
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
25/2011

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

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Excusen la seva assistència:
BEL GUERRERO, DOLORS

Tortosa, sent les dinou hores i trenta minuts del dia 
7 de novembre 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 21/2011, de 12 de setembre
• Extraordinària 24/2011, de 24 d'octubre

PRESIDÈNCIA

2n.  Dació  de  compte  de  l'Estat  d'execució  pressupostària  de  l'Ajuntament  de  Tortosa  i  els  seus 
organismes autònoms a 30 de setembre de 2011

SERVEIS AL TERRITORI

3r. Dictamen de proposta d'acord de posada a disposició en ús de la nau núm. 4 de l'Antic Escorxador 
Municipal a l'Associació sense afany de lucre, Colla Jove de Dolçainers de Tortosa. 

4t. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional  del  pla especial  d'autorització urbanística 
d'infraestructures  del  projecte  de  les  xarxes  de  gas  i  d'abastament  d'aigua  al  polígon  industrial 
Catalunya Sud.
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SERVEIS A LES PERSONES

5è. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la subscripció d'un conveni entre l'Ajuntament de 
Tortosa  i  el  Consell  Comarcal  del  Tarragonès  en  matèria  informàtica  per  a  la  implementació  del 
programa Hestia. 

SERVEIS CENTRALS

6è. Dictamen d'aprovació de la modificació, per establiment d'un nou concepte, de la tarifa de preus 
dels serveis del viver d'empreses, a prestar per Tortosa Innova SL

7è. Dictamen  d'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació  pressupostària  núm.  19/2011, 
transferència de crèdit, i d'aprovació de la modificació de la Base 12 de les d'execució del pressupost 
2011

ESPAI PÚBLIC

8è. Dictamen de proposta d'acord de participació en el programa d'ajudes per substituir les òptiques 
dels semàfors a la nova tecnologia Led.

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

9è. Proposta del grup municipal  del  Partit  Socialista,  per a l'aprovació del projecte museístic de la  
ciutat, quin equipament s'ubicarà als edificis de l'Antic Escorxador.

10è.  Proposta  del  grup  municipal  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  d'acord  per  a  instar  a  la  
convocatòria de la plaça de gerent del Pla de Foment del Turisme.

PART DE CONTROL

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

a) Extractes Junta de Govern Local:

40/2011, de 26 de setembre 
41/2011, de 3 d'octubre
42/2011, de 10 d'octubre
43/2011, de 17 d'octubre
44/2011, de 24 d'octubre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1967/2011 a la 2406/2011 

12è.- Informes de l’Alcaldia. 

13è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

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

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

SECRETARIA

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

• Ordinària 21/2011, de 12 de setembre
• Extraordinària 24/2011, de 24 d'octubre

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA

02. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA I ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS A 30 DE SETEMBRE DE 2011. 

Tot seguit el Sr. President manifesta que segons les bases d'execució del pressupost a la finalització de cada 
trimestre, és porti al Ple una dació de compte de l'estat d'execució, tant d'ingressos com de despeses que  
tenen adjuntat  els  regidors en la  documentació de la  convocatòria del  Ple i   que ja  és fa facilitar  a la 
Comissió corresponent. És una formalitat i una via per a que tots els regidors puguin fer el seguiment de  
l'estat d'execució del pressupost.

El Consistori es dóna per assabentat. 

SERVEIS AL TERRITORI 

03.  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE  POSADA A DISPOSICIÓ  EN ÚS DE  LA NAU NÚM.  4  DE  L’ANTIC 
EXCORXADOR MUNICIPAL A L’ASSOCIACIÓ SENSE AFANY DE LUCRE COLLA JOVE DE DOLÇAINERS  DE TORTOSA

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

Com a conseqüència de les necessitats en el desenvolupament de les activitats formatives i d’actuacions d’arrel  
tradicional  amb  infants  i  joves  de  la  ciutat  que  venia  desenvolupant  l’associació  Cultural  Colla  Jove  de  
Dolçainers de Tortosa, l’administració municipal per acord plenari adoptat en sessió extraordinària i urgent de 
data 15 de setembre del 2005 va posar a  la seva disposició en ús i per un termini de 6 anys una nau de 165,5  
metres quadrats existent a l’edifici de l’antic escorxador municipal.

Durant tots aquest anys la utilització d’aquest espai per l’associació ha facilitat el normal funcionament de les  
diferents activitats que dur a terme, havent comportat també una regeneració d’un nou espai públic.

Transcorregut el termini de sis anys, s’ha presentat una nova sol·licitud per part de l’associació Colla Jove de 
Dolçainers  de  Tortosa  demanant  la  continuació  en  l’ús  de  l’esmentada  nau  ubicada  a  l’edifici  de  l’antic 
escorxador per un nou termini  de 6 anys més.

Considerant  acreditada  que  l’associació  segueix  desenvolupant  activitats  d’interès  general  per  al  nostre 
municipi, la utilització de l’espai continua sent necessària per contribuir a la consolidació a la nostra ciutat de la  
participació i implicació de la entitat en els diferents esdeveniments festius, culturals i socials que es continuen 
celebrant al municipi i a d’altres de dins i fora de Catalunya, així com per continuar persistint en la tradició de la  
dolçaina i el tabal incentivant la cultura popular de les nostres terres.

En definitiva la nova posada a disposició de l’espai per un termini de 6 anys en favor de l’entitat,  comportarà  
donar continuïtat a les activitats que bé desenvolupant en benefici de la població de Tortosa.
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Per tot l’exposat,  i amb el dictamen de la Comissió Informativa de serveis al territori celebrada en data 24  
d’octubre del 2011, amb els vot favorable dels grups municipals CIU i PxC, i l’abstenció dels grups municipals  
PSC, ERC i IETE.

Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Posar a disposició de l’Associació Cultural Colla Jove de Dolçainers de Tortosa per un termini de 6 anys,  
l’ús de la nau núm. 4 de 165,5 metre quadrats existent a l’edifici de l’antic escorxador municipal amb subjecció 
a la condició establerta en el punt primer a) de l’acord plenari adoptat en sessió de data 15 de setembre del  
2005, i que és la següent:

L’Associació  Colla  Jove  de  Dolçainers  de  Tortosa  intervindrà  en  actuacions  protocol·làries  de  caire  
d’agermanament, assistències a fires, intercanvis entre altres festes històriques amb la finalitat de potenciar la  
Festa del Renaixement i fer difusió de la ciutat i el territori que programi l’administració municipal sempre que  
la disponibilitat del personal ho permeti, no percebent cap retribució l’associació per la seva participació en  
aquests esdeveniments, sense perjudici d’assumir l’Ajuntament les despeses de desplaçament, allotjament i  
dietes del personal desplaçat a les diferents manifestacions lúdiques i festives.

Segon.-  Notificar el present acord a l’Associació Cultural Colla Jove de Dolçainers de Tortosa.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr.  Monclús, qui manifesta que el seu grup votarà afirmativament. He 
demanat la paraula per explicar el  per què, per raonar-ho,  perquè recordo que els últims temps al  
mandat de l'Alcalde anterior, Sr. Joan Sabaté, el Sr. Domingo Tomàs es va dirigir tant al grup municipal 
d'Esquerra  com  a  qui  tenia  representació  dins  del  govern  de  la  Generalitat  a  nivell  del  territori  
d'Esquerra, per demanar que poguessen canviar d'un lloc a l'altre i que els ajudessen a traves de les  
línies d'incentius que hi havien. Això es va fer i per lo tant, em sembla que s'havia de cedir per a sis  
anys, aquests sis anys ja han digut passat i entenc que ara s'ha de continuar, perquè crec que han fet 
molt bon us.

A continuació pren la paraula el  Sr.  Alcalde qui  manifesta que li  alegra i  li  congratula que el  grup  
municipal  d'Esquerra  Republicana  aquesta  vegada  vote  a  favor  d'aquest  conveni,  ja  que  l'anterior 
vegada no hi va votar, però en tot cas m'alegra que es pugui aprovar per unanimitat aquest conveni.

*-*-*

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

04.  DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL  D’AUTORITZACIÓ 
URBANÍSTICA D’INFRASTRUCTURES DEL PROJECTE DE LES XARXES DE GAS I D’ABASTAMENT D’AIGUA AL 
POLÍGON INDUSTRIAL CATALUNYA SUD

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

Vist  que  el  pla  especial  d’autorització  urbanística  d’infrastructures  del  projecte  de  les  xarxes  de  gas  i  
d’abastament d’aigua al polígon industrial Catalunya Sud, tramitat per l’ajuntament de Tortosa, fou aprovat  
inicialment per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 4 de juliol del 2011.

Vist que l’esmentat pla especial ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes amb 
publicació del corresponent edicte al BOP núm. 161 de data 14 de juliol i diari la Vanguardia de data 22 de  
juliol, havent-se presentat una al·legació per part de l’Ajuntament de L'Aldea en data 13 de setembre dins 
del tràmit d’audiència concedit de conformitat amb l’article 85 del D.L 1/2010 de 3 d’agost.

Vist  que s’han sol·licitat  als  diferents  organismes que resulten afectats  pel  pla  derivat  per  raó  de llurs 
competències sectorials els corresponents informes.

Vist el contingut dels esmentats informes i l’al·legació presentada per l’ajuntament de l’Aldea.
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Vist que, segons l’informe emès per l’arquitecte municipal el document del pla especial que es tramita per la 
seva aprovació provisional incorpora les prescripcions ressenyades en els diferents informes emesos pels 
organismes afectats, així com el contingut de l’al·legació presentada per l’ajuntament de l’Aldea.

Dictaminada la present proposta en la sessió de la comissió informativa de serveis al territori celebrada en 
data 24 d’octubre del 2011, amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió.

De conformitat amb el que disposen els articles 67.1.e), 79.1.e), 85.3 a), 85.8 del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de al llei d’urbanisme, 109.3 del reglament de la llei d’urbanisme, 
i els articles 52.2.c) i 53 de la llei municipal i de règim local de Catalunya,

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

Primer.- Estimar les al·legacions presentades per l’ajuntament de l’Aldea.

Segon.- Aprovar provisionalment el pla especial d’autorització urbanística d’infrastructures del projecte de 
les xarxes de gas i d’abastament d’aigua al polígon industrial Catalunya Sud

Tercer. Trametre tota la documentació del Pla especial a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de  
l'Ebre als efectes del tràmit corresponent per la seva aprovació definitiva.

Quart.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de l’Aldea. 

*-*-*

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

SERVEIS A LES PERSONES

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA SUBCRIPCIÓ D'UN CONVENI ENTRE EL L’AJUNTAMENT 
DE TORTOSA I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÉS EN MATÈRIA INFORMÀTICA PER A LA IMPLEMENTACIÓ 
DEL PROGRAMARI HESTIA

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

Vista la proposta, per part de la regidora d'Acció Social, de subscriure un conveni de col·laboració en matèria  
informàtica amb el Consell Comarcal del Tarragonès per implementar un software programari de serveis socials que 
permeti la integració del programa de gestió d'expedients i d'altres serveis del Departament d'Acció Social en entorn 
obert.

Atès que d'acord amb la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el Contracte Programa per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Tortosa en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, l'Ajuntament ha de col·laborar en el disseny, implantació i 
avaluació  del  sistema  d'informació  social,  la  qual  cosa  fa  necessària  una  adaptació  i  evolució  de  les  eines 
microinformàtiques de gestió d'expedients

Vist l'expedient tramitat i amb el dictamen de la Comissió informativa de serveis a les persones, emès en data 11  
d'octubre de 2011, amb 4 vots favorables i les abstencions de les representants del  grup d'ERC i del PSC,

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  Aprovar el  conveni a subscriure amb el  Consell  Comarcal del Tarragonès en matèria de col·laboració  
informàtica per la implantació del software programari HESTIA. 

Segon.- Assumir el compromís de la despesa plurianual que suposa la subscripció del conveni.

Tercer.- Aprovar la despesa de la present anualitat, per import de 3.672,00 €, amb càrrec a la partida 2011-BSO-
23200 22706 del pressupost municipal.

5



Quart.-  Assumir el compromís de dotar les partides del pressupost destinades a atendre aquesta despesa, amb 
consignació suficient per atendre les obligacions que se'n deriven durant els exercicis 2012-2013-2014 i 2015.

Cinquè.- Elevar els percentatges màxims d'imputació anual de despesa, en les successives anualitats de vigència del 
conveni, al 100% de l'import de la primera anualitat més l'increment de la revisió de preus de s'acordi, exceptuant  
l'aplicació de l'art.174.3 del TRLHL, d'acord amb la facultat que preveu el punt 5è.

Sisè.- Facultar l'alcalde per a la realització dels actes que siguin necessaris per a l'execució d'aquests acords i la 
formalització del conveni.

*-*-*

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

SERVEIS CENTRALS

06. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, PER ESTABLIMENT D’UN NOU CONCEPTE, DE LA TARIFA 
DE PREUS DELS SERVEIS DEL VIVER D’EMPRESES, A PRESTAR PER TORTOSA INNOVA, S.L.

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

Atès que aquest Ajuntament va constituir la societat mercantil Tortosa Innova, S.L., de capital íntegrament 
municipal, per a prestar, entre d’altres, el servei municipal de viver d’empreses.

Vista  la  vigent  tarifa  de  preus  a  aplicar  per  Tortosa  Innova,  S.L.  per  la  prestació  de  serveis  del  viver 
d’empreses de Tortosa, aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió tinguda el dia 4 d’abril de 2011.

Atès que resulta necessària la modificació de l’esmentada tarifa  per  incloure-hi  el  servei  de connexió a 
internet.

Vist  l’expedient  instruït  per  a  la  modificació  de  l’esmentada  tarifa  de preus  per  raó  de l’establiment  i  
aprovació del preu pel concepte de servei de connexió a internet.

Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de 
data 2 de novembre de 2011.

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar la modificació de la tarifa de preus per la prestació de serveis del viver d’empreses per part  
de Tortosa Innova,  S.L.,  consistent en l’addició del  preu en concepte  de servei  de  connexió  a internet,  
establint el seu import mensual en 15,00 euros, IVA exclòs.

Segon.- Publicar el corresponent anunci al BOP de Tarragona. 

Tercer.- Donar compte del present acord a Tortosa Innova, S.L.

*-*-*

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que a l'anterior PAM, quan es negociava el grup 
municipal poder que Esquerra entrés dintre del grup municipal per ajudar a governar la ciutat, una de les 
coses que es va impulsar i que Esquerra proposava, era que es fes un viver d'empreses. Per lo tant, si això ja  
està fet, crec que no té cap sentit votar en contra per pagar 15 € per estar connectats a la línia d'Internet.
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Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que és veritat que el grup municipal d'Esquerra ho 
proposava i  ho  tenia  al  seu programa electoral.  També es  veritat  per  deixar-ne constància  que el  grup 
municipal de Convergència i Unió ho havia plantejat en el seu programa i va ser d'aquelles coses que no vam 
tardar ni  quinze segons en ficar-nos d'acord.  Jo mateix  havia tingut  la  possibilitat  de tirar  endavant  un 
projecte d'un viver d'empreses al Consell  Comarcal.  A Camarles en aquell  moment havia estat un èxit  i  
espero que aquest acabi sent també un èxit i inclús si pot ser el supere. Estem aprovant aquesta tarifa,  
espero que sigui una tarifa que quede absolutament desfasada, perquè properament també poguéssem 
oferir els serveis de la fibra òptica, que avui mateix anunciàvem  que estaran disponibles a Tortosa en molt 
pocs dies, i que també podrem oferir aquest mateix serveis des del viver d'empreses i segurament haurem 
de modificar aquesta tarifa, però en tot cas, millorarem substancialment els serveis.

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que votaran en contra i que no sigui dit que desprès li  
digui al Sr. Secretari que conste en acta que estem en contra de que sigui dotat diguem de la connexió 
internet al nostre viver d'empreses, que sí que ho estem a favor. Votem en contra diguem en coherència en  
lo que ja vam fer en les bonificacions diguem de les tarifes de l'IMACT, perquè no s'havia reunit ni havia estat  
dictaminat per la Junta rectora de l'IMACT. En aquest cas, el Consell d'Administració d'INNOVA de que depèn 
la tutela del nostre viver d'empreses, no s'ha reunit, no solament per dictaminar aquesta tarifa, sinó tampoc 
per  poder  diguem  analitzar,  per  poder  orientar,  per  poder  veure  com definim les  estratègies,  de  com  
procedim a l'obertura del nostre viver d'empreses desprès de que a març 2011 a les portes de les eleccions  
municipals vam procedir a una inauguració, inaugurant diguem un espai de dinamització econòmica pel 
nostre sector empresarial de la ciutat i tothom que vulgui fer ús del nostre viver d'empreses i per tant això  
vol dir que febrer 2010 es va constituir el Consell d'Administració on s'obligava a reunir-se cada dos mesos.  
Solament a finals de 2010 per tancar exercici, maig 2011 per tancar actes, juny i juliol per constituir el  
Consell d'Administració es va reunir i és per això que votem en contra en conseqüència del que ja vam fer 
per sobretot donar sentit i donar impuls als nostres ens autònoms i a les nostres societats municipals.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Secretari, que faci constar en acta que el  
grup Socialista vota en contra. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb divuit vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, IETE, PP i PxC i 2 vots en contra corresponents als  
regidors del grup municipal del PSC

07. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 19/2011. 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, i D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 12 DE LES D’EXECUCIÓ DEL  
PRESSUPOST 2011.

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

Vista  la  sol·licitud  de  modificació  pressupostària  presentada  per  la  Direcció  Tècnica,  l’expedient  de 
modificació pressupostària núm. 19/2011, per transferència de crèdit, amb l'informe d'intervenció, i atès el  
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de 2 de novembre de 
2011, al Ple es proposa adoptar el següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 19/2011, transferència de crèdit, d'acord 
amb el següent detall:

a) De préstec curt termini Escorxador i Capítol I a Cap.IX i aportació de corrent a TortosaMedia

7



DE
Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament
Préstec a curt termini Escorxador DGC-16900-

82090
25.000,00

Seguretat Social EQU-15000-
16000

40.000,00

Seguretat Social POL-13000-
16000

71.491,52

Seguretat Social IMA-15100-
16000

15.000,00

Seguretat Social PRO-24100-
16000

7.000,00

Acció social funcionaris RRH-22100-
16204

21.797,21

Acció social laborals RRH-22100-
16304

49.857,52

230.146,25
A
Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament
Amortitzacions  de  préstecs  de 
l'interior

TRE-01100-
91300

176.146,25

Aportació TortosaMedia DGC-49000-
44900

54.000,00

230.146,25

b) De partides Aportacions EMD a partides de subministrament energia elèctrica i neteja edificis municipals 
de capítol II.

DE
Descripció Aplicació Projecte Eur  Finançament
Aportació EMD de Jesús DGC-94200-

46800
64.615,87

Aportació EMD de Bítem DGC-94200-
46801

 63.818,07

Aportació EMD de Campredó DGC-94200-
46802

44.183,79

172.617,73
A
Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament
Energia elèctrica edificis enllumenat 
i semàfors

SER-16500-
22100

122.405,00

Serveis de neteja edificis mpals SER-92000-
22700

50.212,73

172.617,73

c) De aportació de capital a Mancomunitat a Aportació de capital a TortosaSport

DE
Descripció Aplicació Projecte Eur Finançament
Aportació  Mancomunitat  Tortosa-
Roquetes

DGC-94300-
76300

2009  2  GER 
11

30.000,00 Pr. BCL

30.000,00
A
Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte  Eur Finançament
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Aportació Tortosasport (Rocòdrom) DGC-34200-
74000

Nou 20.704,47 Pr. BCL

Aportació Tortosasport (area ciclista 
Vinallop)

DGC-34200-
74001

Nou 7.391,53 Pr. BCL

Aportació Tortosasport (Pavelló) DGC-34200-
74002

Nou 1.904,00 Pr. BCL

30.000,00

Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 169 i 179 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text  refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  exposar al  públic  l’acord d’aprovació inicial  de 
l’esmentada modificació en el BOP de Tarragona, per un termini de quinze dies, a comptar des del dia 
següent a la publicació, durant els quals els interessats podran examinar-lo, i presentar reclamacions davant 
el Ple. La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no es presenten 
reclamacions.

Tercer.-  Aprovar la  modificació del  punt 2n de l’article 12è relatiu a ampliacions de crèdit  de les bases 
d’execució del pressupost afegint a les existents la declaració com a aplicació pressupostària ampliable la  
següent:

Despeses Ingressos
Aplicació 
ampliable

 Denominació Partida Denominació

POL-13300-22799 Contracte  gestió  zona 
blava

33000 T.  Estacionament 
regulat

Ajuntament

*-*-*

Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que no es novetat portar al Ple una modificació  
pressupostària, en portem sovint, però es produeix en un context en el que hem estat debatent sobre la  
situació econòmica de l'Ajuntament i si que a banda del sentit del vot, que serà d'abstenció, com sol ser en 
aquests casos, perquè és una modificació d'un pressupost que nosaltres no vam compartir, si que voldria fer  
algunes reflexions al voltant d'aquestes modificacions de preus. 

En primer lloc, la reflexió de que estem tirant de Capítol I  de personal i  que aquesta vegada apareixen  
partides que anaves destinades a Acció Social funcionaris i Acció Social laborals, no sé si això té alguna  
implicació en un servei que sempre estem dient que va sobrepassat i que no sobra res i que més mos falta,  
com a mínim aquest és el discurs que anem fent i avui resulta que aquí ens sobren diners, concretament i 
aproximadament 70.000 euros per a passar-los entre altres coses a una altra de les partides que ens criden 
l'atenció. Per què necessitem, no se'ns ha pogut aclarir a la Comissió de Serveis Centrals en tractar-se d'un 
tema molt específic, s'ha preguntat, però no s'ha pogut aclarir,  per què necessitem 54.000 € a Tortosa 
Media, una societat municipal que és la que gestiona Ràdio Tortosa bàsicament i que a més, a disminuït la 
seva nòmina de treballadors recentment i si que ens fa curiositat saber per què necessitem saber 54.000 € 
a Tortosa Media, si ens ho podien aclarir avui mateix.

En relació a les detraccions que fem de les aportacions a les EMD's per pagar unes factures que s'han pagat  
des de l'Ajuntament, però que contenen diguem despeses fetes realment per aquestes EMD's, com ja vam 
comentar en Comissió, reiterar que és un pedaç, que hauríem d'intentar fer les coses bé, fer-ho bé, seria fer  
que els nostres proveïdors, que en altres casos aquí ens han preocupat molt, perquè tarden molt a cobrar en 
aquest Ajuntament, però els nostres proveïdors potser també se'ls hi ha d'explicar que si a la creació d'un  
nou  organisme  com  ho  és  una  Entitat  Municipal  Descentralitzada,  el  que  han  de  fer  és  facturar 
correctament, cadascú el seu i no administrar des de l'Ajuntament, factures que contenen parcialment o  
totalment despeses que realment són en aquest cas, d'una altra administració local i que haurien de pagar 
directament. 
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172.000 € de despesa detectada així i tapada d'aquesta manera, ens sembla una manera, si em permeten, 
barroera, de gestionar econòmicament l'Ajuntament i les Entitats Municipals Descentralitzades del municipi. 

En total 430.000 € en modificacions de crèdit, no entro en una altra de les partides importants, perquè 
se'ns ha donat una explicació que sembla satisfactòria per part de la regidora, però la sensació, com ja fa  
temps que tenim, de que anem fent córrer els diners d'una banda a l'altra tapant forats, però els forats 
finalment no es tapen. De fet en comissió i en un to, tot i que sigui dramàtic, en un to de broma, li vaig  
preguntar a la regidora si no portava també alguna modificació de crèdit relacionada en la partida de Festes,  
perquè tots sabem que a Festes tenim molt menys del que ens hem gastat i això o es converteix en una 
modificació de crèdit en aquests dies o es convertirà en un extrajudicial per a l'any que ve.

Continua pendent un debat sobre l'estat de les finances de l'Ajuntament de Tortosa, que en maduresa, en 
transparència i en què els demés portaveus municipals podem aportar allò que se'ns ha encomanat per part  
de la ciutadania.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que independentment que desprès la regidora li vulgui 
contestar, apuntar-li algunes coses. Debat pendent de l'estat de finances municipals, quan vostès vulguin,  
vam presentar la liquidació fa no sé quants de mesos, ja en parlarem, estem esperant, quan vulguen en 
parlem, vostès ho hauran de fer, quan es presenta al Ple no en volen parlar, diuen que ja en parlarem i  
desprès  reclamen  un  debat,  home  quan vostès  vulguin.  Desprès  és  un  tema  també  de  vocabulari  Sr.  
Forcadell, perquè quan parla del tema de les EMD's, que li tornaré a explicar per si no ho ha entès, parla que 
és una forma de tapar i detectar bastant barroera, paraules textuals que  m'ha apuntat. Home si és barroera  
o no, vostè m'ho dirà desprès, si en coneix una altra, doncs potser ho passarem als serveis tècnics de la  
casa i vostè descobrirà un sistema diferent i detectar i tapar de barroer res, miri li explico, a veure si som 
capaços d'entendre-ho tots plegats. Quan vam fer el pressupost, vam fer-lo pensant que concretament l'EMD 
de Bítem i l'EMD de Campredó entrarien en funcionament, si no recordo malament, al març. Aquestes EMD's 
entren i es constitueixen més tard, a l'abril, no aproven el seu pressupost fins el mes de maig i al mes de  
maig s'inicia una vegada constituïdes, tramitat lo NIF, aprovat el pressupost, el traspàs d'aquests proveïdors 
que vostè diu a les EMD's. Al pressupost de l'Ajuntament, aquestes partides, essencialment les que ara 
rectifiquem aquí que són energia elèctrica i neteja dels municipis, no estaven a les partides d'enllumenat i  
energia elèctrica, ni neteja dels edificis de l'Ajuntament, perquè s'havien traspassat a la partida d'EMD i 
donat  que l'EMD no  es  va  constituir  fins  mesos  més tard  i  donat  que  el  traspàs o  el  canvi  de  titular  
d'aquestes factures no es pot fer de forma immediata, perquè s'han d'assignar contractes nous etc, etc, això  
es dilata en el temps i l'únic que es fa és que mentre es paguen les factures de la neteja, mentre es paguen 
les factures corresponents i les paga l'Ajuntament, per què? Perquè no les teníem a la nostra partida, però 
s'han de continuar mantenint, estaven a una altra partida, què fan? Traiem d'aquesta partida i ho passem a 
la partida d'enllumenat de l'Ajuntament, no fem res més, ni és barroer, ni és una forma tapada, ni una forma 
detectada, és una execució pressupostària del més normal, de l'absolutament normal, Sr. Forcadell desprès  
vagi i vengui el que intente vendre, però no és res més que això i amb el tema referent a l'EMD de Jesús, ja  
m'avanço per si desprès hi ha alguna intervenció, és exactament el mateix, hi havien uns problemes en  
canviar determinats punts de subministre elèctric de titular, per uns temes tècnics, alguns a hores d'ara ja  
estan resolts i alguns altres encara no ho estan i l'Ajuntament assumeix aquestes factures i l'únic que es fa 
ara és passar comptes. 

Per tant, en lo tema aquest no n'hi ha cap de cosa estranya ni barroera ni com si no s'hagués detectat, no, 
està dins absolutament del previsible. Què vostè coneix alguna altra forma tècnica de resoldre-ho, doncs ens 
ho diu i ho intentarem explicar als serveis tècnics, però aquesta és l'habitual, la normal i la que jo veig  
raonable. 

Desprès Sr. Forcadell ha fet referència a les partides d'Acció Social, de funcionaris, etc. Això no vol dir del 
departament de  Serveis Socials de l'Ajuntament de Tortosa, si revisa les partides i què volen dir aquestes 
partides, no estem parlant de personal de Servei Social, estem parlant d'un fons que sempre i de forma 
normalment per no tenir problemes a l'hora de la resolució més generosa que acaba passant, l'Ajuntament  
dota per proveir les que són o les que denominem accions socials al personal de l'Ajuntament de Tortosa,  
que són aquelles ajudes socials que d'acord amb el conveni tenen dret els treballadors de l'Ajuntament i els  
funcionaris de l'Ajuntament i també habitualment en la mesura que arriba final d'any i no es van consumint,  
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es deixa una previsió, però s'utilitza aquesta partida per a altres qüestions, que és el que hem fet aquí, per 
tant no és que sigui personal de serveis socials que no estiguem cobrint o que no estiguem gastant, ve per  
un fons que es dota el suficientment ampli i a mesura que no es va consumint de cara a final d'any, s'utilitza  
i  això  no  ho  decideix  l'Ajuntament,  això  ho  decideixen  els  treballadors  quan  sol·liciten  o  no  o  quan 
afortunadament,  si  no  es  produeixen  aquestes  necessitats  d'ajuda,  els  treballadors  tampoc  no  cal 
materialitzar-ho. 

En quan al tema de Tortosa Media, més enllà del que els hi puguin donar al Consell  d'Administració la 
informació acurada, tot té una explicació.  Precisament si es fa una restricció de personal, és perquè la  
situació  de  Tortosa  Media  no  era  sostenible  i  necessitava  fer  ajustos.  Els  ingressos  publicitaris  s'han 
multiplicat per  cinc o per  sis en relació a altres anys,  però encara així  són insuficients i  no cobrim les  
expectatives  que  tenim multiplicant-se  per  molt  i  la  veritat  és  que  es  nota  que  s'està  fent  una  acció  
comercial, però també el mercat publicitari està com està i això fa que haguéssem de prendre mesures com 
complementar una part els ingressos per tancar l'exercici de Tortosa Media de forma equilibrada i donat que 
entenem que aquesta situació es mantindrà en el temps, hem tingut que prendre mesures que no ens  
agraden  a  ningú,  però  que  em  tingut  que  fer  la  restricció  de  personal  a  Tortosa  Media  i  tot  marca  
precisament una coherència, si Tortosa Media no necessités aquesta aportació suplementària. Segurament 
en el tema de personal haguéssem fet un altre plantejament, però precisament ho fem una miqueta en 
coherència en això. Independentment de que poguéssem complementar la informació. Crec que això també 
els hi haurà servit una miqueta d'explicació dels motius i també sense ànim de crear absolutament cap 
polèmica Sr. Forcadell  i  anticipant-li  que li  agraeixo l'abstenció. Hem diu que és una més de les moltes  
modificacions pressupostàries que s'han fet o que es fan al  pressupost,  no és la  dinovena modificació  
pressupostària que es fa al pressupost del 2011, de les quals si no m'equivoco, en el ple n'hauran vingut 
tres, quatre o cinc, jo el convido sense ànim de res, que es miri quantes modificacions pressupostàries es 
solien fer i es solen fer a l'Ajuntament de Tortosa i a qualsevol Ajuntament  entre el tram de 25.000 i 50.000 
habitants i si veu que se'n fan moltes menys, m'atreveixo a dir un 10% o un 15% menys,doncs jo li admetré  
la seva crítica, sinó la podrà fer igual però entendrà que jo discrepe, perquè s'emmarca dins la normalitat. 

Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el grup d'Esquerra Republicana també ens 
abstindrem,  però  de totes  maneres i  per  fer-ho  curt,  ens  queda  certa  sensació  d'aprovació  de crèdits,  
d'extrajudicials, de modificacions de pressupostos i d'una mica com a desgavell. Això és el que fa que a 
pesar de que ens abstinguéssem, ens dóna aquesta sensació que aquí manifestem. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Monclús, que tampoc no ho farem més llarg. Per  
moltes coses ens podrà criticar per desgavell, però per plantejar aquesta, concretament aquesta modificació 
pressupostària, no acabo de veure el desgavell per cap lloc. El tema de les EMD's, jo crec que ha quedat el  
suficientment explicat i justificat, en lo tema de les amortitzacions dels préstecs, penso que la regidora en va 
donar complida explicació a la Comissió i no cal fer-ho més patent en aquesta sessió plenària. 

Per tant, en altres coses, d'extrajudicial aquí no n'hi ha cap, per tant, en altres coses jo admetré que ens  
critique en quan a desgavell i podem estar d'acord o no podrem estar d'acord, però per aquesta modificació  
pressupostària que és molt clara i diàfana, doncs no ho entenc, encara que evidentment recepciono totes 
les seves intervencions, independentment que també els hi agraeixo l'abstenció, igual  com ho he fet abans 
en  el  grup  d'Iniciativa,  ja  que  entenc  que  és  una  abstenció  respectuosa  en  l'exercici  de  la  execució  
pressupostària. 

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que dinou modificacions, sí i més, si és l'habitual  
en l'exercici de la gestió pressupostària del municipi d'una ciutat. Ara hi han modificacions i modificacions,  
és a dir, les més positives, les més animadores són aquelles que es provoquen per majors ingressos, la qual 
cosa malauradament no és el cas i ojalà ho fos, que tens uns ingressos no previstos i que els has de dedicar 
a  alguna  cosa  o  l'aplicació  del  romanent  de  tresoreria  o  superàvit,  que  malauradament  jo  crec  que  a 
l'Ajuntament  de  la  nostra  ciutat  trigarem  temps  en  poder  emprar  aquesta  modalitat  de  modificació 
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pressupostària o bé transferència de crèdit, que és el que ens ocupa. Que és utilitzar d'allí on sobre per a 
passar-ho allí on ens fa falta i aquí està una mica el posicionament. És a dir, hi han praxis de poder fer 
aquesta modificació de crèdit, de transferència, totalment justificat perquè ens fa falta i es necessari, però 
pot arribar a ser un nyap i jo crec que tenim nyaps aquí, nyap és la paraula que se m'ha ocorregut en aquest  
sentit. Una altra vegada tornem a estirar del Capítol I de personal, aquí ja s'ha dit i no entraré. Crec que a la  
Comissió de Serveis Centrals d'aquest matí, se'ns ha donat una explicació que podem arribar a comprendre i 
no aprofundir en la quantitat de la transferència que ens fa falta per resoldre el d'amortitzacions de préstecs  
de l'interí, però sí per exemple fer notar, com si fos una contradicció, que emprem del Capítol I pràcticament  
de quotes de la Seguretat Social, per una minsa part passar-ho a Tortosa Media, justament una empresa  
municipal  que  ha  acomiadat  una  professional  d'aquest  mitjà  i  això  podria  arribar  a  representar  una 
contradicció,  tot  i  dir  una  vegada  més,  que  Tortosa  Media  clar,  l'Alcalde  ens  diu  que  ja  ens  donaran 
informació, clar aquest és el cas i el tema, és a dir, els nostres Organismes Autònoms, Empreses Municipals, 
jo crec que han de dictaminar els temes abans de que ens arriben aquí, és a dir, no nosaltres explicar i dir, 
perquè sinó serà com una comissió informativa, és a dir, fem veure que tenim ens municipals i empreses 
municipals i les informem de les decisions, però jo crec que hem de tenir un major protagonisme i que 
Tortosa Media s'hagués tingut que reunir i hagués tingut que arribar a la conclusió i a dictaminar el que avui  
aquí diguem, aprovem des del punt de vista d'equilibrar el seu pressupost. 

EMD's,  home fem-ho complert,  és a dir,  puc entendre per  exemple,  que pel  que fa al  subministrament 
elèctric,  puguin  haver  dificultats  per  poder  determinar  des  del  punt  de  vista  diguem  del  contracte 
administratiu, que el “comandament” d'un enllumenat d'un carrer d'una EMD de Bítem o de Campredó o de 
Jesús, pugui estar al nom de l'Ajuntament de Tortosa, accelerem i fem les coses bé, perquè les factures  
arriben on han d'arribar-hi i que no hi hagin mal entesos, però quan dic fem-ho bé vull dir, que si les EMD's  
tenen dues vies de finançament, la primera a través de transferències corrents, hi han molts de paràmetres 
d'una fórmula polinòmica, jo crec que hi han prou paràmetres avui  com per dir que aquestes quantitats avui 
es resten i al final resulta que en rebran menys. Perquè en rebran menys les EMD's i nosaltres tenim una  
partida avui encara pressupostada que al final serà menor, per tant hagués estat bé que avui en funció del  
rigor diguem això es resta però a través de la fórmula de les transferències corrents, aquestes EMD's Jesús,  
Campredó  i  Bítem,  rebran  menys  diners  d'allò  que  tenim  previst  al  pressupost  i  el  que  tenim fixat  al 
pressupost està en funció del conveni que vam signar en el seu dia amb les EMD's. 

Mancomunitat Tortosa-Roquetes, no n'hem parlat, Sr. Alcalde vostè és el President avui de la Mancomunitat.  
La Mancomunitat és coneixedora de que avui disminuïm aquesta aportació de 30.000 €? No ho és, avui no 
ho és i  home, si  no ho és,  jo  crec que si  l'Alcalde de Roquetes demà se'n  assabenta  pels mitjans de  
comunicació que avui disminuïm 30.000 €, home agafarà el telèfon i a vostè li dirà Ferran com va això? Per  
tant  jo  crec  que  això  s'hauria  d'explicar  com  la  Mancomunitat  es  nodreix  el  seu  pressupost,  les  
transferències  corrents,  dels  7500  €  els  dos  Ajuntaments,  però  clar,  del  Fons  de  Cooperació  Local,  
justament, per ser Mancomunitat i en funció del nostre nombre d'habitants i de la importància de la nostra  
ciutat, aquesta Mancomunitat té 35.990 € assignats i Roquetes 13.000 €, vol dir que d'aquests 35.990€ li  
restem 30.000€? Pregunto i si no és així, d'on surten aquests 30.000 €? Ens ho aclareix, s'ha d'aclarir i en  
qualsevol  cas  crec que hagués estat  bé que vostè  avui  li  hagués dit  a  l'Alcalde de Roquetes que avui  
aprovàvem aquí  una deducció  de 30.000 € per  resoldre problemes que tenim de finançament.  És  per  
aquestes  consideracions que el nostre vot serà negatiu.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté, que ha començat dient que aquí havien  
una serie de nyaps, jo com a nyap, nyap, he vist la seva intervenció i ara li aclariré i no me'n ha nombrat cap  
de nyap. 

Mire si es vol documentar es documenta del tot i sinó pregunte abans, perquè sinó té el problema que pot 
venir aquí i fer el que vostè diu que fem els altres. Mire l'aportació a la Mancomunitat Tortosa – Roquetes,  
com podrà veure, ve d'un projecte de 2009GER11, que fa referència al pressupost de l'Ajuntament de 2009 
que no de la Mancomunitat, ja que aquesta ha rebut tot el que havia de rebre i tot el que s'havia compromès  
a rebre per part de l'Ajuntament, per tant no hi ha ni cap disminució, ni l'Alcalde de Roquetes, si ho ha de  
saber ho pot saber, perquè no hi ha cap incompliment, sap el què passa? Que a diferència d'altres èpoques,  
la Mancomunitat al 2009 va gestionar una obra important, una obra que va tenir una baixa i una obra que 
va costant menys del que estava pressupostat i per tant, dins de les previsions també generoses que havia  
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fet l'Ajuntament de Tortosa, que no la Mancomunitat, havia uns diners a les partides d'inversions que no van 
ser  necessaris  aplicar  i  que  l'Ajuntament  no  s'havia  compromès  mai  en  la  Mancomunitat,  per  tant  la  
Mancomunitat no ha de saber res i intentar mesclar en les aportacions del Fons de Cooperació i que si  
d'això disminuïm 30.000 €, home això com a mínim em pareix malintencionat Sr. Sabaté, perquè vostè no  
és un regidor que aterrissa aquí, vostè és un senyor que ha sigut Alcalde, que ha sigut regidor d'un altre  
municipi, que ha sigut Director dels Serveis Territorials i sabrà que aquests diners no es poden destinar a 
una altra cosa que no sigui cooperació intermunicipal, ja sigui a través de  Mancomunitats i a través de 
Consells i si no  estaríem prevaricant el Sr. Alcalde, la Sra. Regidora d'Hisenda, el Sr. Interventor i el Sr.  
Secretari i aquí prevaricar Sr. Sabaté no prevarica ningú i hi han coses que no es poden permetre i aquesta  
és una cosa de les quals no es pot admetre i intentar dir que destinem els fons de cooperació i que els  
destinem a una altra cosa, per aquí no passem Sr. Sabaté. No tot val i si té algun dubte d'alguna cosa tant  
gruixuda com la que vostè ha plantejat, home com a mínim, ho pregunta abans del Ple i ens diu escolta, no 
seus haurà ocorregut això, no se li haurà passat això al Secretari, no se li haurà passat això a l'interventor,  
perquè desprès això no té cap tipus de justificació. 

Per tant, no tot val i l'explicació és claríssima i si la demana la tindrà aquí o a un altre lloc, per tant la 
Mancomunitat no ha de saber res perquè no estem incomplint cap obligació adquirida directament en la 
Mancomunitat, primera cosa. Segona cosa, parlant de nyaps i parlant d'intervencions, home, precisament en 
Tortosa  Media  Sr.  Sabaté  i  que  Tortosa  Media  no  està  informada  i  que  Tortosa  Media  no  s'ha  reunit,  
precisament en aquesta és en la que menys hauria de parlar Sr. Sabaté, perquè li voldria recordar que el  
representant del partit Socialista no ha acudit a cap convocatòria de Tortosa Media, que desprès vostès van 
canviar  el  representant  del  partit  dels  Socialistes  fa  unes  setmanes  i  generant  unes  despeses  a 
l'Ajuntament, no passar res, havien nombrat a un fa uns mesos, als dos mesos o tres mesos el tornen a 
canviar,  bueno  vostès  fan  el  que  creguin  convenient,  però  si  el  seu  representant  no  va  als  Consells  
d'Administració,  prudència  abans de dir  que les  coses no es  tracten.  Aquí  de Tortosa Media  no estem 
decidint res, és una aportació suplementària que fa l'Ajuntament a la societat, els ajustaments de personal  
ja es van explicar a aquelles reunions que el seu representant no va anar i es va informar i precisament té  
coherència,  com que no es suficient l'aportació que havia fet l'Ajuntament de Tortosa, perquè no es genera  
els ingressos suplementaris necessaris. Fem una aportació addicional, però a la vegada entenem que això  
no és una situació que es pugui cronificar en el temps i com que entenem que no es una situació que es  
pugui cronificar en el temps, prenem decisions que no ens agraden. No ens agrada prescindir de la gent, 
però si un ingressa deu podrà gastar deu i quan un ingressa cent podrà gastar cent, no podem generar  
dèficits i almenys és el que intentem. Per tant, en el cas de Tortosa Media de contradicció no n'hi ha cap.  
Nyaps, escolte, el tema de la modificació de préstecs, jo crec que s'ha explicat i no és un tema polític, d'on  
surten el recursos? Són recursos no consumits, per tant jo aquí de nyaps, en lo tema econòmic una mica el 
que he dit abans, en lo tema econòmic segurament ens podran criticar per moltíssimes coses i en algunes 
podrem  estar  d'acord  i  en  altres  absolutament  en  desacord,  però  aquesta  modificació,  que  és  una 
modificació estrictament tècnica i senzilla i que vostè em diu que hi han nyaps, on estan els nyaps? En el  
tema de la Mancomunitat li he deixat clar quin és, en el tema de les EMD's podem estar d'acord o no podem  
estar d'acord, el que es podria ampliar, que es podrien fer més coses, però aquest és un tema claret i jo crec 
que no admet més discussió i en lo tema d'amortització de préstecs ja em dit l'explicació i amb el tema de 
Tortosa Media també es molt clar, per tant, bueno podem discrepar el que sigui convenient, però dir-nos que 
és un nyap i desprès fer-nos acusacions tant greus com que destinem els fons d'una cosa a una altra cosa  
que  no  està  permesa,  home,  segurament  tot  normal  Sr.  Sabaté  i  hi  han  coses  que  vostè  ho  sap 
perfectament, però bueno entenc que és el vot en contra.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que la Regidora no contesta, com que ha dit que 
independentment del que la regidora contestarà més tard, jo faig unes apreciacions i generalment les seves 
apreciacions Sr. Alcalde són  extenses. 

He dit  que veurem moltes modificacions pressupostàries,  no he dit  que sigui bo ni  dolent,  ni  que sigui 
normal ni anormal, he dit que és habitual. Sr. Bel té tendència a agafar el que algú diu i pegar-li la volta i  
potser convertir-ho en insinuacions que un no ha volgut fer, perquè també en relació a les EMD's em diu que 
si s'ha detectat, que si es volia tapar, quan jo simplement he dit que em semblava una gestió poc neta,  
barroera ha sigut la paraula i vostè el Sr. Alcalde ja s'ha agafat a la paraula barroera per a pegar-li tres voltes  
més al tema, hem sembla poc neta i ara ho comentem. 
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En relació al tema de Tortosa Media, serà interessant discutir-ho allà, de tota manera continuem pensant 
que 54.000 € sobre el pressupost d'ingressos de Tortosa Media i sobre la partida que ara no recordem de  
memòria evidentment d'ingressos publicitaris, jo crec que és una desviació important, però ja dic que aquest 
debat  ja  el  farem  allà  on  toca  i  valorarem  si  el  que  hi  ha  hagut  aquí  potser  són  unes  previsions  
pressupostàries diguem excessivament optimistes. 

En relació a les EMD's que ara comentaven, jo he dit una gestió econòmica barroera, no he dit ni tapar, ni 
detectar, ni tal, he dit detectar en altres moments de la meva intervenció, tapar crec no haver-ho dit en cap 
moment, jo he dit que havia una gestió econòmica barroera, no estic parlant del fons, estic parlant de la  
forma. Entenem que hi ha una transitorietat entre la creació de les EMD's i la realitat de poder fer els canvis 
als  proveïdors  que  presten  serveis  a  les  EMD's,  però  crec  que  tots  coincidirem de  que  estem a 7  de 
novembre i que 172.000 € de llum i de neteja no es gasten en dos mesos, per tant ja fa dies que anem amb 
això, Sr. Bel és una apreciació, un prec de que anem a facturar les coses allà on toque i punt i no s'agafen a 
això i peguen tres voltes i llançar aquestes reflexions que ens fa, és simplement això, acaben la faena i que  
els proveïdors carreguen on hagin de carregar i així desprès no cal anar fent canvis de partides entre dos 
administracions locals, perquè són dos administracions locals. 

En definitiva, potser és cert que aquestes modificacions pressupostàries no són per a tant, el que passa que 
això és un acumulable,  suposo que també coincidirà en que últimament de l'economia de l'Ajuntament 
n'hem parlat  molt.  Fa  uns  dies  vam aprovar  un  ICO  d'algo  més  d'1.300.000 €  per  a  poder  pagar  als 
proveïdors que ara fa un any i pico estan prestant serveis a aquest Ajuntament, tenim dificultats i per tant,  
l'únic que es pretén aquí és debatre sobre aquesta situació. Vostè Sr. Alcalde em diu que quan vulgue, 
d'acord, jo crec que vostè també pot fer les coses d'una altra manera, estic convençut de que si vostè cridés 
als  portaveus  que  hi  han  en  aquesta  Corporació  i  els  digués,  escolteu,  fem  una  junta  de  portaveus 
extraordinària i parlem de tal tema, és una altra manera de liderar Sr. Alcalde o és una manera de liderar.

Acabo amb una reflexió de Tortosa Media, Tortosa Innova, sobre les coses que venen aquí al Ple sense haver  
passat   abans  per  allà.  Jo  comparteixo  la  reflexió  que  feia  Toni  Sabaté  sobre  el  fet  de  les  empreses  
públiques, tingui en compte que moltes vegades els representants que els grups municipals enviem a les 
Juntes, als Consells d'Administració d'aquestes empreses públiques també tenen ocupacions laborals i que 
vostès, com és normal, convoquen en funció de les seves agendes i això és absolutament normal, però 
desprès no agafem la possible absència d'un determinat representant o d'un determinat Consell, per a dir  
que els grups municipals no s'interessen per una determinada cosa, perquè la gent Sr. Bel treballa i si a una 
determinada reunió no hi pot assistir, no hi pot assistir i per desgràcia en aquests temes no tenim suplents, 
per desgràcia a això no podem enviar a algú altre i per tant li demano que quan tingui alguna absència, jo no 
sé si hi ha algun grup municipal a aquest ple que es vulgui desentendre del que fa Tortosa Media o del que  
fa Tortosa Innova, jo crec que no, vostè se'n riu, vostè sap que no, però l'interessa traslladar a la gent que sí i  
jo crec que això ratlla la descortesia, la veritat. 

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que si una cosa tenia clar és que el Sr. Forcadell  
comparteix moltes coses amb el senyor Sabaté, jo no li he parlat del seu representant a Tortosa Media, si ve  
o no ve, jo li he dit al Sr. Sabaté i ell em dirà el que cregui convenient, veig que vostè s'ha avançat, em pareix  
molt bé, fa el paper que ha de fer i que ha fet sempre, però el Sr. Sabaté es bastarà ell solet per defensar si 
el seu representant va o no va, però ja que m'ho pregunta vostè  li hauré de contestar a vostè, perquè com  
aquell que no vol va soltant cosetes, pim pam i allí queda i desprès diu que no ho ha dit, vostè no ha dit que  
ha parlat de tapada detectada i barroera, els tres i això és molt senzill, vostè quan arribe a casa, tire cap  
atràs i si ha dit els tres verbs o els dos verbs i un qualificatiu, el pròxim Ple em diu escolte Alcalde, m'ho vaig  
mirar i tenia raó i sinó ve i em diu, Sr. Alcalde aquí té la cinta, home jo he pres nota a mesura que anava 
parlant, és possible que ens haguéssem equivocat, però ja que ha sortit el tema, la gent ho sabrà, ho podrà  
veure i desprès veurà qui s'equivoca o no.

L'absència dels Consells d'Administració de gent,  es pot entendre,  es pot comprendre,  a tots passa, no 
només passa al grup Socialista, ha passat a altres grups, també li ha passat al seu a Tortosa Media en una  
altra època i a altres llocs, ara si he de venir al Ple a criticar el que s'ha informat i el que no s'ha informat,  
com a mínim, la precaució, que ho fan altres membres de Consells d'Administració d'altres formacions, no 
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he pogut venir però President o Presidenta de què heu parlat? D'aquests temes que hi havien a l'ordre del 
dia, d'això i allò i desprès, encara que no hagis vingut pots criticar, tant si vens com si no vens com si deixes 
de vindre i el que es diu, ara si no has vingut, no has tingut cap interès i l'únic que has fet és canviar el  
membre del Consell d'Administració i vens al Ple llavors a criticar si s'ha parlat o no s'ha parlat o s'ha explicat  
o no els ajustos de personal tenim un problema. El Sr. Forcadell com qui no vol la cosa, ha dit que s'ha fet un  
ICO per pagar els serveis de fa un any i pico, no es veritat Sr. Forcadell i sap les factures que es van aprovar i 
no fa d'un any i pico, ni avui tampoc, entre altres coses avui ja estaran pagades, perquè estan signades les  
operacions des de la setmana passada, per tant pegue-li les voltes que vulgui. 

Ens diu que poc neta, en lo cas de les EMD's de Campredó i de Bítem, vostè em diu, escolte el proveïdor 
carregue on hagi de carregar, què vol dir? Com se pensa que funciona això? Que un agafa el telèfon i diu,  
escolta aquesta factura de Fecsa, ara enlloc de passar-la a l'Ajuntament, passa-la a l'EMD de Campredó o  
envies un fax i dius canvia la factura? Vostè sap que estem a una Administració Pública? Vostè sap que  
s'han de fer uns procediments de contractació? Sr. Forcadell sap que abans de fer els procediments de  
contractació s'han de fer aprovacions del pressupost, s'han de publicar, han d'estar a exposició pública, han  
d'estar un mes i s'ha de fer l'aprovació definitiva i llavors es pot iniciar el procediment de contractació? Sr.  
Forcadell sap que el procediment de contractació no és agafar un telèfon? Per tant pot dir el que vulgue, 
però això no és la botiga de davant de casa que avui vinc i em fas una factura i demà vinc i em fas una altra  
factura a un altre nom perquè ha canviat de titular, és que em pareix absurd intentar crear polèmica, sí, sí,  
vostè em diu que sí, però insisteix una altra vegada, poc neta, barroera, tapada, detectada, home doncs és 
lo que hi ha, home si això és poc net. Home poc net hagués sigut intentar fer-ho, amagar-ho, parlar en un,  
parlar en l'altra, escolta no ho farem així i carregarem i ho posarem aquí i farem una transferència d'una 
partida a l'altra, si tècnicament això s'hagués pot resoldre d'una altra forma sense portar-ho al Ple, però ni 
se'm va ocorregut plantejar-ho a l'Interventor i  als Serveis Tècnics, que és passant de partida a partida,  
escolte ve a Ple, és lo més net, és lo més clar, s'explica i volen crear polèmica, ja tindran motius per crear  
polèmica, però això? Home Sr. Forcadell 

Desprès diu Sr. Alcalde parla vostè, quan parlo, perquè parlo, quan no parlo, perquè no me'n entero i no sé el 
que dic, escolte és un tema d'execució pressupostària, si l'Alcalde no està al corrent dels temes d'execució  
pressupostària, ho hauria pogut fer la regidora, però els hi he contestat jo, crec que la regidora no aportaria  
res més del que dic, que ho sé a un 50% o 60% a un 80%, perquè la regidora també m'ho ha comunicat  
anteriorment i per tant, en les coses que puc contestar els hi contesto, perquè sinó diuen que l'Alcalde no  
intervé, l'Alcalde no se'n entera, l'Alcalde no sap el què passa, sap el que passa, continuarà sabent el que 
passa, els hi sàpigue mal o no.

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que si que es permet demanar-li una mica de 
respecte, perquè jo sé que quan parlo, parlo amb l'Alcalde de la ciutat de Tortosa, capital del territori de les  
Terres de l'Ebre, el Sr. Ferran Bel i per tant sé amb qui parlo, per tant vostè hauria de saber en qui parla quan 
parla en els portaveus dels diferents grups municipals que conformen la Corporació municipal de la ciutat. 

Dit això Sr. Alcalde, jo no he acusat de prevaricació, no ho he fet, ni he tingut sospita de prevaricació, si això 
fos així, la via és una altra i vostè en aquesta sala institucional ho ha dit moltes vegades, cosa que jo no en  
sóc pas partidari de judicialitzar la vida municipal ni ho faré si puc, però no en tinc cap dubte, jo no he  
pronunciat aquesta paraula, jo l'únic que he preguntat ha sigut en funció dels ingressos de la mancomunitat  
de Tortosa-Roquetes com s'aplicaven els diferents diguem conceptes pels quals tenim els ingressos que 
tenim i dir que la Mancomunitat entenc que hauria de conèixer aquesta operació de crèdit que avui fem de  
modificació del nostre pressupost, perquè està molt clar l'expedient, aquí fique aportació a Mancomunitat 
Tortosa-Roquetes, aplicació DGS en una serie de dígits, projecte diferents dígits, per tant jo l'únic que dic és  
que d'acord en aquest concepte de transferència de diners, entenc que la Mancomunitat hagués tingut que  
ser coneixedora. 

Nyaps, on són els nyaps? Concepte de Nyap, suposo que deu ser la traducció en català de “xapuza”, un 
pressupost per dotar de consignació pressupostària a la partida de Festes, a les portes de les Festes de la 
Cinta, que només ens quedaven 15.000 € 
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Avui apliquem la part a Seguretat Social, no ho podíem fer ja la primera vegada i comptar el que costava el  
personal amb els tant per cent de la Seguretat Social, bueno, això va una mica a cavall de fer quadrar les 
coses i sap el què és un nyap? Un nyap és que a les portes de la Cinta que només ens quedaven 15.000 €, 
fem les Festes de la Cinta i això ja ens sortirà, és que ara tenim entre 500.000 i 600.000 euros que ja ens  
hem gastat i que no ens caben, perquè només tenim 60.000 €, 60, 90, 110 o 115, 500.000 € o 600.000 €  
corresponents a Festes de la Cinta, Festes del Renaixement i la Cavalcada dels Reis, és o no és així? És així,  
la Cavalcada del Reis d'aquest any no s'ha pagat encara, això és un nyap. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que comencem anar encaminats. De la modificació 
pressupostària que el Sr. Sabaté havia dit que era un nyap, ni una paraula, ha començat a buscar casos  
anteriors, de la que vostè havia dit que era un nyap, absolutament ni una paraula, anem bé. Respecte li tinc  
tot Sr. Sabaté i procuraré no equivocar-me. Abans m'he dirigit al Sr. Forcadell i ha sigut un lapsus que he  
intentat subsanar, no és una falta de respecte, ni de cara al Sr. Sabaté, ni de cara al Sr. Forcadell. De totes 
formes, si alguna vegada el Sr. Sabaté s'equivoca i ens diu a algun regidor o a algun altres company, un nom  
per un altre, no l'entendrem com una falta de respecte. El Sr. Sabaté diu que no prevarica, jo he dit que si  
vostè Sr. Sabaté, sap perfectament el que significa el que si, en aquest cas i ara no intente dissimular, dient  
que no volia o que deixava de voler, que vostè s'ho ha interpretat, no, vostè Sr. Sabaté ha dit que no ho han  
destinat, però home continue llegint, quan diu projecte què fica? Potser fica 2009 Sr. Sabaté? I si fica 2009 
per què està dient que hem destinat l'aportació del Fons de Cooperació d'aquest any a un altra cosa que no 
correspon? Home, si llegeix, llegeixi fins al final, no es quedi a mitges, perquè llavors sí que li podria dir que 
fos un nyap, xapuza o diguen-li en l'idioma que vostè li vulgue dir, però desprès ha començat la intervenció 
dient que aquesta modificació pressupostària i si també té dubtes d'interpretacions de si ho he dit o no ho  
he dit, rebobine, aquesta modificació pressupostària és un nyap, sí, sí, vostè em diu que ho és, però jo li dic  
que em digui en què? En quina cosa? I no me l'ha dit i em torna a parlar d'una modificació que vam fer al  
mes de setembre, que podem estar o no podem estar d'acord, que entenc que aquella sigui més criticable  
que aquesta d'1 a 1000, però aquesta? Són ganes de crear polèmica per crear-la, perquè aquesta no té res, 
és una cosa senzillíssima.

El de la  Mancomunitat li  torno a repetir,  què hem incomplit  alguna obligació que havíem adquirit  en la  
Mancomunitat?  L'hem  incomplit  o  no?  Si  no  l'hem  incomplit,  quina  explicació  hem  de  donar  a  la 
Mancomunitat? L'Alcalde de Roquetes o els altres membres de la Mancomunitat diran, escolta si tu tenies 
pressupostat més del que t'havies compromès amb la Mancomunitat, què ens has d'explicar a nosaltres? És 
que encara no ho entenc el que els hi hem d'explicar? El Sr.Sabaté ho ha entès en quins termes és la 
modificació pressupostària? Doncs si ho ha entès en quins termes, no té absolutament explicació. 

Festes de la Cinta, teníem 60.000€ i ens hem gastat 500.000 € o 600.000 €, la Cavalcada de Reis a hores 
d'ara està pagada i inclús aquelles factures que es van presentar, que n'hi ha alguna, que es va presentar 
per diferents raons al març o a l'abril. No hi ha un desfasament de 400.000 € en la partida de Festes, ni  
molt menys, en totes les festes i això és veritat, en totes les festes en haurem gastat algo més de 500.000 € 
i menys de 600.000 €, en totes les festes, que ja que estem aquí, si vol compare. A l'any 2006, si no recordo  
malament i no voldria que em fallés la memòria, per aquestes mateixes festes, ens vam arribar a gastar 
1.200.000 € i el que a l'any 2006 costava 1.200.000 € aquest any costarà entre 500.000 € i 600.000 € 
bastant més aprop dels 500.000 € que dels 600.000 € i tenim una partida pressupostària que sinó s'arriba  
exactament a la despesa, intentarem suplementar.

Per tant, al que ens ocupa i que era la qüestió estrictament de la modificació pressupostària, escolte és una 
cosa clara que hem estat aquí discutint tant de rato com vostès creguin convenient, però tindran altres 
motius de criticar al govern municipal, però una qüestió merament, no dic intranscendent, però que té una 
explicació clara, és absolutament incomprensible, però vostès ho demanen, ho fem i res a dir. 

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta al Sr. Alcalde que es pot comprometre avui aquí a 
que desprès de Reis no tindrem un extrapressupostari en concepte de Festes de 500.000 €? 
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Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que sí, que li ha dit 500.000 €, que no s'ha quedat  
curt  i  evidentment  que  no  tindrem un  extrajudicial  de  500.000 € i  l'únic  que  vull  és  que  quan no  el  
tinguéssem em felicite i em digui, Sr. Bel el felicito, perquè vaig dir una cosa que era una barbaritat tant  
grossa que li vaig donar l'oportunitat d'encertar.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, PP i PxC, 4 abstencions corresponents als regidors dels 
grups municipals d'ERC i IETE i 2 vots en contra corresponents als regidors del grup municipal del PSC

ESPAI PÚBLIC

08. DICTAMEN DE PROPUESTA DE ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA 
SUBSTITUIR LAS ÒPTICAS DE LOS SEMÀFOROS A LA NUEVA TECNOLOGIA LED

Por el alcalde, Sr. Ferran Bel Accensi, se somete a debate del pleno el siguiente asunto:  

Considerando que en Boletín Oficial del Estado número 226, de 20 de septiembre de 2011, se ha publicado la  
Resolución de 14 de septiembre  de 2011,  de la  Secretaria  de Estado de Energía,  en la  que se  publica  la  
Resolución del  Instituto para la  Diversificación y  Ahorro de Energía,  de 28 de junio de 2011, por  la  que se 
establecen las bases reguladoras del segundo Programa de ayudas para  sustituir las ópticas de los semáforos a  
la nueva tecnología LED, con la finalidad de ahorro energético, dirigido a Ayuntamientos.

Considerando que el objeto de este Programa es sustituir las lámparas del tipo incandescente o halógena de 
semáforos, por otras de tecnología LED, más eficientes. La naturaleza de las ayudas establecidas en las bases de 
la Resolución son de la modalidad de entrega de bienes que se adquirirán con la finalidad de entregarse a  
terceros, todo eso sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por las citadas bases.

Considerando que los destinatarios del programa son todas las entidades locales del Estado Español que tengan 
entre  sus  competencias  la  gestión  de  los  bienes  comunes  y  dispongan,  en  su  territorio  de  actuación,  de  
semáforos instalados con lámparas del tipo incandescente o halógena.

Considerando que el Ayuntamiento de Tortosa, como ente local que cumple el requisito pedido, participa en la  
solicitud de la ayuda que es el objeto de la Resolución con la petición de 82 ópticas led diámetro 200, de color  
rojo, con 82 ópticas led diámetro 200 de color verde, con 115 ópticas led diámetro 200 de color ámbar, con 106  
ópticas led de peatones color rojo y 106 ópticas de peatones color verde

Considerando que, específicamente, el apartado a) de la base sexta de la citada Resolución de 14 de septiembre 
de 2011, pide una certificación de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en la que se apruebe la participación en 
el programa y que se asumen los compromisos que consten en él.

Considerando  que la  Comisión  Informativa  de Espacio   Público,  en  sesión  del  día  27 de octubre  de  2011, 
dictaminó favorablemente la propuesta de participación en el programa de ayudas para sustituir las ópticas de los  
semáforos por la nueva tecnología led

Ante todo lo expuesto, al Pleno del Ayuntamiento, propongo:

Primero.-  Aprobar la propuesta de participación del Ayuntamiento de Tortosa en el  programa de Ayudas para  
sustituir las ópticas de los semáforos a la nueva tecnología led y asumir los compromisos que constan en él.

Segundo.-  Que el Pleno del Ayuntamiento apruebe esta propuesta. 

*-*-*
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, que supone la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda aprobar la propuesta. 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

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

09.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  DE  SOL·LICITUD  D'ADHESIÓ AL  CONVENI  D'INTEROPERABILITAT  DE  SISTEMES 
D'INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

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

Vist l’expedient X-2011-INF-00002, instruït mitjançant Decret 2459/2011, d'adhesió al conveni d'interoperabilitat 
de sistemes d'informació entre administracions públiques.

Vistos els informes emesos pels corresponents tècnics municipals.

Atès que es considera convenient i oportú subscriure l'esmentat Conveni, ja que ha de comportar  els següents 
beneficis:
Evitar que la ciutadania, les empreses i les organitzacions aportin dades i documents en suport paper que ja  
estan en poder de les administracions o altres institucions.
Impedir les redundàncies i, com a conseqüència immediata, reduir considerablement els temps de resposta de 
l'Administració.

Atès el dictamen favorable emès, en sessió de data 7 de novembre de 2011, per la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals.

Al Ple de l'Ajuntament es proposa adoptar els següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  l'adhesió d'aquest  Ajuntament  al  Conveni  marc  de  col·laboració  entre  el  Departament  de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci 
Localret, l’Ajuntament de Tortosa i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el  
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes, quin text 
íntegre s’inclou com annex a la present proposta d'acord.

Segon.- Nomenar el Sr. Manel Loras Franquet, Cap de l'Àrea de Serveis Centrals, amb DNI 40922544R com a 
interlocutor únic de l’entitat davant el Consorci AOC.

Tercer.- Facultar l'Alcalde per a realitzar tots aquells actes i subscriure els documents que resultin adients per a  
l’execució del present acord.

*-*-*

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

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

10.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  SOCIALISTA,  PER  A  L'APROVACIÓ  DEL  PROJECTE 
MUSEÍSTIC DE LA CIUTAT, QUIN EQUIPAMENT S'UBICARÀ ALS EDIFICIS DE L'ANTIC ESCORXADOR 

El Consistori coneix de la següent proposta, pel portaveu del partit Socialista, el Sr. Antoni Sabaté Ibarz.

A principis d'octubre de 2011, els quatre presidents de les Comarques Ebrenques varen convindre de donar  
suport a la denominació de l'actual museu del Montsià com a Museu de les Terres de l'Ebre.

No es pot posar en dubte la dilatada trajectòria del museu del Montsià. Trajectòria que ha conjuminat un 
important esforç inversor municipal i nacional amb una innovadora i científica gestió en xarxa, tan a nivell 
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comarcal com nacional. Es per això que cal expressar el degut reconeixement a la tasc que desenvolupa el  
museu del Montsià.

En un sentit més ampli i global, cal considerar la necessitat d'un equipament museístic que s'adigui amb 
l'important cabdal de patrimoni històric i cultural de les Terres de l'Ebre en general i de la ciutat de Tortosa 
en particular.

El conjunt històric de la ciutat de Tortosa, acreditat i protegit, els seus bens cultural d'interès nacional, les 
diferents  cronologies  històriques  i  cultures  assentades  a  la  ciutat  i  l'important  paper  que  Tortosa  ha 
representant al llarg de la història, son arguments que justifiquen i fan imprescindible la ubicació a la ciutat  
d'un  equipament  museístic  d'abast  territorial  encardinat  en  la  classificació  museística  sectorial  d'abast 
nacional.

Es per això que es posa en consideració del Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords:

Primer: Que amb caràcter d'urgència, sigui presentat al Ple Municipal, per la seva aprovació, el projecte 
museístic de la ciutat, quin equipament s'ubicarà als edificis de l'antic escorxador.

Segon:  Una vegada aprovat  el  projecte  museístic,  aquest  sigui  lliurat  a  la  Conselleria  de Cultura  de la  
Generalitat de Catalunya, tot sol·licitant la seva acreditació com a secció dels museus nacionals d'història i  
arqueologia

*-*-*

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

A continuació pren la paraula per presentar la proposta, el Sr. Sabaté qui manifesta, que en les darreres 
setmanes ha estat notícia al nostre territori la realitat museística, malauradament reduïda que existeix al 
conjunt de les Terres de l'Ebre, dic que reduïda, perquè des del punt de vista supraterritorial existeix el  
museu del Montsià, existeix també el museu de ceràmica de l'Ametlla de Mar i per tant hi ha un dèficit  
evident, els quatre presidents dels Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre, es van avindre per recolzar la  
nomenclatura i la denominació de que el museu del Montsià fos denominat com a museu de les Terres de  
l'Ebre. Una denominació d'altra banda, que no s'adiu en les diferents classificacions que la Llei de Museus  
de Catalunya determina en quan a la classificació de museus. 

D'altra banda, és del tot evident el llarg recorregut, l'experiència des del punt de vista tècnico-científica de la  
gestió del museu del Montsià, la seva iniciativa de l'impuls d'un Consorci comarcal amb la implicació de 
l'àmbit local per la seva gestió i la seva progressió i d'altra banda també, la seva connexió en les tècniques 
museístiques des del punt de vista de gestió en l'àmbit diguem museístic d'abast nacional. 

D'altra banda també el fet de que el Pla d'equipaments culturals impulsat ara fa quatre – cinc anys des del 
govern de Catalunya i del Departament de Cultura, des del punt de vista d'equipaments per municipis de  
menys de 10.000 habitants i municipis de més de 10.000 habitants, des del punt de vista d'infraestructures 
culturals de l'àmbit d'arts visuals, arts musicals i arts escèniques, s'incideix en un programa que ha fet que  
el museu del Montsià sigui un equipament que crec que hem de reconèixer des de tots els àmbits del  
territori. Per tant, aquesta proposta de moció, en res té a veure en diguem la comparació localista i vol  
defugir  diguem  en  dinàmica  d'antagonismes  entre  municipis  i  ciutats  que  no  res  aporten  al  futur  del  
municipalisme. Això sí que ens porta a la reflexió de que la importància de la nostra ciutat des del punt de 
vista de la cronologia històrica del paper important rellevant que ha jugat Tortosa al llarg de la història,  
l'evident  patrimoni  arqueològic  que  té  també la  nostra  ciutat,  el  patrimoni  en  tots  els  sentits,  hem de 
reflexionar i convindre en la necessitat i que ningú pot entendre, ni molta gent que ens visite i gent aliena al 
territori i a la nostra ciutat de que avui la nostra ciutat no gaudeixi, no tingui un equipament cultural de  
primer ordre, que més enllà de tenir una significació cultural, també té una dimensió econòmica, perquè la 
ciutat de Tortosa a demés de la seva situació geoestratègica, també des del punt de vista del patrimoni  
cultural té un efecte econòmic induït i per tant, això ens ha mogut  al nostre grup municipal a instar al govern 
municipal,  de  que  presente  al  plenari  el  projecte  museístic  de  la  ciutat,  a  ubicar  a  l'espai  de  l'antic 
escorxador de Tortosa i que una vegada aprovat el projecte museístic, això sigui lliurat a la Conselleria de  
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Cultura de la Generalitat de Catalunya i que d'acord amb les diferents tipologies d'acreditació dels museus,  
el nostre museu sigui considerat com una secció del museu d'història i arqueologia de Catalunya. Aquesta és 
la moció que presentem a la consideració del plenari del nostre Ajuntament .

Intervenció del Sr. Casanova 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que tot i que en principi estem d'acord en aquesta  
moció, perquè des de Plataforma sempre estarem al costat d'allò que sigui potenciar la cultura, creiem que 
econòmicament no és el moment, creiem que avui Tortosa té problemes més greus i més urgents que un 
museu, tot i que sempre ens agradaria poder donar suport a qualsevol tema cultural, sempre i quan sigui  
cultura i no adoctrinament ideològic. Creiem que ara, tal com diria el cap polític del nostre benvolgut Alcalde,  
ara no toca, intentem primer resoldre els problemes que té Tortosa i desprès, fora de cites electorals, parlem 
de  museus.  La  nostra  postura,  tot  i  que  estem d'acord  amb la  idea,  però  no  la  del  moment,  serà  la  
d'abstenció, ens sembla massa electoralista presentar aquesta moció a 15 dies d'unes eleccions generals. 

Intervenció del Sr. Dalmau

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que és evident que el turisme per a Tortosa i el  
territori Ebrenc és importantíssim, és una aposta de futur que hem de fer, perquè aquí està una part de la  
nostra salvació econòmica i social. Dintre del turisme tots sabem que hi han uns atractius culturals, que es 
poden trobar en la ciutat mateix, la ciutat històrica, els festivals que estem fent o podem trobar les festes i  
trobem també els museus. Els museus són una oferta que fa l'administració a petició de demanda cultural i  
patrimonial que fa la societat i és una oferta permanent que tenim o que podem tenir de patrimoni a la vista  
o a la  visita pública de la  ciutadania que ve a visitar-nos.  Tenim i  ho sabem tots,  tenim una exposició  
permanent a la Catedral, per exemple, tenim un Centre d'Interpretació del Renaixement, per exemple, tenim 
un Centre d'Interpretació de la Setmana Santa, per exemple i també tenim un museu, però jo constato i 
constatem que tots ho constatem que Tortosa té un retard molt important en tenir un museu en majúscules,  
un verdader museu, Tortosa té un retard en fer una inversió municipal i o externa suficient des del punt de 
vista econòmic, sumada o conjugada amb una gestió intel·ligent i a la vegada innovadora des del punt de  
vista  museístic.  Constatem  nosaltres  i  evidentment  constata  molta  gent,  tortosins  i  tortosines,  una 
necessitat  evident  de  tenir  un  museu,  de  tenir  una  política  museística  d'alçada,  però  que  ha  estat  
postergada sempre i ho podem fer, perquè tenim un patrimoni històric, tenim un patrimoni cultural, tenim un  
edifici ara, l'Escorxador important i tenim també voluntat. A mi em consta per exemple, que el regidor de  
cultura  el  Sr.  Del  Pino té  voluntat,esforç  i  sacrifici  envers  aquest  objectiu,  però  ens fa  falta  la  inversió  
suficient i ens falta una gestió intel·ligent. 

Jo per acabar el que faria seria invitar a l'equip de govern per a què un dels seus objectius durant aquesta 
legislatura, tenint en compte i valorant la situació de crisi econòmica i social que ho matisa tot, sigui iniciar  
un dels seus objectius el camí sigui iniciar fermament, el camí per a que Tortosa i les Terres de l'Ebre tinguin  
un equipament museístic d'abast tortosí, urbà, d'abast territorial, que com deia el company Sabaté, puguin 
brincar-se en categoria,  en pes específic en la classificació museística de Catalunya. Per tant, la nostra 
votació serà favorable.

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta  que Amposta té el que es mereix, Amposta té el que 
s'ha guanyat en un treball de molts anys, té un museu que fa molts anys que estan treballant i que avui és el  
museu de les Terres de l'Ebre i  això és una realitat  i  Tortosa en canvi,  arrossega un retard històric,  ho  
comentava ara el company, un retard que estem intentant solventar en els últims anys, hi ha un procés que  
ha iniciat i que hem de veure com continua. 

Crec que amb això hi ha un gran acord, però la pregunta que queda avui damunt la taula és quin encaix  
tindrà el  museu que volem fer  a Tortosa dins del  panorama territorial i  nacional i  és que per  molt  que  
Amposta tingui un museu que és digui de les Terres de l'Ebre, la realitat és també molt tossuda i és evident  
que Tortosa, el seu bagatge històric ofereixen una realitat que està fora de dubte molt més enllà de lo local.  
Nosaltres votarem a favor de la moció, perquè entenem que és una moció d'impuls, tot i que potser que hi 
hagi alguna coma que no quadra, però el que està clar és que ens hem de posar a treballar tots plegats per  
a que el museu que ha de tenir Tortosa, no sigui un museu estrictament local, sinó que sigui un museu  
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territorial i de referència a nivell nacional i el repte que tenim tots plegats, nosaltres, Amposta i el conjunt del  
territori, és encaixar bé les peces de les que disposem per a completar una oferta cultural com deu mana. 

Discrepo del que digui que invertir en un museu no és bo en temps de crisi. Crec que precisament una de les 
bones sortides que té avui la ciutat de Tortosa, el conjunt del territori, és apostar per millorar la seva oferta  
cultural i per tant, intentar atraure més visitants de fora i potenciar un sector clau com és el turisme i per  
tant, potser és bon temps i si es disposen dels recursos evidentment que és lo que es suposa que en els  
propers mesos haurem de parlar. 

Intervenció del Sr. Monclús 

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que pensa igual com alguns dels companys que 
aquí han dit, Tortosa fa massa anys que no té museu, que vam perdre el museu, això no ha de seguir així, si 
volen que Tortosa sigui una ciutat que atragui turisme i crec que el turisme que podem atraure és sobretot 
turisme cultural,  ens hem de donar pressa, per tant estem a favor i  li  donarem recolzament a aquesta 
proposta d'acord per a que es presenti el més aviat possible al Ple municipal el projecte museístic i per a 
que no ens quedéssim només en això, a veure si també podem estar acreditats com una de les seccions 
dels museus nacionals d'història i d'arqueologia. Per tant donem suport i no ho faig més llarg.

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit  pren la paraula la Sra. Roigé,  qui  manifesta al Sr.  Sabaté que si del que es tracta és de fer  
mocions a base de copiar el que govern està fent  i tirant endavant, entenc que les coses no es fan així per  
part de l'oposició i per tant ja els avanço que els hi votarem en contra, perquè això ja ho estem fent. Del que 
es tracta és agafar el Pla d'actuació municipal i copiar el que estem fent aquest govern i el que tenim previst  
fer i ja els hi torno a dir, que amb aquestes mocions els hi votarem en contra. 

A l'oposició entenc que se'ls hi demana que tinguin iniciativa, no que copien, perquè això entenc que és una  
mica trist i crec que no és el paper que ha de tenir l'oposició, almenys és el que jo no entenc que sigui com 
oposició, perquè a més, Sr. Sabaté, la història del museu de Tortosa és una història prou desgraciada i que  
aquest govern va reconduir i que aquest govern està a punt de resoldre i segurament no ho resoldrà el partit  
Socialista a base de mocions, que perdoni, però les titllo com a ridícules. Si pretenen presentar mocions de 
temes que ja s'estan executant per part del govern ho haurien de fer entenc, almenys sobre temes que  
vostès mateixos consideren prioritaris, no com aquest que fins ara no ho era per al seu partit, perquè li faré 
una mica de memòria de com ha anat les coses, amb la història del museu i quin ha estat el paper del partit 
Socialista en aquesta història. 

Quan el partit Socialista manava a Tortosa ara fa uns quants anys, no van fer res per recuperar el museu,  
l'únic projecte que van plantejar similar a un museu, va ser un museu lapidari, que suposo que molts d'aquí  
recordaran a l'antiga església de Sant Domenèch, projecte que vostès mateixos van acabar sacrificant i des 
d'aquell museu lapidari, no hi ha hagut cap altra proposta per fer realitat el museu de la ciutat, cap iniciativa  
en aquest sentit, ni cap referència tampoc al seu programa, perquè vostè em pot dir que no estava en aquell  
plenari quan es parlava d'aquest museu lapidari que al final no va acabar sent, que no estava aquí quan  
governava el partit Socialista, potser em dirà això, però si que ho estava ara fa uns mesos quan es van 
presentar a les eleccions municipals i vostè anava de número tres de la llista del Partit Socialista i el seu  
programa que m'he pres la molèstia de recuperar, per veure les propostes del Partit Socialista d'aquí de  
Tortosa, el mes de maig, ara fa dos dies, quines eren les propostes en quan a cultura i en quan a museu i no 
he trobat ni una paraula, programa que repartien per les cases, ni una paraula del museu de la ciutat, no  
constava entre les prioritats que van enviar a les cases, el museu de la ciutat. Això sí, van penjar a Internet  
un programa on dedicaven una transparència, de totes les que hi havien i deien que era cultura i patrimoni i 
dintre d'aquesta transparència, dedicaven una línia a dir que crearien un museu arqueològic, però res de 
museu de la ciutat, res d'equipament museístic en diferents cronologies, històries i cultures de la ciutat que 
ara ens diuen en una moció.

D'altra banda, al programa de Convergència i Unió en les darreres eleccions municipals, al mes de maig, 
constava  expressament  i  textualment,  posarem  en  marxa  el  museu  de  Tortosa  a  les  instal·lacions 
rehabilitades de l'antic escorxador i també ho trobarà al nostre Pla d'Actuació Municipal, el museu de la  
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ciutat. Aquest govern ha rehabilitat l'escorxador per a ubicar-hi el museu, ha fet el projecte museològic i 
museogràfic, que els regidors socialistes coneixen i que també coneix el Sr. Forcadell. Ha invertit més de 
2.000.000 d'euros a l'escorxador per tal de que el museu tingui un espai adequat, el camí està iniciat Sr.  
Dalmau des de fa bastants de dies i des de fa molts de dies que aquest govern està treballant. Per això,  
avui, la Sala de reserves ja és una realitat i gran part de fons del museu, avui està arxivat i catalogat i es  
manté en unes condicions dignes que fins fa pocs anys no estava. Hem aconseguit a més a més, gràcies a 
una esmena de Convergència i Unió als pressupostos generals de l'Estat, presentada pel Diputat Jordi Jané, 
200.000 € per part de l'Estat per aquesta inversió per a l'equipament per tal d'ubicar-hi el museu de la  
ciutat.  Aquesta esmena s'ha concretat amb un conveni  signat  recentment i  amb aquest  objectiu estem 
negociant també amb la Generalitat aportacions addicionals per fer realitat aquest projecte. 

El  Sr.  Sabaté  ha  estat  Alcalde  d'un  altre  Ajuntament   i  té  molta  experiència  política  i  per  tant  estic 
convençuda que sap que així les coses no es fan i que això no ens porta enlloc, esperem que a partir d'ara  
no es presenten mocions d'aquesta manera, copiant d'allò que fa el govern o explicant allò que el govern o  
demanant allò que el govern ja té contemplat al seu Pla d'Actuació Municipal o aquelles coses que el govern  
ja està portant a terme, perquè entenem que l'oposició ha de ser constructiva, perquè amb aquesta moció i 
demanant aquestes coses es ratlla el ridícul, som molt lliures evidentment de fer les mocions que creguin  
necessàries,  però  evidentment la  nostra resposta en aquest sentit,  serà  la  mateixa,  no podem estar-hi  
d'acord, perquè creiem que la política no es fa d'aquesta manera, però no es preocupen, perquè vista la  
preocupació de tots, no es preocupen perquè tal i com està planificat i tal com hem treballat fins ara, el  
museu de la ciutat de Tortosa serà una realitat properament. 

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que no es ridiculitzen les intervencions, ni les  
actuacions, ni les proposicions pel fet de que es digui que són ridícules. S'obre el camí per a que algú pense  
que són ridícules, però no ho són, sap el què és ridícul i extemporani i fora de lloc? Dir que es copie una cosa 
que no coneix l'oposició, el Pla d'Actuació Municipal vostès l'han presentat? Als grups municipals? A aquest  
plenari  vostès l'han presentat? No el coneixem? Jo podria dir  que vostès han ficat en el Pla d'Actuació  
Municipal el museu, perquè unes hores abans el nostre grup havia fet una roda de premsa presentant la  
moció, ho podria dir perfectament i vostè aquí ha exhibit un resum d'un programa que és molt més extens,  
de 30 planes gairebé i és evident que jo puc dir, home jo no hi era, es van ficar les bases, sap on era jo? 
Gestionant en aquells moments que avui el Palau Oliver de Boteller sigui una realitat la seva restauració, 
que les Sales Capitulars de la Catedral siguin una realitat, que la Biblioteca Marcel.lí  Domingo sigui una 
realitat, que la restauració de la Torre de Campredó sigui una realitat, que una de les Sales d'exposicions del  
Centre de Comerç sigui una realitat davant del dèficit de Sales d'Exposicions dins de l'àmbit d'Arts visuals de 
la ciutat, allí estava, com a Director dels Serveis Territorials de Cultura i sap on estava? Intentant impulsar 
amb la resta de gent que planifica el país, de que tots els municipis de Catalunya de menys de 10.000  
habitants, tinguin una sala multifuncional per a poder oferir ofertes culturals i els que en tinguessin més de  
10.000 habitants, com era el nostre cas i el cas d'Amposta, es poguessen acollir als equipaments culturals 
d'arts musicals, d'arts escèniques i d'arts visuals i aquí ens vam acollir i aquí està la subvenció. L'equip de 
govern l'han gestionat aquesta subvenció? Com està aquesta subvenció que hi és? Vostè em parla d'un 
diputat de Madrid, home, doncs aquest govern de Madrid 200.000 euros alguna cosa ens ha caigut, que ja 
saben vostès que més, però allí  estava jo, Palau Oliver de Boteller, Sales Capitulars,  Biblioteca Marcel·lí 
Domingo,  Torre  de Campredó,  Sala  d'exposicions del  Centre  de Comerç,  Consellera  de Cultura,  Mieras, 
Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, avui continua Conseller de Cultura Ferran Mascarell, però tot això és  
el que jo recordo d'una època en que va haver una aposta decidida per l'impuls dels equipaments culturals 
d'una ciutat que s'ho mereix i que són indispensables per preservar el nostre patrimoni cultural i que alhora 
també  des del punt de vista de economia del sector terciari del turisme i del turisme cultural,  aporten  
economia a la nostra ciutat, allí estava jo sap.

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que continua pensant que proposar una moció a 
l'Ajuntament de Tortosa, no ha de ser per una actuació que ja s'està fent i que ja està fent aquest govern,  
perquè entenc que hem de ser una mica més seriosos i que l'oposició no hauria d'actuar allí. No entenc 
sincerament, l'exposició de tot el que va fer quan va ser Director Territorial de Cultura, però ja que ho ha citat  
tot, també voldria fer alguna reflexió o puntualització respecte a una de les coses que ens ha dit, com per  
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exemple, la Sala Capitular, el Sr. Sabaté sap de quan ve aquest conveni? Sap quan ve? El Sr. Sabaté no 
estava com a Director dels Serveis Territorials, ni l'anterior Director de Serveis Territorials, perquè això és un  
conveni que es va deixar signat governant i sent President el Sr. Pujol, per tant fem una miqueta de memòria  
també.

Desprès, el Sr. Sabaté s'està atribuint unes coses que, com ara la rehabilitació de les Torres de Campredó, 
que em disculparà però és una cosa anterior a que estigues de Director de Serveis Territorials, ja que va ser 
l'anterior Director de Serveis Territorials.  El Palau Oliver de Boteller que també va ser l'anterior Director de  
Serveis Territorials i que a més a més encara està pendent de pagar, també per recordar-ho, entre altres 
coses que té pendent de pagar i que arrosseguem d'aquesta gran gestió feta al seu moment. Una cosa sí  
que li dic, el Conseller Mascarell és evidentment un molt bon Conseller i és per això que continua estant al  
lloc on continua estant i una esmena, doncs sí va ser una esmena de Convergència i Unió, no una proposta  
del partit Socialista a Madrid, no estava dintre de la proposta dels pressupostos de l'Estat i sí va ser una 
esmena que va presentar Convergència i Unió, el Diputat Jordi Jané i aquesta esmena ha fet que tinguem 
aquests diners per a Tortosa i per al museu i per tant ho diré i ho diré aquí i a tot arreu, però evidentment no  
va ser una proposta per part dels pressupostos de l'Estat al seu moment.

Intervenció del Sr. Sabaté 

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que molta gent el que no entén és quan el govern 
de la nostra ciutat i vostè Sr. Alcalde ha de sortir quan convé que surtigue i vostè sap  que en lo tema del  
museu, fa unes setmanes vostè tenia que sortir si més no per a explicar allò que la Sra. Regidora està dient  
que està en marxa. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté que sap que no intervinc en les mocions  
dels partits polítics, però davant una al·lusió tant directa i tant clara li sóc franc, no em resistiré la temptació  
d'intervenir, intentaré no ser molt reiteratiu. Em diu que havia de sortir a donar una explicació de què?  A ver  
com ho faríem per a que tothom ho entengués. La Sra. Roigé jo crec que ha sigut clareta i meridiana, estem  
executant una acció, la vam explicar, el projecte museogràfic, el projecte museístic, que són dos projectes 
diferents, estan portats a la Comissió, informats, sí, no em mire així Sr. Sabaté, una altra cosa és que vostè 
no és parli amb els regidors d'abans i potser aquí tenim un problema i ja ho intentarem solventar, per tant es  
va explicar i va ser públic que es va fer una esmena que van acabar votant la majoria del Congrés dels  
Diputats, que per això es va aprovar, però la iniciativa és de qui és, no havia estat d'altres i es va aprovar i  
em signat el conveni ara fa poc i ens han obligat, si no recordo malament, a executar les accions abans del  
dia  30 juny,  per  tant  ja  tenen una pista,  no  tardarem molts  d'anys  i  també i  aquí  intervinc  i  aprofito,  
intentarem fer-ho amb la mínima aportació als pressupostos municipals i casi m'atreveixo a dir que ens en  
sortirem en la col·laboració de tots i tindrem un museu de la ciutat i quan diem un museu de la ciutat, si  
vostès tenen l'interès de repassar el projecte museogràfic i museològic, és un museu del territori de la ciutat,  
al llarg dels més dels 2000 anys d'història i en alguns casos va més enllà de les Terres de l'Ebre, perquè el  
territori de Tortosa, en diferents moments de la història se'n ha anat més enllà del que avui entenem per 
Terres de l'Ebre i  per tant, és el museu que creiem que hem de tenir,  que aspirem a tenir i  que estem 
treballant per a tenir. He de sortir a donar explicacions d'aquest tema? Quines explicacions he de sortir a 
donar? El  regidor  de Cultura hi  està treballant,  jo mateix em vaig reunir ara fa uns mesos en diferents 
persones en l'àmbit  de la  cultura  de la  ciutat,  juntament  amb el  regidor  de cultura,  per  donar-los-hi  a  
conèixer, per a què ens fessin suggeriments, li he de dir que alguns d'aquests suggeriments ens van arribar i 
ens seran molt útils per fer les aportacions i no sé que vol que li explique. Vostè ara aquí agafa i diu que no  
coneixia al PAM, escolte jo no sé si coneixia el PAM o no, està penjat a la web de l'Ajuntament, tampoc no 
deu ser molt complicat, ara és un PAM que sí que és evident que aquest govern ha presentat, igual com va 
presentar l'anterior govern, altres governs no havien presentat mai un Pla d'Actuació Municipal, ara si el  
PAM, si el full de ruta ha de servir per veure què és el que el govern vol fer i presentar mocions del que el  
govern vol fer i ha planificat per al 2012 Els qualificatius ja els ha fet la Sra. Roigé, no ho faré jo i jo crec que  
ha  quedat  bastant  clar,  per  tant,  explicació,  jo  en  donaré  tantes  com  vulgue,  però  que  he  de  sortir 
públicament a donar una explicació del tema del museu com ho estem fent, com ho hem marcat com una 
prioritat i no li explicaré a les conferències i intervencions que he fet jo, que a diferència d'altres casos, ha 
estat marcat sempre com una prioritat d'aquest govern municipal i quan dic d'aquest govern municipal i de 
l'anterior govern municipal, perquè com ha dit la Sra. Roigé, s'han invertit 2.000.000 d'euros, hi ha una sala 
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de reserva que encara no he sentit cap felicitació i és una sala que les peces estan en unes condicions  
extremadament dignes, que és una sala de reserva digna de qualsevol  museu de primer ordre a nivell  
nacional i estatal, perquè així se'ns reconeix pels diferents serveis tècnics que han tingut el goig de fer-ho i  
de poder-ho visitar i ara vostès ens diuen aquí que no, que s'ha de fer, que s'ha de prioritzar, però si ja ho 
estem fent, si ho estem impulsant i a més a més imagines, si al final es fa i no té cap cost en quant a  
inversions per part de l'Ajuntament de Tortosa i  espero que llavors ho reconeguen, però jo he de sortir  
públicament fa unes setmanes a donar explicacions, no entenc de què.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra, corresponents als regidors dels grup municipal de CiU, una abstenció corresponent al regidor de PxC 
i set vots a favor corresponents als regidors PSC, ERC, IETE i PP 

11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, D'ACORD PER INSTAR A LA 
CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE GERENT DEL PLA DE FOMENT DEL TURISME

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El principal canal de projecció exterior de la imatge d'una ciutat és el turisme, sobretot entès com a fenomen 
social i econòmic. És de tots conegut que el turisme juga un paper molt important per a l'economia d'un  
territori o d'una ciutat, ja que aporta riquesa i contribueix a l'ocupació. A nivell de les Terres de l'Ebre ho va  
demostrar un estudi de la Universitat Rovira i Virgili; coincidint en el desenvolupament d'un pla de foment  
turístic el PIB passava del 6,5% al 8% en 4 anys.

Per  millorar  l'oferta  turística  de la  ciutat  de Tortosa,  calien estudis  que aportessin  propostes  concretes 
d'actuacions i  recursos econòmics per  executar-les. Això es va aconseguir al  2010,  al  primer trimestre 
teníem el pla d'acció, i el dia 3 de setembre de 2010 es va signar un conveni entre l'Alcalde de Tortosa i el  
Conseller responsable en matèria de turisme del Govern de la Generalitat. Aquest conveni tenia i té coma 
objecte  la  concessió  d'una  subvenció  del  Departament  d'Innovació,  Universitats  i  Empresa  (actualment 
Departament d'Empresa i  Ocupació) a l'Ajuntament de Tortosa per tal que aquest executi les actuacions 
acordades en el termini de tres anualitats, a comptar des de la data de signatura del conveni, per un import  
global de 900.000 euros. D'acord amb el text del conveni, cal que l'Ajuntament de Tortosa s'ocupi de la 
contractació de la gerència finançada amb càrrec al pla (clàusula novena) i de la convocatòria de la primera 
sessió de la comissió de seguiment per ratificar les actuacions de la primera anualitat del pla.

L'objectiu d'aquest conveni consistia en millorar el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa a partir d'un 
projecte turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”, per tal de crear riquesa i generar ocupació. Ha 
passat més d0un any i encara no tenim gerent. De les actuacions a fer, cap ha començat. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El plenari de l'Ajuntament de Tortosa insta a l'Il.lm Sr. Alcalde que, sense més dilació, doni les instruccions 
adients per executar el compromís adquirit fa un any, convocant la plaça de Gerent del Pla de Foment del 
Turisme,  per  tal  que  amb el  seu  desenvolupament  la  ciutat  assoleixi  una  major  projecció  exterior,  les 
tortosines i tortosins més llocs de treball i desenvolupament econòmic.

*-*-*

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Monclús, qui manifesta que és conegut que el  
turisme juga un paper molt important perquè dóna a conèixer un territori, dóna a conèixer  en aquest cas, 
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una ciutat. També juga un paper molt important amb el tema econòmic, perquè està clar que a molts de  
llocs gràcies al turisme es pot tirar endavant i qui se'n beneficia del turisme a una ciutat o a un territori?  
Restauradors, la gent que té hotels, també molt lo comerç. 

Per  a comprovar si  això a les Terres de l'Ebre havia passat,  perquè teníem un Pla de Dinamització del  
Turisme a les Terres de l'Ebre, es va encarregar a la Universitat Rovira, un estudi del que havia suposat  
aquesta dinamització econòmica i amb això veiem que havia creat riquesa, perquè havia incrementat el que 
aporta al producte interior brut el turisme a les nostres terres. Això ho dic per justificar, que crec que ja està  
clar, que el turisme ajuda a l'economia d'un territori. 

Parlant del Pla de Dinamització Turística, tenia tot sentit que una ciutat com Tortosa, tingués un plus. Aquest  
plus havia de ser tècnicament un Pla de foment turístic i recordo que l'actual Alcalde, el Sr. Ferran Bel, a  
l'octubre  de  2009  ja  vam  tenir  alguna  reunió  per  tal  de  veure  si  podríem  aconseguir  que  des  de  la  
Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General de Turisme s'aportés recursos econòmics i també des 
de l'Ajuntament de Tortosa, per tal de tirar endavant un Pla de foment turístic per a Tortosa. 

Tortosa i fa un moment ho comentàvem, es pot donar un gran impuls al turisme cultural. Es va encarregar a 
una empresa de turisme cultural que marqués el full de ruta, necessitàvem un full de ruta, necessitàvem els  
diners i  això ho vam aconseguir el 3 d'agost de 2010, perquè el govern de la Generalitat va aprovar la  
partida pressupostària en tres anualitats per tal de que pogués fer-se aquest Pla de Foment Turístic que 
suposava  una  despesa  de  vora  1.000.000  €,  concretament  900.000  €  el  qual  el  60%  l'aportava  la  
Generalitat i  el  40% l'aportava l'Ajuntament d'aquesta ciutat.  Recordo que al cap d'un mes, el dia 3 de 
setembre, el llavors Conseller del Departament el Sr. Huget, va venir aquí a Tortosa i juntament amb l'Alcalde 
van signar el començament d'aquest conveni per tirar endavant el Pla de foment turístic, que s'havia de  
desenvolupar en tres anualitats. Concretament el text del conveni o de l'acord diu a al clàusula novena, que 
l'Ajuntament de Tortosa s'ha d'ocupar de la contractació de la gerència, perquè tot Pla de Foment o tot Pla  
de Dinamització, necessita d'un gerent. Doncs bé, l'Ajuntament s'havia d'ocupar de la contractació de la 
gerència el qual no suposa més despesa, perquè això va a càrrec i va finançat pel propi Pla de Foment  
turístic, això ho fica a la clàusula novena i una vegada fet això, ja s'havia de convocar la primera sessió de  
seguiment per anar fent aquestes anualitats. Ha passat la primera anualitat, ha passat un any, estem més 
enllà del 3 de setembre de 2011 i encara no s'han fet els passos necessaris per que s'hagués pogut tirar 
endavant aquest Pla de Foment turístic, que com he dit abans, crec que hagués pogut aportar a la gent, als  
homes i les dones de Tortosa, més capacitat de riquesa econòmica a través del que el turisme i ja ho he  
comentat abans, suposa. És per això que demanem que es convoque aquesta plaça i que es tiri endavant 
tots els passos necessaris per tal de que es pugui executar i es pugui utilitzar tots aquests diners en benefici 
de la ciutat. 

Intervenció del Sr. Casanova 

A continuació  pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que entenen que aquesta moció és correcta i 
és necessària, però l'únic dubte que em queda o que tinc és que si quan es convoqui aquest càrrec, això és  
farà de forma públic, vull dir que tothom que compleixi els requisits podrà optar-hi? 

Veig que el Sr. Monclús em diu que sí, llavors el nostre vot serà favorable.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Casanova que totes les places que s'han cobert 
a l'Ajuntament de Tortosa des de que aquest que li parla és Alcalde, totes han sigut mitjançant concurs  
públic o mitjançant procediment obert amb igualtat de condicions, totes. Per tant, passi el que passi amb 
aquesta moció, es contracte quan s'hagi de contractar el gerent o no, qualsevol contractació de personal de 
l'Ajuntament de Tortosa és pública, en altres moments no ha passat això, és veritat i ho puc entendre el seu  
neguit, hi havia moments que es contractava per urgència sense cap tipus de procediment i a dit, però en  
aquests moments això no ha passat ni passarà, només una clarificació independentment de que el  Sr.  
Monclús li podrà explicar que en aquest cas, també estan previstes unes bases i uns criteris, etc, etc. 

Intervenció del Sr. Dalmau
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A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau qui manifesta que ja ho ha dit fa un moment, el turisme és 
fonamental per a Tortosa en aquest cas i fonamental per al territori ebrenc, per què? Per molts motius que 
vostès ja saben. És una activitat que dóna un gran reso econòmic i prova és que aquí ens diuen que en un  
estudi que ha fet la Rovira i Virgili coincidint amb el desenvolupament d'un Pla de Foment turístic, el PIB, el  
Producte Interior Brut, passava del 6,5% al 8% en 4 anys. A més també té una importància no solament  
econòmica, sinó que sintetitza, agrupa i desenvolupa activitats econòmiques, activitats socials i culturals i  
per últim, també és important perquè augmenta la consciència social i la consciència de tos natros cap a el 
patrimoni, el seu valor i la seva revalorització, tant el patrimoni urbanístic com el patrimoni històric, com el  
natural, i això és important per al turisme, però hi ha que constatar com abans amb el tema dels museus, 
que el turisme està poc desenvolupat i està poc desenvolupat perquè les Administracions públiques, les  
Administracions de Tortosa, l'Ajuntament en concret i altres en general, no s'han llençat com s'hagueren 
tingut que llançar a potenciar el turisme i dit sigui de pas, el tema de les Mancomunitat, pareix que són  
temes que jo veig un gran futur en elles, però hi han altres que no les veuen i no les activen com les haurien  
d'activar-les etc. 

És important establir una base turística i que aquesta base desenvolupe de la millor manera possible el 
turisme a Tortosa i a les Terres de l'Ebre, s'han fet coses importants, el Pincat és un exemple d'això, s'han fet 
coses també molt pràctiques i molt utilitàries com els punts d'informació i acolliment turístic que tenim aquí 
fa poc a l'entrada de Tortosa, però amb el tema del turisme hi ha que fer més, hi ha que involucrar la ciutat  
amb el turisme pel que he dit amb el principi, perquè és un dels futurs econòmics de la ciutat, perquè tenim  
un gran patrimoni. Jo crec que qualsevol pas que es doni endavant amb aquest camí, hi ha que la ciutat i  
nosaltres en concret, el grup municipal Popular, el recolzarem de totes, totes i no creiem que el tema de  
crear una gerència en si sigui important que hi hagi aquesta voluntat, que hi hagi aquesta consciència, que  
hi hagi aquest desig de tirar endavant i que això estigui en l'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa, però  
tot pas endavant és important. Per tant nosaltres donarem el nostre vot positiu a la proposta d'Esquerra 
Republicana.

Intervenció del Sr. Forcadell

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que és un tema que crec que no hem comentat e 
inclús una mica al llegir tota la història i sent regidor com era ja a l'anterior mandat, m'ha sorprès no haver-
ne sentit a parlar més d'això a la Comissió abans de Promoció Econòmica i  que s'incloïa turisme i que  
portava en Ricard Forés, hi ara no hi sóc present, ho és el meu company, però també em comenta que 
tampoc no se'n ha parlat. 

És extremadament interessant, és extremadament important, són molts diners, tot i haver de pagar el sou  
anual d'una gerència queden uns recursos a administrar per part d'aquesta gerència molt interessants per a  
l'Ajuntament de Tortosa i d'alguna manera, avançant que votarem a favor, veure com està la qüestió, perquè  
realment no en tenim cap informació i si que expectants a veure que ens expliquen.

Intervenció de la Sra. Chertó

A continuació pren la paraula la Sra. Chertó, qui manifesta que en aquest punt voldria afegir que entenem la  
moció d'Esquerra Republicana com una reiteració de les consultes que hem fet a les Comissions, és a dir, en  
dues Comissions s'ha consultat, s'ha fet l'esmena per part del Sr. Monclús de poder tirar endavant aquest  
Pla de Foment. Crec que la intenció ha estat instar a l'equip de govern de que pugui portar realment el Pla. 
La nostra posició vagi per endavant que estarem al  costat de la  moció que presenta el grup municipal 
d'Esquerra, en aquest sentit, perquè creiem igual que molts companys que ja ho han comentat, creiem que 
des de fa temps els tortosins i les tortosines ens trobem davant d'una situació de potenciar i millorar no  
només el nostre sector turístic, sinó el que involucra el sector turístic,  és a dir,  des de la seva vessant  
transversal que intentava explicar el Sr. Monclús afectant a tota la economia de la ciutat, és a dir, no només 
els establiments que serien pròpiament turístics, hotels, restaurants, sinó també altres mitjans de transport,  
altres tipus d'activitats relacionades amb el sector, per a què? Jo crec que hauria de ser necessari trobar un 
model, és a dir, està molt bé tenir les intencions, fer accions individuals, però la base d'un model en el qual 
ens pugui aportar quins productes hem de vendre, quins productes hem de gestionar, quins productes hem 
de comercialitzar. Estarà d'acord en mi que en aquest punt Tortosa no té un producte clarament definit de 
quin és el sector turístic en el qual ens volem direccionar-nos, és a dir, a quin segment volem atacar, a  
quines  persones  volem atraure  a  que  vinguin  a  veure  el  nostre  territori.  En  aquest  punt,  crec  que  és  
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inevitable pensar tot el que podem oferir. A cap tortosí i tortosina se li escapa els recursos que tenim, però  
crec que és necessari assentar les bases. Moltes vegades parlem com el Pla d'Actuació i de traçar el full de  
ruta i  amb turisme necessitem traçar aquest full  de ruta i  saber cap on anem, en aquest cas crec que  
desenvolupar el Pla de Foment turístic, en aquest cas, el Pla el titula Tortosa Ciutat del Renaixement es basa 
en tres grans pilars que jo crec que seria bo que coneguéssem que són: El riu Ebre, el Patrimoni de la ciutat  
en l'època del Renaixement i no em vull deixar l'altre, el Patrimoni Cultural. Són les tres bases que crec que 
hauríem d'actuar i que crec que el Pla de Foment turístic el que aporta és posar en valor aquests recursos, 
aquests tres pilars fonamentals que crec que són els atractius de la ciutat. 

Només per concloure i no fer-ho més llarg, Tortosa reuneix tot un tresor que crec que el que ha de fer el Pla 
és destapar-ho, és a dir, tot aquest tresor poder-ho posar en “bandeja” per a què puguin venir els turistes i 
puguin deixar favorablement a l'economia de la ciutat. Crec que s'ha de començar, com deia la moció, per tal  
de poder trobar un gerent que es faci càrrec d'aquestes tres anualitats, és necessari per tal de poder portar-
ho a terme el projecte i sobretot perquè no repercuteix amb les finances pròpiament de l'Ajuntament de 
Tortosa.

Intervenció de la Sra. Roigé 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que segurament li podria repetir molts dels arguments  
que he fet servir en l'anterior moció del Partit Socialista, perquè ens tornem a trobar en una moció sobre 
coses que ja s'estan fent per part d'aquest govern, actuacions que es troben en el Pla d'Actuació Municipal i  
de les quals ja s'ha informat en la Comissió pertinent.  Actuacions que se'n ha parlat a la Comissió.  Sr. 
Forcadell també tenim la sort de que la Sra. Chertó li ha dit i li ha recordat, no m'ho cal fer a mi, que això  
s'ha parlat a les Comissions actuals i també a les Comissions de l'anterior mandat, però els hi diré i els  
recordaré a més a més d'haver-se parlat, que també es va informar recentment a la Comissió que es signarà  
un annex al Conveni, un annex que ens servirà per modificar i millorar determinats aspectes de les accions a 
desenvolupar  pel  Pla  de  foment  i  només  llavors,  perquè  primer  s'ha  de  notificar,  es  procedirà  a  la 
contractació, perquè creiem que cal modificar amb aquest annex el Pla, perquè serà un millor Pla per a la 
ciutat de Tortosa.

El  desenvolupament  econòmic  d'una  ciutat  i  la  seva  major  projecció  exterior,  com diu  a  la  moció,  no 
s'aconsegueix  contractant  gent,  no  s'aconsegueix  i  malament  anem  si  s'ha  d'aconseguir  així,  no 
s'aconsegueix tenint més gent treballant a l'Ajuntament i a més a més, no cal contractar algú especialment  
per aquesta tasca de gerència, sinó que també es pot fer via externa, com es preveia també d'aquesta 
manera el  Pla,  però  ho farem i  ho farem quan creiem que ho haguem de fer,  quan li  he dit,  quan es  
modifique i es finalitze la modificació d'aquest Pla amb aquest annex i també quan es consensuï aquesta 
modificació amb la Direcció General de Turisme.

Entenem que no cal perdre més temps amb aquesta cosa i espero, potser a lo millor m'equivoco, però potser  
és que estem a una època electoral i potser per això tenim aquest tipus de mocions i desprès a partir d'aquí  
ja tindrem unes mocions més serioses i més adients al que ha de ser l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa,  
perquè si hem de fer una Tortosa més turística i ho hem d'aconseguir amb la contractació d'una persona, 
entenc  que  malament  anem,  potser  fent  memòria  de  com  funcionaven  abans  les  coses  altres 
Administracions superiors que han anant contractant i anant generant despesa s'arreglaven les coses, però 
no és aquesta la manera de fer una Tortosa més turística. El turisme és una de les prioritats d'aquest govern  
i treballant i amb la feina feta l'àmbit del turisme des de la regidoria de Turisme i des de les iniciatives que 
consten al PAM, és quan durem a terme aquestes veritables polítiques de turisme i de foment de la nostra 
ciutat i voldria acabar agraint la feina feta a tots els responsables que van fer possible aquest Pla de Foment 
i si em permeten en especial a l'anterior Regidor de Turisme, que va fer una molt bona feina, el Sr. Ricard  
Forés, per tal de fer realitat aquest Pla de foment del turisme per a la nostra ciutat. 

Intervenció del Sr. Monclús 

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que intentarà contestar als diferents dubtes o  
qüestions que he anat anotant respecte els diferents portaveus dels grups municipals. Tot Pla de foment 
porta normalitzat una serie de contractació i aprofito ja per a dir-ho, que tot Pla de dinamització turística o 
tot Pla de foment turístic és necessari tenir un gerent i en això li voldria dir a la Sra. Roigé, que si no ha  
canviat la normativa, tot Pla de foment turístic o tot Pla de dinamització turística ha de tenir un gerent que  
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aquest gerent el pot nomenar la mateixa Administració Local  de la gent que té en plantilla i  aquest és  
l'esperit de la moció que hem presentat o que es faci d'una manera o d'una altra, perquè el que la Sra. Roigé 
fa és agafar i fer veure que aquí el que anem és a fer gastar diners i no és el cas, el que anem és a intentar  
que la gent de Tortosa tingui més faena, tingui en definitiva més diners. 

Deia el Sr.  Dalmau que s'havia de crear una gerència i  que si això era important.  És important perquè 
normativament ha de ser així, no pot ser d'altra manera insisteixo, si no ha canviat des de que jo no tinc 
responsabilitats en Turisme a la Generalitat. 

Parlava la companya portaveu del partit Socialista en aquest cas d'un estudi, de tenir una especie de full de 
ruta del que poguéssem fer turísticament a la nostra ciutat. En aquell moment es va desenvolupar i que no  
dic que allò sigui el més encertat, però penso que ho era, en aquell moment es va executar un estudi molt  
dens i molt bé i a més es va consensuar, perquè van haver diferents reunions Sr. Forcadell en l'Ajuntament 
de Tortosa en l'àrea tècnica i també en l'àrea política d'anar modificant aquelles coses que des del punt de  
vista tècnic – polític dins la casa no semblava bé i es va arribar a un document el qual es disposa aquesta  
casa. 

Per últim dir-li a la Sra. Roigé que això són coses que ja s'han parlat, deia que que és una moció poc seriosa,  
jo crec que això és molt serio i a més molt constructiu i això no té res a veure en que venen eleccions, això té  
que veure en que han passat un any, la primera anualitat i no s'ha acabat executant res i li voldria llegir un 
correu de quan jo tenia responsabilitat en els serveis territorials que portaven el turisme, se'm va adreçar i  
llegeixo “ Tal com ja sabeu, en data 3 de setembre de 2010, el Departament d'Universitats i Empresa de 
l'Ajuntament de Tortosa van signar el conveni per a la realització d'un pla de foment turístic. Aquest conveni 
té per objecte la concessió d'una subvenció del DIUEN (Departament de Innovació, Universitat i Empresa de 
l'Ajuntament de Tortosa per tal que aquest execute les actuacions acordades en el termini de tres anualitats 
a comptar des de la data de signatura del conveni, 3 de setembre de 2010 per un import global de 900.000  
€. D'acord amb el text del conveni cal que l'Ajuntament de Tortosa s'ocupi de la contractació de la gerència  
finançada amb càrrec al Pla, clàusula novena, finançada amb càrrec al Pla, no és gastar més diners i de la  
convocatòria de la primera sessió de la Comissió de Seguiment per ratificar les actuacions de la primera 
anualitat  del  Pla.  Aquests  són els  motius  pels  quals  hem intentat  en reiterades ocasions posar-nos en 
contacte telefònic amb la Gerència de l'Ajuntament de Tortosa, alhora cal tenir en compte. No vull llegir més,  
simplement que hi ha hagut un interès en que es fes i l'interès que jo tinc ara de portar això aquí és que no  
ho deixéssem perdre, que com més prompte ho poguéssem aconseguir millor, perquè la ciutadania el que  
necessita són llocs de treball, la ciutadania el que necessita en los moments en los que estem és poder fer 
caixa.

Intervenció del Sr. Dalmau

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que volia contestar a la Sra. Roigé, un poc en la línia 
del que ha dit el company. Aquí l'oposició no fem una oposició ni ridícula ni poc seria, fem el que podem i ho  
fem pel bon govern de l'Ajuntament, a veure si ho entenem, pel bon govern de l'Ajuntament. Clar si ens 
tilden, bueno no m'han tildat a mi, no sé si la resta de companys s'han sentit al·ludits, jo imagino que sí, però  
ens tilden de ridículs i de que som poc serios presentant mocions o quan jo estic donant el vistiplau a una 
moció, també sóc ridícul i també sóc poc serio i m'uneixo a aquesta moció, que estem aquí per a treballar 
units en concòrdia, en bona harmonia, que Tortosa és el què vol, ho hem dit sempre, jo ho he dit, Tortosa i  
els tortosins volen això de nosaltres. No volen sentir que una senyora regidora i en tot lo respecte i amb tot el 
carinyo, ens digui que som ridículs i que som poc serios, la veritat és que no. Dit això, jo ara diré una cosa 
que a lo millor és ridícula o poc seria, jo crec que el tema del turisme és tant important per a Tortosa que 
inclús  proposaria  crear  una  regidoria  de  turisme,  potenciar-la  encara  més  la  que  hi  ha,  home Sr.  Bel, 
potenciar-la totalment, jo ho plantejaria així.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que jo quan dic que no s'ha parlat d'això és que 
aquest Pla de foment ,hi ha algun document? Perquè aquí està la desconnexió, això no ha arribat, això en el  
mandat anterior no va arribar Sr. Alcalde, però cap problema, agafe i ens adreça una copia i aprofiten també  
per a ficar-nos també una copia del Pla d'Actuació Municipal.
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Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que és una cosa molt important per lo que he dit  
abans, per la economia de la ciutat i a més per donar a conèixer a la ciutat i per lo tant, si això ens hem  
retardat, fiquem fil a l'agulla i som-hi i gràcies a la gent que ha votat a favor. 

*-*-*

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

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:

40/2011, de 26 de setembre 
41/2011, de 3 d'octubre
42/2011, de 10 d'octubre
43/2011, de 17 d'octubre
44/2011, de 24 d'octubre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 1967/2011 a la 2406/2011 

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

*-*-*

01.PREGUNTA DEL SR. CASANOVA

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que vol fer una pregunta molt concreta, però que 
m'ha arribat per 5 canals diferents, però la pregunta és molt concreta. El local que fan servir els musulmans  
per resar a la Plaça Montserrat, més coneguda com Plaça dels Farols, quina llicència té? Allò què és? Una 
mesquita, un centre cultural, un centre de culte, un centre cívic, no és res o sigui què és allò exactament? 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que se li contestarà per escrit o en el proper ple.

02. INTERVENCIÓ DE LA SRA. CHERTÓ

A continuació pren la paraula la Sra. Chertó qui manifesta que en la última Comissió vam demanar les dades 
d'Ebreocasió i se'ns va comentar el President de la Comissió que properament se'ns facilitaria i degut que ha 
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passat gairebé una setmana, si no m'equivoco, vull saber realment l'impacte econòmic i el número de cotxes  
que s'han venut a Ebreocasió.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que se li contestarà, però que en una setmana els  
concessionaris no ens han reportat les xifres de les vendes, perquè moltes d'elles entenc que es concreten 
posteriorment. Crec que les vendes que desprès poden fer al llarg dels 15 dies després des de la Fira encara 
els hi computen com a vendes, en tot cas, quan ho tinguéssem els hi farem arribar.

03. INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, per formular una pregunta prèvia molt telegràfica i si no fa el cas Sr.  
Alcalde ,em diu  que no,  però  volem que  ens doni  tota  la  informació  amb el  màxim de  rigorositat  que  
poguéssim tots, és a dir, quan vostè diu que aquest govern no ha contractat ningú que no sigui en concurs, 
hauria de puntualitzar menys els càrrecs de confiança, és a dir, en el govern anterior, el Cap de Gabinet i el  
Gerent, són de confiança, ho dic per a què la gent ho entengui i es van designar directament per vostè.

Dos precs. Primer, fa uns deu dies, el Delegat del Govern en relació als Fons Estatals de reindustrialització,  
manifestava  que  hem  d'estar  molt  atents  a  complir  els  terminis,  jo  formulo  aquest  prec  en  un  to 
absolutament constructiu, és a dir, que aquests Fons que van costar molt aconseguir-los, el que fa la nostra 
ciutat són molt importants perquè van lligats a la dinamització econòmica i a la reindustrialització i per tant 
això vol dir abastament d'aigua a Catalunya Sud i vol dir també gasificació, ja sé administrativament el feixuc 
que és tot aquest tema, avui hem aprovat el Pla especial, però això ha d'anar a la CUTE i desprès de la CUTE  
haurem de licitar i adjudicar l'obra. El prec és no perdéssem puntada,  ni un segon d'aquest tema i finalment 
ja, també un prec i torno a les EMD's, el prec és que es compleixi allò que s'ha firmat i això ho he dit al  
Consell de Participació de l'EMD de Jesús, ho he dit a la Junta Veïnal, ho he parlat també amb l'Alcalde de  
Jesús, l'EMD de Jesús es nodreixen des del punt de vista del finançament per dos vies, una via  a través de  
les transferències corrents, avui hem vist que hi ha una disminució de diners, perquè se'ns ha explicat que 
s'han pagat unes factures que corresponien a les EMD's, veurem quina és la liquidació d'aquesta fórmula,  
perquè evidentment hi han factors en una fórmula polinòmica com l'Impost sobre béns immobles, l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, la participació de l'Ajuntament en los ingressos de l'Estat i això es veurà,  
que és el que jo deia que haguéssem pogut fer aquest exercici de veure com quedarien quan hem explicat  
allò de les despeses que hem deduït. L'altra via és la participació a través de les transferències de capital,  
Capítol VI inversions, Capítol IX aquells crèdits fins i tot la limitació que se'ns ha ficat, l'IAE Sr. Alcalde, en el 
moment de la signatura del conveni, justament pensant en que poguessen venir moments de dificultats com 
els que estem vivint i que en som conscients, ficava a la clàusula 23.6 tots aquests factors del Capítol VI que 
explicava el nou IAE, però s'afirma en una claredat meridiana amb un import mínim garantit de 300.000 
euros, això pel que fa al conveni amb l'EMD de Jesús, això no es compleix i s'ha dit que no es complirà, jo  
exigeixo que es compleixi, perquè els convenis estan per complir-se, perquè aquests diners són de Jesús i  
perquè aquelles operacions de Tresoreria que hem tingut que fer operacions de crèdit aplicant un romanent  
de tresoreria molt  viu i  molt  real  de Jesús,  una part  del  qual  ha  anat  per  exemple,  a  poder  pagar  els 
honoraris de la direcció de les piscines municipals, s'haguessen pogut pagar d'això, perquè aquests diners  
no són per a despesa ordinària i han de ser per a inversions. Conscients de la situació econòmica complica i  
difícil que tenim, és evident que no exigirem que demà existeixi ja el taló dels 300.000 euros, evidentment  
que no, però si no hi ha un reconeixement explícit de que aquests diners són de Jesús, es perdran i per tant,  
el meu prec és de que l'Ajuntament compleixi amb aquest conveni i properament parlarem dels convenis de 
l'EMD de Bítem i de l'EMD de Campredó.

A  continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Alcalde qui  manifesta  que recullen els  dos precs  i  els  tindrem en 
consideració. 

Pel que fa als càrrecs de lliure designació, càrrecs de confiança, no tenen un procediment de contractació,  
perquè  es  diuen  càrrecs  de  lliure  disposició  o  de  confiança,  eventuals  de  confiança,  per  a  que  ens 
entenguéssem,  l'única  diferència  és  que  aquest  govern  té  en  aquest  moment  dos  i  l'anterior  govern 
socialista, n'acumulava vuit, però això és només com a tipus de recordatori.
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*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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