys que ha sigut Alcalde de Tortosa, li  ha tocat continuar gestionant això, però de cara al futur,  
encara no ha fet absolutament res i sobretot no ha garantit l'aigua i avui farà allò que havia de fer fa tres 
anys, aquest és el problema Sr. Bel, no es faci la víctima, aquest és el problema, que no ha estat capaç de  
fer-ho. El Sr. Bel deien que ja ho estaven fent, que nosaltres intentàvem apuntar-nos tantos, mire jo no dono 
lliçons a ningú, als meus alumnes quan dono classes, però fa temps que no en dono ara, no dono lliçons,  
l'únic que faig són propostes, perquè és la meva obligació, som un grup de set regidors, representem un terç 
de la Corporació i de la ciutadania de Tortosa i fem propostes i les fem ben intencionades, quan proposem  
en una moció de demanar una concessió d'aigua, que ens van dir de tot menys guapos, era una proposta 
ben intencionada, dos anys i mig desprès estem igual que estàvem i avui vostès inicien el tràmit per a fer  
això,  aquesta és la realitat. Què vostè durant quatre anys ha fet coses? Faltaria més, durant quatre anys ha  
tingut temps per a fer coses, nosaltres en vam fer abans i el Sr. Bel n'ha fet ara i se'n han de fer, però no ha  
fet aquelles qüestions que són fonamentals, que són estratègiques i sobretot no ha garantit l'aigua per a la  
possible ampliació en cas de que una empresa important es vingui a ubicar aquí. Ara ho farem, ja està bé, 
tard, però valgue.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que ho farem tard, no, ho farem abans  de que estigui  
l'ampliació  i  garantirem l'aigua,  el  gas i  la  llum i  el  telèfon i  el  Sr.  Sabaté diu que són propostes ben  
intencionades. Sap quin és el problema? I tota la ciutadania de Tortosa ho sap, que quan un ha estat vuit 
anys Alcalde dir  que propostes ben intencionades, quan un ha estat vuit anys com Alcalde i han fet un  
polígon sense aigua, sense llum, sense telèfon, sense gas i sense fibra òptica i que es plantege aquí i vingui  
al Ple i digui és una proposta ben intencionada, jo no he fet res d'això, no he sigut capaç, me l'he menjat en 
patates.  Però  ara  quan estic  a  l'oposició,  una proposta  ben intencionada,  per  a  quan facin  l'ampliació 
demano una concessió en un moment que absolutament fora de lloc. Sr. Sabaté  vostè sap quin és el 
problema? És que ha sigut vuit anys Alcalde, la gent n'és conscient del què va fer en vuit anys com Alcalde i  
ara pot fer  propostes ben intencionades, però la  reflexió és,  home ara una proposta ben intencionada, 
demano una concessió a la CHE i aquest senyor en vuit anys no va garantir ni l'aigua, ni la llum, ni el telèfon,  
ni el gas, ni la fibra òptica? Doncs de bones intencions Sr. Sabaté el cel n'està ple, sap, per tant la ciutat no  
es governa en bones intencions, aquestes bones intencions són necessàries quan un està sent Alcalde,  
quan ha sigut vuit anys Alcalde i no ha fet res i desprès ve i diu que és una proposta ben intencionada, sí, sí,  
el que ens ha d'explicar és per què va deixar un polígon sense aigua, sense llum, sense gas, sense telèfon, i  
sense fibra òptica i quan hagi explicat això, podrà dir, ara tinc una proposta ben intencionada i a partir d'aquí 
i desprès ens ho retraurà i dirà mire Sr. Bel jo no ho vaig fer perquè hi havia una confabulació astronòmica i 
no va ser possible i ara a més, ben intencionadament, li exigeixo que demane una concessió per una futura  
ampliació que el govern d'abans tampoc no va fer i que s'haurà de fer i jo seré el primer en demanar-la,  
malgrat els moments de veritable crisi econòmica. Ara dir que vostè ho ha fet tot ben intencionadament, que 
nosaltres ho fem tot malintencionadament i que hem de preveure una ampliació, que l'estem preveient molt  
abans,  sap quan hi  ha  de tramitació  només en aquests  moments? De tramitació  de les  modificacions 
urbanístiques, expropiacions i poder iniciar obres de l'ampliació, pel cap baix, un any i mig, això corrent a  
150 per hora malgrat ara ens hagin limitat a 110 per hora, any i mig, per tant ho estem fent dins del termini  
oportú.

El Sr. Sabaté encara no m'ha explicat per què va deixar el Catalunya Sud sense tots els serveis? No m'ho ha 
explicat i també seria bo que anés a l'associació de propietaris del Catalunya Sud i ho expliqués i els digués,  
escolte-ho, mire-ho, se'ns va passar, no ho sabíem, no ens feien cas, no sé digue alguna cosa i desprès  
vingui aquí i ens dóna les lliçons que facin falta, perquè jo quan he d'aprendre aprenc i quan m'han de donar  
lliçons me'n deixo donar, ara quan em volen donar gat per llebra doncs ja tinc una edat que gat per llebra 
procuro que no me'n donin. 

Intervenció del Sr. Sabaté
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A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta al Sr. Bel que en breveta. Em pregunta que vaig fer  
durant els vuit anys, que els tortosins i tortosines ja saben el què ha fet? Doncs mire li resumiré. En matèria  
de Promoció  Econòmica vam portar amb les mancances que siguin, el polígon industrial més gran que hi ha  
a les Terres de l'Ebre i de la nostra història i vam portar la Universitat Pública de referència, la Universitat  
Rovira i Virgili, vam signar l'acord i vam aconseguir que vingués a Tortosa, per a garantir la presència de la  
formació universitària  i  el  coneixement i  la  recerca.  Em pot  dir  vostè Sr.  Bel  què ha fet  en matèria  de 
Promoció  Econòmica  davant  de  la  creació  del  polígon  més  gran  i  de  portar  la  universitat  pública  de 
referència? Vostè que tant s'ha preocupat, vostè que tant ha fet, vostè què ho ha fet tot i que realment és qui 
ha de patir l'acosament d'aquesta oposició deslleial i que només fem propostes ben intencionades. Hem fet 
moltes coses, en vam fer-ne més que ara, evidentment no els avorriré amb el  detall,  però només amb 
aquestes dos, el polígon industrial més gran de la història de Tortosa i la Universitat pública a Tortosa, ja 
explica en resum el meu pas per l'Alcaldia, expliquem vostè el què ha fet Sr. Bel? 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté, qui si vol li explicaré en detall, però  
escolte, acabe-ho d'explicar. El polígon més gran de Catalunya, més desdotat de Catalunya i més desocupat  
de Catalunya, aquesta és la realitat Sr. Sabaté, em vol dir quina empresa va portar vostè a Tortosa en vuit  
anys? És que al final és el que hi ha Sr. Sabaté. Per tant ara venir a donar-nos lliçons i la Universitat, mire la 
Universitat no existia, no s'havia fet res abans, no s'havia fet cap pas previ, no havien centres concertats. La 
Fundació Dr. Manyà no existia, la Fundació Dr. Manyà, els estudis d'empresarials o els estudis d'infermeria, 
tot aquests estudis no existien a Tortosa, no havien existit mai i van sortir a partir de l'any 99. Escolte Sr.  
Sabaté, ja ens jutjaran d'aquí dos dies, a vostè ja el van jutjar, sí, sí, l'obra de govern seva la van jutjar ara fa  
quatre anys, la van jutjar i l'obra de govern d'aquest alcalde la jutjaran d'aquí dos dies  i d'aquí quatre anys  
jutjaran la de l'Alcalde que sigui i així successivament i això és com és i ens agrade o no ens agrade, Sr. 
Sabaté va ser el millor Alcalde de la història de Tortosa, bueno, segurament i és així i d'aquí 70 o 80 dies hi  
hauran eleccions municipals i la ciutadania parlarà i no s'equivocarà com no es va equivocar fa quatre anys,  
ni vuit anys, ni dotze, ni fa mai i aquesta és la realitat. Llavors vostè ha fet no sé quantes coses, ha fet  
moltíssimes i aquest Alcalde no ha fet res i el poquet que ha fet és perquè ja estava tot fet, faltava tallar la 
cinta, doncs aquesta és la realitat i no perdrem més temps en aquest debat.

*-*-*

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

RÈGIM INTERIOR 

05. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’EMD DE JESÚS D’APROVACIÓ DE LA  
CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 300.000,00 EUROS.
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist  l’escrit  del  President  de  l’EMD de Jesús,  de  data  18  de  febrer  de 2011,  pel  qual  s’interessa  la 
ratificació de l’acord de la Junta Veïnal de l’EMD de Jesús adoptat en sessió del dia 17 de febrer de 2011,  
pel qual s’aprova concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per import de  
300.000,00  euros  amb  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria,  S.A.,  per  atendre  necessitats  transitòries  de  
tresoreria  derivades  del  pagament  d’obligacions  amb  consignació  pressupostària  corresponents  al  seu 
Pressupost General de 2011.
 
Vist l’informe de l’Interventor d’aquest Ajuntament i el dictamen favorable emès, en sessió de 2 de març de 
2011, per la Comissió Informativa de Règim Interior.
 
Atès que l’article 45.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com 
l’article 83.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya, preveuen la necessària ratificació, per l’Ajuntament corresponent, dels acords  
sobre operacions de crèdit adoptats per les entitats municipals descentralitzades.
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Atès que el Ple d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a la ratificació de l’acord esmentat.
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:
 
Primer.  Ratificar íntegrament l’acord de la Junta Veïnal de l’Entitat  Municipal Descentralitzada de Jesús, 
adoptat en sessió de 17 de febrer de 2011, pel qual s’aprova la concertació, amb Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria,  S.A.,  d’una  operació  de  crèdit,  en  la  modalitat  de  préstec  a  curt  termini,  per  import  de 
300.000,00 euros, per atendre necessitats transitòries de tresoreria derivades del pagament d’obligacions 
amb consignació pressupostària corresponents al seu Pressupost General de 2011.
 
Segon. Donar compte del present acord de ratificació a l’EMD de Jesús.”

 *-*-*

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.  DICTAMEN  D'APROVACIÓ  DE  PROPOSTA  D'ACORD  D'ESTABLIMENT  DEL  PREU  PÚBLIC  D'ENTRADA  A 
L'ESPAI MUSEÍSTIC DEL CENTRE D'ACOLLIDA TURÍSTICA DE TORTOSA
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atès que en data 31 de maig de 2010, mitjançant decret núm. 999/2010 es va incoar l'expedient per  
l'establiment dels preus públics d'entrada a l'espai museístic del Centre d'Acollida Turística de Tortosa. 
 
Atès que en data 23 de febrer de 2011 es va emetre informe proposta per part de la Cap d'Unitat del  
departament  de  Promoció  Econòmica,  Turisme  i  Universitats,  indicant  la  necessitat  d'establir  el 
corresponent preu públic.
 
Atès l'informe favorable d'intervenció de data 25 de febrer de 2011.
 
Atès que d'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, l'establiment o modificació dels preus públics  
correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de  
Govern Local.
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de 2 de març de  
2011.
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
 
Aprovar  l’establiment  dels  preus públics  d'entrada  a  l'espai  museístic  del  Centre  d'Acollida  Turística  de 
Tortosa, quina tarifa és la següent: 
 
Concepte Import, en euros
Preu d'entrada/ per persona 3,00
Preu reduït/ per persona 2,00
Preu reduït per grups de més de 50 persones 1,00
Entrada gratuïta - Menors de 10 anys

- Persones amb possessió de la targeta turística 
“Tortosa Card”. 

        
* El preu reduït s'aplica a majors de 65 anys, de persones discapacitades,persones de família nombrosa, i 
estudiants que disposin del carnet d'estudiants. “      

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

07. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL RELATIVA A 
DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE 
L’IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS,  INSTAL.LACIONS  I  OBRES  I  DE  LA  TAXA  PER  LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES.
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, formulades pels contribuents que es relacionen en l’annex I  
del present acord.
 
Vistos els  corresponents informes favorables emesos pels Serveis tècnics municipals,  la  referència dels 
quals s’inclou en el referit annex I del present acord.
 
Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. I-4, reguladora de l’Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. T-5, reguladora de la Taxa per llicències  
urbanístiques.
 
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex I del present 
acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de 2 de març de 
2011.
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
 
Primer.- Declarar  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  construccions,  instal·lacions  o  obres  que  es 
relacionen en l’annex I del present acord.
 
Segon.- Concedir les  bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions,  instal·lacions i 
obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, als contribuents que es relacionen en l’annex I del present  
acord.
 
Tercer.- Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, atorgant-los-hi els  
recursos pertinents.

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

47820507B PALLEJA BONAVIDA, NURIA X-2010-GIN-00710 Arnau de Jardí,15 50 S-2010-IMA-1762

S0811001G Dep.JUSTICIA  Generalitat X-2010-GIN-00757 C/ Merce, 90 S-2010-IMA-1770

47822236S PONS AUDI, ROSA X-2010-GIN-00783 Benissanet, 29 JS 50 S-2010-IMA-1769

40932118F GIMENEZ GARCIA, MARGARITA X-2010-GIN-01030 Castelló, 9-A 90 URB-2401-10

47475847Y PORTILLA CEVALLOS, WILSON 
ADR

X-2010-GIN-01027 Benicarlo, 34
50

URB-2398-10

50621702L CAMOS BORRAS, LUIS X-2010-GIN-01026 Av. Catalunya, 19 50 URB-2397-10

40930159A RAMIREZ MORENO, SERGIO X-2010-GIN-01024 Barri Sta. Rosa 50 S-2010-IMA-2421
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 *-*-*

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

GOVERNACIÓ 

08.  DICTAMEN DE PROPOSTA  D'ACORD D'APROVAR L'ESTABLIMENT  DEL  SERVEI  PÚBLIC  MUNICIPAL  DE 
CAPTURA, RECOLLIDA, ACOLLIDA, ALIMENTACIÓ I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O 
PERDUTS;  APROVACIÓ  DEL  SEU  REGLAMENT  REGULADOR;  APROVACIÓ  DELS  PLECS  DE  CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LA SEVA GESTIÓ.
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist  l'expedient  incoat  per  resolució  de  l’Alcaldia  núm.  2271/2010,  de  data  22  de  novembre,  per  a 
l'establiment del servei, i la contractació de la gestió, del servei de captura, recollida, acollida, alimentació i  
manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts en el municipi  de Tortosa, de competència 
municipal d'acord amb allò que preveu l'art. 16 del Text refós de la Llei de Protecció dels Animals aprovat per  
decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei.

Vistos  els  plecs  de  clàusules  administratives  i  les  seves  corresponents  prescripcions  tècniques  per  a 
l'adjudicació  de la  gestió  del  servei  mitjançant  procediment  obert,  de  tramitació  urgent  motivada en la 
necessitat de satisfer de forma immediata les necessitats a que respon la realització del servei en base a  
l'elevat nombre d'animals abandonats actualment existent i la peremptòria necessitat de prestar aquest, en 
condicions adequades i ajustades a la normativa legal de protecció dels animals, en el nou equipament 
destinat a aquesta finalitat construït pel Consell Comarcal del Baix Ebre en terrenys cedits en el seu dia per  
la societat municipal GUMTSA. 

Atès que els esmentats terrenys, així com les instal·lacions sobre aquests construïdes pel referit Consell 
Comarcal, han revertit a l'administració municipal al renunciar l'ens comarcal, en virtut d'acord plenari de 
data 17 de desembre de 2010, a la cessió d'ús que en el seu dia li fou conferida per GUMTSA.

Atès que la societat municipal GUMTSA ha acordat la constitució i cessió a favor de l'Ajuntament d'un dret 
real d'ús de caràcter gratuït per una durada, sense perjudici de pròrroga, de vint-i-cinc anys, sobre l'immoble 
i instal·lacions esmentades.

Atès que de la documentació que consta a l'expedient, així com dels informes emesos per la Secretaria i la 
Intervenció,  es  desprèn  que  resulta  procedent  l'establiment  del  servei  del  servei  de  captura,  recollida, 
acollida, alimentació i manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts d'acord amb allò que 
preveu el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per per decret 179/1995, de 13 de 
juny  i la licitació per a l'adjudicació de la seva gestió d'acord amb allò que preveu la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Al Ple Municipal, amb el dictamen favorable de la comissió informativa de Governació acordat per unanimitat 
dels membres presents en sessió de data 3 de març de 2010, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Acceptar, procedint a la seva formalització en document administratiu i inscripció en l'inventari 
municipal de bens, la cessió a favor d'aquest Ajuntament per part de la societat municipal Gestió Urbanística 
Municipal de Tortosa, SA (GUMTSA),d'un dret real d'ús de caràcter gratuït per un termini de vint-i-cinc anys, 
sense perjudici de pròrroga,  a comptar des de la data que es faci constar en el document de formalització 
de la cessió en document administratiu, sobre l'immoble següent, propietat de la referida societat municipal, 
que serà destinat a centre d'acollida d'animals abandonats o perduts:
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Porció de 2699,96 m2 del terreny situat a la partida de Santa Càndida, polígon 125, parcel·la 43, en la qual  
hi ha construïdes unes instal·lacions destinades a centre d'acollida d'animals.

SEGON.- Aprovar inicialment l'establiment en el municipi de Tortosa del servei públic municipal de captura, 
recollida, acollida, alimentació i manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts, sobre la base  
de la corresponent memòria justificativa i el projecte d'establiment, que serà gestionat de forma indirecta i  
en règim de concessió, la prestació del qual tindrà lloc en l'immoble, i instal·lacions construïdes en aquest,  
descrites en el punt primer d'aquests acords.

TERCER.- Aprovar inicialment el reglament regulador del servei el contingut literal del qual figura com annex  
a aquest acord.

QUART.- Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives per a l'adjudicació de la concessió del 
servei  de captura,  recollida,  acollida,  alimentació i  manteniment d'animals  de companyia abandonats o  
perduts en el municipi de Tortosa que es durà a terme mitjançant procediment obert amb pluralitat de 
criteris d'adjudicació, procediment que es declara de tramitació urgent amb els efectes  que preveuen els 
arts. 96 de la Llei  30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i 50 de la Llei 30/1992, de 
règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  d'acord  amb  les 
següents dades:

Termini de la concessió: Tres anys, amb possibilitat de pròrroga per un o diversos períodes addicionals de 
com a mínim un any i  de com a màxim tres anys,  sense que la durada total  del  contracte,  pròrrogues  
incloses, ultrapassi els sis anys.

Règim econòmic: 
Finançament del servei a càrrec íntegrament del pressupost municipal. 
Pressupost base de licitació, IVA no inclòs: 178.171,62 €,  i 32.070,89 € en concepte d'IVA al tipus del 18%.
Anualitat mitjana de 59.390,54 € euros, IVA no inclòs, 70.080,84 €, IVA (18%) inclòs.
Valor estimat del contracte, pròrrogues incloses, IVA no inclòs: 356.343,24 €.

CINQUÈ.- Sotmetre a informació pública els acords continguts en els punts segon i tercer  d'aquest acord  
relatius a l'establiment del servei i  l'aprovació del seu reglament regulador pel termini de trenta dies, a  
comptar des de l'endemà de la darrera publicació en butlletins oficials de l'anunci que es farà públic al BOP i  
al DOGC i que s'inserirà també en el tauler d'anuncis i en el perfil del contractant de l'Ajuntament perquè s'hi  
puguin presentar al·legacions o reclamacions. Transcorregut aquest termini sense que se n'hagin formulat  
els precedents acords s'entendran definitivament aprovats.

SISÈ.-  Sotmetre  també a  informació  pública  l'acord  contingut  en el  punt  quart  d'aquest  acord  relatiu  a 
l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i les seves corresponents prescripcions tècniques per a 
l'adjudicació de la concessió de la gestió del servei durant el termini de deu dies, a comptar des de l'endemà 
de la darrera publicació en butlletins oficials de l'anunci que es farà públic al BOP, al DOGC i que s'inserirà 
també en el tauler d'anuncis i  en el perfil  del contractant de l'Ajuntament, perquè s'hi puguin presentar 
al·legacions  o  reclamacions.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  se  n'hagin  formulat  aquest  acord 
s'entendrà també definitivament aprovat. 

SETÈ.- Aprovar l'expedient de contractació de la gestió del servei mitjançant concessió, amb subjecció als  
corresponents  plecs  de  clàusules  administratives  i  les  seves  corresponents  prescripcions  tècniques, 
condicionant l'adjudicació a que es tinguin per definitivament aprovats els acords continguts en els punts 
segon, tercer i quart d'aquest acord.

VUITÈ.- Disposar simultàniament i sota el condicionament contemplat en el punt anterior,   l'anunci de la  
licitació i l'obertura del període per a la presentació de proposicions pel termini de deu dies naturals, a 
comptar des de l'endemà de la darrera publicació en butlletins oficials de l'anunci que es farà públic al BOP i  
al DOGC i que s'inserirà també en el tauler d'anuncis i en el perfil del contractant de l'Ajuntament amb el 
benentès de que, si es formulessin al·legacions o reclamacions en el tràmit d'informació pública contemplat 
en els punts cinquè i sisè d'aquest acord, se suspendria la licitació fins que aquestes fossin resoltes pel Ple 
Municipal.
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NOVÈ.- Assumir l'abast plurianual de la despesa que comporta el contracte per a la gestió del servei d'acord  
amb el quadre adjunt:

exercici Import sense IVA IVA (18%) Total (IVA inclòs)

2011 44.542,91 €   8.017,72 € 52.560,63 €

2012 59.390,54 € 10.690,30 € 70.080,84 €

2013 59.390,54 € 10.690,30 € 70.080,84 €

2014 14.847,63 €    2.672,57 € 17.520,20 €

DESÈ.- Autoritzar i disposar la despesa per a la present anualitat, per import de 52.560,63 € amb càrrec a la  
partida 2011-GOV-17900-22799 del pressupost municipal, assumint per a la resta d'anualitats de contracte  
el compromís de dotar els pressupostos municipals de consignació adequada i suficient per a fer front a 
aquesta.

ONZÈ.-  Delegar de forma expressa en la Junta de Govern Local la realització de la totalitat dels actes i  
acords  que  corresponguin  a  l'òrgan  de  contractació  amb  posterioritat  a  l'aprovació  de  l'expedient  de 
contractació i disposició d'obertura del procediment d'adjudicació, inclosa l'adjudicació del contracte.

DOTZE.-  Facultar a l'Alcalde per al desenvolupament i  execució dels precedents acords i  la formalització 
documental dels contractes.

 *-*-*

Intervenció del Sr. Valentí Marín

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta, el Sr. Valentí, qui manifesta que aquest és el final d'un  
procés que va començar amb la cessió inicial  fa uns anys d'uns terrenys de l'Ajuntament de Tortosa al  
Consell Comarcal per a la construcció d'una gossera que havia de ser comarcal. En aquell moment hi havia  
acord  unànime  entre  tots  els  municipis  de  la  comarca  per  la  gestió  d'aquesta  gossera  que  va  ser 
posteriorment construïda i durant aquest mandat els diferents municipis de la comarca han estimat oportú 
no fer-se càrrec de la gestió d'aquesta gossera comarcal. Va ser en aquell moment quan vam mostrar interès  
des  de  l'Ajuntament  de  Tortosa  per  tal  de  gestionar  nosaltres  aquesta  gossera  i  desprès  de  totes  les 
negociacions,  tràmits salvats inicialment al  Consell  Comarcal  i  posteriorment a l'Ajuntament de Tortosa, 
aquest  dictamen  de  proposta  d'acord  de  l'aprovació  tant  de  l'establiment  del  servei  públic  com  del 
reglament,  com dels plecs de clàusules com de l'expedient de contractació,  no és més que el  fruit  del  
tancament d'aquest acord i per tant de la reversió tant del terreny com de la construcció de l'edifici de la  
gossera que a partir d'ara serà municipal,  la gestió se clavarà des de l'Ajuntament de Tortosa. 

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui fa algunes refleccions sobre un tema que considero positiu  
en general, sobretot en l'establiment del servei i del Reglament regulador. Tinc algun però en canvi en relació 
a les clàusules. Coincideixo en la urgència per solventar aquest tema, tots sabem com estava la qüestió, no 
cal allargar-se, però em sobta la urgència administrativa amb la qual s'està tramitant això. Hi ha dos nivells  
diferents de tramitació administrativa, d'una banda va l'establiment del servei i el reglament regulador, que 
van a 30 dies d'informació pública i en canvi el que és el plec de clàusules, es fa per urgència i només hi ha 
10 dies per  informació pública i  el  que a mi em suposa un cert  problema, que és que des de la  seva 
publicació  només  hi  ha  10  dies  naturals  per  a  presentar  propostes  en  una  qüestió  que  atany  
fonamentalment  a  gent  que  intenta  participar  en  aquests  àmbits  des  del  voluntariat.  Em  sembla 
excessivament curt, no sé quina és la seva opinió al respecte. 

Sobta  també  la  delegació  expressa  que  es  fa  a  la  Junta  de  Govern  per  a  la  culminació  del  procés  
administratiu i de fet en l'informe de fiscalització de la intervenció, aquesta tramitació d'urgència, sobretot  
pel fet de que es solapa el període d'exposició pública en lo període de presentació de propostes, és criticat 
per  part  de la  intervenció  que diu  de  manera clara,  que haurien d'estar  separades.  No  sé  si  aquesta  
urgència me la poden explicar, perquè coincideixo en què és urgent des del punt de vista polític, no entenc la  
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precipitació que suposa això des del punt de vista administratiu, però realment una qüestió de fons. Estem 
parlant d'animals de companyia, per tant entenc que estem parlant no només de gossos, la pregunta és si  
aquesta instal·lació ja estava, sé que estava en la previsió inicial,  si estava preparada per acollir les tres  
varietat que es contemplen al reglament, que són gossos, gats i fures?

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Forcadell que sí, però en tot cas ja li contestarà el  
regidor. Estic entenent per a què la gent ho entengui, que el Sr. Forcadell ens està demanat més termini,  
ens està demanant més termini per a què hi hagi més temps i per a què hi hagi més propostes? El Sr.  
Forcadell,  per  a que tothom ho sàpigue,  ens està demanant més temps per  a què puguin arribar  més  
propostes. És una petició legítima i raonable i ja li dirà el regidor, jo crec que és temps suficient per què 
arriben les propostes que siguin òptimes per a la prestació del servei i per tant malgrat vostè ens està 
demanat més temps per a que arriben més propostes, nosaltres entenem que és temps suficient i per tant 
mantindríem la proposta inicial. En tot cas també li contestarà el Sr. Marín.

Intervenció del Sr. Marín

A continuació pren la paraula el Sr. Marín, qui manifesta que en tot cas, portem el procediment per dos  
cantons. Per un cantó aprovem, com bé a dit ,l'establiment del servei públic municipal de captura i recollida 
d'animals i el seu reglament. Aquest reglament estarà  30 dies en exposició i efectivament portem tant el  
plec de clàusules administratives com la concessió de servei, a un termini d'urgència. Nosaltres entenem 
que és temps absolutament suficient per què es pugui presentar qui li pugui interessar això. En tot cas, en  
aquest moment ho estan portant una protectora d'animals que esperem que estiguin interessats en portar  
la gestió d'aquesta gossera i que en tot cas esperem la seva aportació, si ells ho creuen oportú. És cert que  
la  Intervenció  fa  esment  d'aquesta  dualitat  de  terminis,  però  en  tot  cas,  aquest  esment  que  em  fa 
Intervenció, no suposa cap fre per que el seu informe sigui favorable i per tant, perquè es tiri endavant 
administrativament aquest plec en aquestes condicions que ho estem tirant endavant 

En quan a les instal·lacions estan preparades tant per gats, tot i que el tema dels gats, com vostè sap bé, es  
va aprovar en el seu moment que l'Ajuntament de Tortosa podria gestionar les colònies de gats, que és una  
manera que van entendre en el seu moment, que es podien tractar aquests animals de companyia a la 
nostra ciutat, en aquest moment no es preveu que hi hagin colònies de gats a la gossera municipal, tot i que  
de manera ocasional hi poden haver-hi.

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui  manifesta  que  coneix  el  projecte  i  pràcticament  una  part 
important del seu ús, tot i que colònies no en poden haver, sí que està previst per a que hagin els diferents 
animals de companyia que preveia la Llei i també dir-los que han de sapiguer que les coses bones que 
tenim, que aquesta és una instal·lació segurament, no vull dir de les tres, vull dir de les cinc millors que hi  
han en aquest moment al país i que compleix la normativa, s'havia fet una miqueta seguint els criteris que  
se'ns  havia  marcat  des del  mateix  Departament de Medi  Ambient,  per  tant  en quan a garanties  de la 
instal·lació, penso que si que podem estar tranquils.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que el tema del termini evidentment jo ho deia  
en el sentit de precisament de si tindrien aquesta gent prou temps per a preparar un plec que és bastant  
complicat i que inclús des del punt de vista tècnic necessitarà algun ajut, però si l'equip de govern creuen 
que és un termini suficient, jo esperaré a què diu els interessats i si a ells els hi sembla suficient o no. 

En relació al fons de la qüestió, si que diguem el disseny original de la instal·lació permet rebre aquests 
altres animals, el que sí que jo em plantejaria si això és idoni en una primera fase i segon, si es fa així, que 
es tingui la  deferència de parlar en l'Associació que ha estat tractant el  tema dels gats i  que ha estat  
recollint gats abandonats durant tot aquest temps també. Votarem  a favor. 

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

08.  DICTAMEN DE PROPOSTA  D'ACORD D'APROVAR L'ESTABLIMENT  DEL  SERVEI  PÚBLIC  MUNICIPAL  DE 
CAPTURA, RECOLLIDA, ACOLLIDA, ALIMENTACIÓ I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O 
PERDUTS;  APROVACIÓ  DEL  SEU  REGLAMENT  REGULADOR;  APROVACIÓ  DELS  PLECS  DE  CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LA SEVA GESTIÓ.
 
Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist  l'expedient  incoat  per  resolució  de  l’Alcaldia  núm.  2271/2010,  de  data  22  de  novembre,  per  a 
l'establiment del servei, i la contractació de la gestió, del servei de captura, recollida, acollida, alimentació i  
manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts en el municipi  de Tortosa, de competència 
municipal d'acord amb allò que preveu l'art. 16 del Text refós de la Llei de Protecció dels Animals aprovat per  
decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei.

Vistos  els  plecs  de  clàusules  administratives  i  les  seves  corresponents  prescripcions  tècniques  per  a 
l'adjudicació  de la  gestió  del  servei  mitjançant  procediment  obert,  de  tramitació  urgent  motivada en la 
necessitat de satisfer de forma immediata les necessitats a que respon la realització del servei en base a  
l'elevat nombre d'animals abandonats actualment existent i la peremptòria necessitat de prestar aquest, en 
condicions adequades i ajustades a la normativa legal de protecció dels animals, en el nou equipament 
destinat a aquesta finalitat construït pel Consell Comarcal del Baix Ebre en terrenys cedits en el seu dia per  
la societat municipal GUMTSA. 

Atès que els esmentats terrenys, així com les instal·lacions sobre aquests construïdes pel referit Consell 
Comarcal, han revertit a l'administració municipal al renunciar l'ens comarcal, en virtut d'acord plenari de 
data 17 de desembre de 2010, a la cessió d'ús que en el seu dia li fou conferida per GUMTSA.

Atès que la societat municipal GUMTSA ha acordat la constitució i cessió a favor de l'Ajuntament d'un dret 
real d'ús de caràcter gratuït per una durada, sense perjudici de pròrroga, de vint-i-cinc anys, sobre l'immoble 
i instal·lacions esmentades.

Atès que de la documentació que consta a l'expedient, així com dels informes emesos per la Secretaria i la 
Intervenció,  es  desprèn  que  resulta  procedent  l'establiment  del  servei  del  servei  de  captura,  recollida, 
acollida, alimentació i manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts d'acord amb allò que 
preveu el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per per decret 179/1995, de 13 de 
juny  i la licitació per a l'adjudicació de la seva gestió d'acord amb allò que preveu la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Al Ple Municipal, amb el dictamen favorable de la comissió informativa de Governació acordat per unanimitat 
dels membres presents en sessió de data 3 de març de 2010, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Acceptar, procedint a la seva formalització en document administratiu i inscripció en l'inventari 
municipal de bens, la cessió a favor d'aquest Ajuntament per part de la societat municipal Gestió Urbanística 
Municipal de Tortosa, SA (GUMTSA),d'un dret real d'ús de caràcter gratuït per un termini de vint-i-cinc anys, 
sense perjudici de pròrroga,  a comptar des de la data que es faci constar en el document de formalització 
de la cessió en document administratiu, sobre l'immoble següent, propietat de la referida societat municipal, 
que serà destinat a centre d'acollida d'animals abandonats o perduts:

Porció de 2699,96 m2 del terreny situat a la partida de Santa Càndida, polígon 125, parcel·la 43, en la qual  
hi ha construïdes unes instal·lacions destinades a centre d'acollida d'animals.

SEGON.- Aprovar inicialment l'establiment en el municipi de Tortosa del servei públic municipal de captura, 
recollida, acollida, alimentació i manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts, sobre la base  
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de la corresponent memòria justificativa i el projecte d'establiment, que serà gestionat de forma indirecta i  
en règim de concessió, la prestació del qual tindrà lloc en l'immoble, i instal·lacions construïdes en aquest,  
descrites en el punt primer d'aquests acords.

TERCER.- Aprovar inicialment el reglament regulador del servei el contingut literal del qual figura com annex  
a aquest acord.

QUART.- Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives per a l'adjudicació de la concessió del 
servei  de captura,  recollida,  acollida,  alimentació i  manteniment d'animals  de companyia abandonats o  
perduts en el municipi de Tortosa que es durà a terme mitjançant procediment obert amb pluralitat de 
criteris d'adjudicació, procediment que es declara de tramitació urgent amb els efectes  que preveuen els 
arts. 96 de la Llei  30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i 50 de la Llei 30/1992, de 
règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  d'acord  amb  les 
següents dades:

Termini de la concessió: Tres anys, amb possibilitat de pròrroga per un o diversos períodes addicionals de 
com a mínim un any i  de com a màxim tres anys,  sense que la durada total  del  contracte,  pròrrogues  
incloses, ultrapassi els sis anys.

Règim econòmic: 
Finançament del servei a càrrec íntegrament del pressupost municipal. 
Pressupost base de licitació, IVA no inclòs: 178.171,62 €,  i 32.070,89 € en concepte d'IVA al tipus del 18%.
Anualitat mitjana de 59.390,54 € euros, IVA no inclòs, 70.080,84 €, IVA (18%) inclòs.
Valor estimat del contracte, pròrrogues incloses, IVA no inclòs: 356.343,24 €.

CINQUÈ.- Sotmetre a informació pública els acords continguts en els punts segon i tercer  d'aquest acord  
relatius a l'establiment del servei i  l'aprovació del seu reglament regulador pel termini de trenta dies, a  
comptar des de l'endemà de la darrera publicació en butlletins oficials de l'anunci que es farà públic al BOP i  
al DOGC i que s'inserirà també en el tauler d'anuncis i en el perfil del contractant de l'Ajuntament perquè s'hi  
puguin presentar al·legacions o reclamacions. Transcorregut aquest termini sense que se n'hagin formulat  
els precedents acords s'entendran definitivament aprovats.

SISÈ.-  Sotmetre  també a  informació  pública  l'acord  contingut  en el  punt  quart  d'aquest  acord  relatiu  a 
l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i les seves corresponents prescripcions tècniques per a 
l'adjudicació de la concessió de la gestió del servei durant el termini de deu dies, a comptar des de l'endemà 
de la darrera publicació en butlletins oficials de l'anunci que es farà públic al BOP, al DOGC i que s'inserirà 
també en el tauler d'anuncis i  en el perfil  del contractant de l'Ajuntament, perquè s'hi puguin presentar 
al·legacions  o  reclamacions.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  se  n'hagin  formulat  aquest  acord 
s'entendrà també definitivament aprovat. 

SETÈ.- Aprovar l'expedient de contractació de la gestió del servei mitjançant concessió, amb subjecció als  
corresponents  plecs  de  clàusules  administratives  i  les  seves  corresponents  prescripcions  tècniques, 
condicionant l'adjudicació a que es tinguin per definitivament aprovats els acords continguts en els punts 
segon, tercer i quart d'aquest acord.

VUITÈ.- Disposar simultàniament i sota el condicionament contemplat en el punt anterior,   l'anunci de la  
licitació i l'obertura del període per a la presentació de proposicions pel termini de deu dies naturals, a 
comptar des de l'endemà de la darrera publicació en butlletins oficials de l'anunci que es farà públic al BOP i  
al DOGC i que s'inserirà també en el tauler d'anuncis i en el perfil del contractant de l'Ajuntament amb el 
benentès de que, si es formulessin al·legacions o reclamacions en el tràmit d'informació pública contemplat 
en els punts cinquè i sisè d'aquest acord, se suspendria la licitació fins que aquestes fossin resoltes pel Ple 
Municipal.
NOVÈ.- Assumir l'abast plurianual de la despesa que comporta el contracte per a la gestió del servei d'acord  
amb el quadre adjunt:

exercici Import sense IVA IVA (18%) Total (IVA inclòs)

2011 44.542,91 €   8.017,72 € 52.560,63 €
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2012 59.390,54 € 10.690,30 € 70.080,84 €

2013 59.390,54 € 10.690,30 € 70.080,84 €

2014 14.847,63 €    2.672,57 € 17.520,20 €

DESÈ.- Autoritzar i disposar la despesa per a la present anualitat, per import de 52.560,63 € amb càrrec a la  
partida 2011-GOV-17900-22799 del pressupost municipal, assumint per a la resta d'anualitats de contracte  
el compromís de dotar els pressupostos municipals de consignació adequada i suficient per a fer front a 
aquesta.

ONZÈ.-  Delegar de forma expressa en la Junta de Govern Local la realització de la totalitat dels actes i  
acords  que  corresponguin  a  l'òrgan  de  contractació  amb  posterioritat  a  l'aprovació  de  l'expedient  de 
contractació i disposició d'obertura del procediment d'adjudicació, inclosa l'adjudicació del contracte.

DOTZE.-  Facultar a l'Alcalde per al desenvolupament i  execució dels precedents acords i  la formalització 
documental dels contractes.

PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS 

Tot seguit el Sr. Alcalde manifesta que hi han dos propostes de dos grups municipals, un del grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya i un altre del Partit Popular, que van sobre una qüestió molts semblant  
que  és  les  emissions  de  TV3  al  País  Valencià.  En  certes  matisacions  i  malgrat  es  mantenen  les  dos 
propostes de forma independent, hem acordat en Junta de Portaveu, que faríem la discussió a les propostes  
de forma conjunta. L'acord que han arribat els dos portaveus proposants és que iniciarà el debat el Sr. Forés, 
a continuació intervendrà el Sr. Monllau, intervindran la resta de portaveus i per concloure el debat tindran 
també la possibilitat de concloure el debat, ells mateixos, però en aquest cas, intercanviaran l'ordre. 

10.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA,  SOBRA  LA  CONTINUÏTAT  DE  LES 
EMISSIONS DE TV3 AL PAIS VALENCIÀ

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

“El govern de la Generalitat valenciana ha enviat recentment dues notificacions a Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV) a través de les quals li ha exigit cessar les emissions de TV3 a tot el País Valencià, abans del  
dijous 17 de febrer de 2011, la qual cosa, efectivament, s’ha produït. De no haver-ho fet, s’hagués multat  
l'entitat amb 60.000 euros cada quinze dies.

Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit l’arribada de les emissions de 
TV3  al  País  Valencià.  En  els  últims  anys,  però,  la  Generalitat  Valenciana  ha  anat  incoant   expedients  
sancionadors contra ACPV per emetre aquestes emissions. 

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt  
del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que 
cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la  
resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans 
a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 

Molts Ens locals s’han fet ressò de la carta signada pels Molts Honorables expresidents Srs. Jordi Pujol i  
Pasqual Maragall, pels abats dels monestirs de Poblet i Montserrat, i pel president d'Acció Cultural, en la  
qual els signants fan «una crida al conjunt de la societat —associacions, entitats, ajuntaments, sindicats i  
partits,  i  persones individuals— perquè amb la màxima implicació de tots,  es pugui  fer  front a aquesta  
situació»

Així mateix, el Govern de l’Estat ha ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que  
en el seu Article 11.2 diu que “Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les  
emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una 
llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels  
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països  veïns  en  aquesta  llengua.  Resulta  d’una  flagrant  incongruència  que  allò  que  l’Estat  ha signat  i 
considera  acceptable  i  digne de recolzament  a  l’àmbit  internacional,  no  ho promogui  i  permeti  que es 
prohibeixi als territoris de dintre de les seves suposades pròpies fronteres.

Per altra banda, en referència a Tortosa, la nostra situació de cruïlla  tant  geogràfica, cultural i lingüística  
d’allò que en diem Països Catalans amb nexes històrics, econòmics i socials amb el País Valencià fan que  
sentim com a pròpia la responsabilitat de marcar una posició institucional en aquest assumpte.

Per tot l’exposat més amunt, proposem al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents 

ACORDS:

Primer  – L’Ajuntament  de Tortosa insta  la  Generalitat  Valenciana a  facilitar  la  recepció  de TV3 al  País  
Valencià, que deixi sense efecte les sancions econòmiques imposades a ACPV, derivades del manteniment 
en  funcionament  dels  repetidors  de  TV3  i  que  derogui  les  normatives  sobre  les  que  se  sustenten  les 
esmentades sancions.

Segon – L’Ajuntament  de Tortosa insta el Govern de l’Estat a facilitar els mitjans tècnics i legislatius per tal  
que es compleixi a l’interior del territori de l’Estat el que garanteix, a nivell internacional, la Carta Europea de  
les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció al que disposa el seu Article 11.2.

Tercer.-  L’Ajuntament  de  Tortosa  insta  a  la  Generalitat  de  Catalunya  a  efectuar  les  accions  polítiques 
pertinents, de manera prioritària, tant amb la Generalitat Valenciana com amb el Govern de l’Estat perquè  
tots els respectius canals de ràdio i  televisió de Catalunya i  País Valencià arribin als dos territoris  amb 
normalitat.

Quart – Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
Valenciana, al Govern Espanyol, a la Comissió Europea, i a Acció Cultural del País Valencià.”

*-*-*

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 una abstenció corresponent al 
regidor del grup municipal del PP

11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER RECLAMAR ALS DIFERENTS GOVERNS LES 
ACCIONS PERTINENTS NECESSÀRIES QUE PUGUIN GARANTIR LES EMISSIONS DE TV3 I D'ALTRES CANALS 
PÚBLICS CATALANS I CANAL 9 I LA RESTA DE CANALS PÚBLICS VALENCIANS A TOT EL TERRITORI CATALÀ I  
VALENCIÀ.

El Consistori coneix de la següent proposta, pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, el Sr. Miquel  
Angel Monllau Garcia.

Exposició de motius

Amb motiu del cessament de les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana.

El Grup Municipal del  Partit Popular proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER: Instar  el Govern de l'Estat a prestar conformitat a la tramitació  de la Iniciativa Legislativa Popular 
“Televisió  sense fronteres”,  per  tal  de  garantir  les  emissions de totes  les  televisions realitzades total  o 
parcialment en la nostra llengua.

SEGON:  Instar  el  Govern  de  l'Estat  a  que  habiliti  un  canal  múltiple  addicional  de  TDT  a  la  Comunitat  
Valenciana tal com ha estat reiteradament sol·licitat per aquesta.

TERCER: Instar el Govern de la Generalitat i el Consell Valencià a arribar a un acord de reciprocitat pel que fa  
a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i Canal 9 i la resta de canals públics valencians,  
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que permeti que tots siguin rebuts en el conjunt del territori valencià i català.

QUART: Comunicar aquest acords als diferents Governs.

 *-*-*

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.

INTERVENCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

Intervenció del Sr. Ricard Forés

Tot seguit pren la paraula per presentar les propostes, el Sr. Ricard Forés, qui manifesta que portem dues 
mocions al ple, una del grup d'ERC i un altra del PP sobre la mateixa temàtica i fins i tot en un plantejament 
prou similar,  però  és  un  fet  en que hi  ha  una discrepància  en  un  punt  que fa  insalvable  haver  pogut  
presentar una moció única.

En tot  cas si  que em referiré a això que és un tema que pensem que l'Ajuntament de Tortosa,  que el  
Consistori de Tortosa havia de dir alguna cosa, un fet greu com ha estat el tancament de les emissions de 
TV3 al País Valencià. Aquestes emissions s'havien produït durant fa més de vint anys i  s'havien produït 
gràcies i  fonamentalment per la iniciativa i  una acció d'una associació,  una associació cultural del País  
Valencià per ser més exactes i amb la iniciativa també i amb el suport econòmic d'una part de la societat  
civil valenciana, que de la seva butxaca en part, van sufragar les despeses dels repetidors corresponents per 
poder veure el senyal de TV3 durant aquests vint i escaig anys. 

Avui TV3 no es veu al País Valencià i no es veu bàsicament per dues raons o dos institucions que ho han fet  
impossible.  Per  una  part  la  Generalitat  Valenciana,  que  al  nostre  entendre,  no  ha  mostrat  la  actitud 
necessària i  la  voluntat política necessària per arribar  a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de 
Catalunya per a seguir veient les senyals de TV3 en un altre marc, com sí que ho ha fet el Govern de les Illes 
Balears  en les  mateixes  condicions,  exactament amb les  mateixes  condicions.  Per  tant  no  hi  ha  hagut 
aquesta voluntat i per contra ha hagut una voluntat de sancionar a l'entitat que ho feia possible, instant-la a 
pagar els senyals o sinó es sotmetien a una sanció econòmica a un seguit de sancions econòmiques molt 
dures.  Per  tant  hi  ha  un  primer  responsable  d'aquest  tancament  i  si  m'ho  permeten  hi  ha  un  segon 
responsable que és el Govern de l'Estat, que en tot aquest afer, no ara i no és només pel govern actual de 
l'Estat, sinó els governs de torn durant tota una pila d'anys, que sobre aquest tema podríem dir que s'han  
desinhibit completament i no han fet absolutament res per a que una cosa tant senzilla i de sentit comú que  
és que es puguin veure un canal com és el canal de Catalunya al País Valencià i el canal del País Valencià a  
Catalunya, una cosa de sentit comú com aquesta no s'ha fet res, mentre que a nivell internacional es dóna  
suport a qualsevol iniciativa semblant d'altres estats, però mai en el cas que ens ocupa. 

Per tant aquesta és la realitat i ens sembla un fet greu, perquè d'alguna manera barrà la possibilitat d'una  
televisió pública d'un territori no es pugui veure al territori del costat. Ens sembla sorprenent a dia d'avui, ens 
sembla més propi de la manera de fer del segle XIX o del segle XX, en cas que en aquell moment hagués  
hagut televisions, però ens sembla més propi d'actituds polítiques d'aquell temps o ens sembla més propi  
d'actituds d'altres afortunadament més allunyades, més allunyades de la nostra. En qualsevol cas, crec que 
el sentit comú ens hauria de dir que una qüestió com aquesta, que la televisió  de Catalunya que es veu a la  
Sénia es pogués veure a Vinaròs o a Morella, seria una cosa absolutament normal com ho podia ser a la  
inversa. Per tant jo crec que aquí podríem dir que en qualsevol cosa o dir-ho de la manera més fina possible,  
s'han  obviat  aquells  mecanismes  lògics  normals,  habituals,  que  havien  de  permetre  això,  dir-ho  d'una 
manera més grollera i  buscant ja un rera fons més polític,  podríem dir  que aquí hi ha tot un atac a la  
normalització lingüística al País Valencià, un atac a la normalització de la nostra llengua allà i que per tant,  
aquí hi ha un rera fons polític. També comentar que en el fons ens sembla un intent de no voler reconèixer 
aquesta unitat lingüística als diferents territoris de parla catalana.

Per tant en definitiva i no fer-ho més llarg, pensem que l'Ajuntament de Tortosa davant d'un fet així i el que 
reclamem en la nostra moció és, per una banda que tots els implicats en aquest assumpte facin allò que el  
sentit comú diu que han de fer i per tant  tant la Generalitat com el govern de l'Estat facin allò que correspon  
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per a que es pugui veure tant TV3 com els canals corresponents de Catalunya al País Valencià, així com que 
es pugui veure els canals valencians aquí, de la mateixa manera que ara ja passa tant en TV3 a les Illes 
Balears com el canal Balear aquí.  En qualsevol cas i per acabar, si que voldríem donar suport absolutament 
i  explícitament  a  Acció  Cultural  del  País  Valencià,  perquè  posat  a  malpensar  també,  veiem tot  aquest 
assumpte com un intent d'ofegar econòmicament a una Associació Cultural de referència que no ha fet altra  
cosa que lluitar per aquesta normalització lingüística al País Valencià.

En tot cas dir que respecte a la moció del Partit Popular que han presentat, que sí que és cert que posen tot  
el pes o posen més pes al nostre entendre en la responsabilitat al govern de l'Estat, obvien o deixen en un  
segon pla el paper de la Generalitat, però així i tot, els punts que es comenten a la moció, que seria d'alguna 
manera dir que l'Estat doti d'un altre multiplex a la Generalitat Valenciana per a què pugui tenir un altre 
canal i així veure TV3, en qualsevol cas en sembla d'acord reclamar-ho  i per tant  donarem el nostre vot  
favorable tant a  la nostra moció com a la moció del Partit Popular. 

Intervenció del Sr. Miquel Angel Monllau 

A continuació pren la paraula el Sr. Monllau, qui manifesta que subscrivim totalment el fons de pràcticament  
de  l'essència  de  les  dues  mocions,  perquè  és  lògic  i  més  al  lloc  on  vivim,  que  les  cadenes  d'altres 
comunitats es puguin veure a la nostra i la nostra a les altres comunitats, entre altres coses perquè sense 
entrar en valoracions sobre qualitat d'emissions, hi ha molta gent que ha estat adepta tant a TV3 com el  
Canal 9, als dos territoris. 

Ens abstindrem a la moció d'ERC simplement per una qüestió de legalitat en part del primer punt de la  
reclamació de que es deixen sense efecte les sancions econòmiques aplicades a l'Associació Cultural del  
País Valencià. S'ha lluitat molt i tots els mitjans de comunicació ho sabeu per que l'espai radioelèctric estigui 
regulat i les emissions estiguin regulades. Nosaltres no demanem que no es vegi i de fet  tant la Diputació  
de Castelló com la Diputació Valenciana amb el suport del Partit Popular ha demanat que es vegi TV3 al País 
Valencià, però dins de la normativa  vigent i la normativa vigent significa que les emissions han d'estar  
regulades,  que  l'espai  radioelèctric  està  regulat  i  que  s'han  d'obtenir  les  llicències  adequades.  Només 
discrepem en aquest aspecte. 

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que votarà a favor de les dos mocions. De fet havia  
comentat  amb  el  portaveu  d'Esquerra  de  subscriure-la,  al  haver  dos  mocions  hem  considerat  que 
començava un joc massa complicat, però compartim el 100% del contingut de la moció presentada per 
Esquerra i curiosament, si em permet la broma el company del Partit Popular, també compartim quasi el 
100% de la moció del PP, perquè de fet els acords són perfectament compartibles i demanar que en el segle 
XXI, en un moment en què podem veure Al-jazeera, en què podem veure tots els canals indis, pakistanís, 
demanar algo tant senzill com poder veure Canal 9 i que es pugui veure TV3, sembla mentida que hagi 
d'ocupar el nostre temps aquí. És de sentit comú i és de justícia, votarem a favor. 

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que d'entrada el principi de que dins dels territoris  
de parla catalana és bo que les televisions públiques d'un país i de l'altre es puguin veure a tots els llocs, és 
un principi que no sols compartim, sinó que l'hem impulsat i li hem donat suport, de fet l'anterior govern  de 
la Generalitat va arribar a un acord amb el govern de les Illes Balears, que feia referència el Sr. Forés, un 
govern que ha permès que es visualitzen els canals  públics d'una comunitat i de l'altra, respectivament. Un 
conveni que va tenir el suport del govern de l'Estat i també a les Corts Generals del Senat, que és qui valida  
els convenis entre Comunitats Autònomes, per tant pensem que és aquest el camí que s'ha de seguir i  
lamentem molt els entrebancs que el Govern del País Valencià ha posat a l'emissió de TV3 i en concret a  
Acció Cultural del País Valencià. 

Dic que donarem suport a les dos mocions, tot i que de la moció del Partit Popular hi ha algun aspecte que 
no compartim, però per a que no quedi cap ombra de dubte i  salvant el principi fonamental de què la 
reciprocitat mereix suport de tota la societat, és per això que ho votarem favorablement. M'estic referint a 
això que altres portaveus han valorat positivament, com és la petició de que hi hagi un nou multiplex per al 
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País Valencià, això són quatre canals més. En definitiva entenem que és una opció interessada del Govern 
del  Partit Popular del País Valencià, que en definitiva vol disposar de més canals, bueno, no sé en quina 
intenció, me la temo i crec que això és intentar traure'n partit d'una qüestió que no hauria de passar per aquí 
i que en qualsevol cas, s'hauria de limitar, administrar les freqüències ja existents en peu d'igualtat en totes 
les Comunitats Autònomes, però dit això i malgrat aquesta qüestió que és pròpia del que  defensa el Partit 
Popular, salvem la qüestió principal que és la necessitat de la reciprocitat en la visió dels canals de televisió 
catalana al País Valencià i dels canals públics valencians a Catalunya i per tant votarem favorablement les 
dues propostes. 

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que la senyal de TV3, desprès d'emetre's 26 anys, des 
del  passat  17 de febrer,  no es pot  veure arreu del  territori  valencià.  Ja feia més de 3 anys que no es 
sintonitzava en les comarques més meridionals, però ara ja no es veu enlloc del territori. 

En l'època actual, alguns ja ho han comentat, els portaveus que m'han presidit, en teoria sense fronteres pel 
que fa a les telecomunicacions, ens trobem  amb que territoris veïns, territoris amb la mateixa parla, no  
podem veure les televisions dels altres. Entenem que les sancions imposades, també s'ha comentat, que a  
Acció Cultural del País Valencià no són justes per la feina que estan fent pel que fa al manteniment de la  
cultura valenciana i catalana. No s'entén l'actitud del govern del Partit Popular a València, sancionant Acció 
Cultural del País Valencià, per fer una cosa que l'entenem que el propi govern Valencià hauria de garantir. Ni 
tampoc s'entén l'actitud del govern de l'Estat o potser les dos actituds s'arriben a entendre una mica massa i 
és aquí on el govern de l'Estat hauria d'haver actuat per evitar aquesta política que nega la emissió de TV3 
al País Valencià, però a hores d'ara no s'ha fet res per part del govern Socialista, tot el contrari,  ens va 
permetre sent Ministre el Sr. Montilla d'Indústria, que televisions privades ocupessen en aquell moment els 
espais que ocupava la senyal de la corporació catalana. El Govern Valencià a treballat per a impedir la  
emissió i el Govern de l'Estat no ha actuat per tal de que aquest impediment del Govern Valencià fos efectiu i  
aquí tampoc se'ns permet veure Canal 9 i això és una cosa que des de les Terres de l'Ebre com a territori  
cruïlla hem d'intentar garantir i hem de ser els primers d'estirar d'això, perquè des de sempre hem tingut un 
fort lligam amb el País Valencià i hem de ser els primers en treballar-ho i ens cal garantir aquest règim de 
reciprocitat i així  ho ha manifestat recentment el President del nostre país, Artur Mas, exposant la seva 
voluntat per tal d'arribar a un acord de reciprocitat i treballar per a que així sigui.

L'Ajuntament de Tortosa, concretament en un ple celebrat el 3 de desembre de 2007, va aprovar pels que 
som aquí presents, una moció presentada per Esquerra Republicana i Convergència i Unió, on demanava 
que els  canals  de ràdio  i  televisió  autonòmica arribessen als  dos territoris  i  concretament demanava i  
expressava el seu suport a un acord entre els Governs de Catalunya i del País Valencià, perquè tots els 
respectius canals de ràdio i televisió autonòmica arribessen als dos territoris amb normalitat i demanava al 
Govern de Catalunya expressament que considerés una prioritat que el tancament d'aquest acord fos el més  
aviat possible i que la Generalitat de Catalunya busqués una solució perquè quedés de forma arxivada la 
imposició de cap sanció  a Acció Cultural del País Valencià. En aquella època, estem parlant de finals de  
2007, encara es veia TV3, durant aquests anys no s'ha fet res més i finalment TV3 no es veu a tot arreu del  
territori valencià, esperem i estem segurs que el nou govern de la Generalitat treballarà per tal de fer-ho 
possible  i  per  tant  el  nostre  vot,  en  tot  cas  i  vist  els  arguments,  serà  favorable  a  les  dos  mocions 
presentades. 

 *-*-*

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.

PART DE CONTROL

12è.- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:
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5/2011, de 31 de gener 
6/2011, de 7 de febrer 
7/2011, de 14 de febrer 
8/2011, de 21 de febrer 

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 127/2011 a la 179/2011 

El Consistori en queda assabentat

13è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han 

14è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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