
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
19 / 2012 

 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde - president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDÀN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
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Tortosa, essent les dinou hores i cinquanta 
minuts del dia ú d’octubre de dos mil dotze, 
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 
 
01.  Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
 

 Ordinària 15/2012, de 02 de juliol. 
 Extraordinària 16/2012, de 30 de juliol. 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 

02. Proposta d’acord contra la supressió de les Entitats Municipals Descentralitzades prevista en 
l’avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
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SERVEIS CENTRALS 

 
03. Dictamen de proposta d’aprovació de la subscripció d’un conveni de col·laboració entre les AMPA 

dels centres públics de primària de la ciutat i l’Ajuntament de Tortosa per al desenvolupament 
d’activitats del Pla educatiu d’entorn de Tortosa (PEE) durant el curs escolar 2011/2012 i de la 
concessió directa de subvencions a les anomenades AMPA. 

 
04. Dictamen de proposta de desenvolupament de l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de 

juliol, de mesures per tal de garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
05. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost i de moviments de Tresoreria a 30 de juny de 

2012. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
06. Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per la creació d’una oficina d’informació, 

assessorament i mediació hipotecària a Tortosa. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
07. Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions de 

l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  

 
 43/2012, de 10 de setembre 
 44/2012, de 17 de setembre 

 
 

b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 

 De la 1511/2012 al 1689/2012 
 
08. Informes de l’Alcaldia.  
 
09. Control dels òrgans de la Corporació: 
 

a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
La Presidència declara oberta la sessió i sotmet al Ple la declaració d’urgència relativa als següents 
assumptes no inclosos a l’ordre del dia: 
 
 Dictamen de proposta d’acord d’actualització de Pla d’actuació municipal d’emergència nuclear 

(PAMEN) del municipi de Tortosa. 
 
 Dictamen de proposta d’acord de participació en la sol·licitud de subvenció conforme les bases de 

l’ordre INT/2027/2012. 
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SECRETARIA 

 
01 .  APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
 Ordinària 15/2012, de 02 de juliol. 
 Extraordinària 16/2012, de 30 de juliol. 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Casanova: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Al respecte de l’acta del Ple ordinari del dia 02 de juliol, que 
ja avancem que l’aprovarem, sí que voldríem fer uns comentaris. A la pàgina 21 de l’acta, a la 
intervenció del senyor Jordan, després d’una moció que va presentar Plataforma per Catalunya, el 
senyor Jordan diu textualment l’acta, diu: “la naturalesa que representa el partit que representa el 
senyor Casanova és molt negativa, feixista, perquè hi ha moltíssima gent del seu partit que ha estat 
condemnada per coses il·legals”. Jo en aquell moment, senyor Jordan, li dic la veritat, no ho vaig 
entendre, o sigui, no vaig sentir-ho i clar, em va quedar el dubte, em va quedar el dubte i davant del 
dubte vaig preferir no crear una polèmica de la que no tenia una seguretat absoluta. Fins i tot, quan va 
acabar el Ple vaig preguntar, i fins i tot entre el públic hi havia algun dubte perquè no va quedar clara la 
paraula que vostè va fer servir.  
 
Miri, senyor Jordan, jo, amb tots els respectes, sap que.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde:  Senyor Casanova, ara el crido a l’ordre i li explico. Aquí 
l’únic que pot mostrar és la conformitat o disconformitat en l’aprovació de l’acta. No podem tornar a 
obrir un debat sobre qüestions que es van discutir. No s’ha fet mai i jo no ho permetré perquè a més el 
Reglament no ho permet. 
 
Intervenció del Sr. Casanova: 
Seguidament intervé el Sr. Casanova: Llavors jo no em puc defensar d’un insult. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua el Sr. Alcalde: Si, si. No, senyor Casanova, vostè es pot defensar del que vostè vulgui, pot 
presentar les mocions que vulgui, però en l’apartat d’aprovació d’actes només pot dir “escolti, jo no vaig 
dir el que aquí a l’acta reflecteix”, o al revés “escolti, jo vaig dir una cosa que a l’acta no es reflecteix”, o 
“ el senyor...” no és tan cortès però també pot fer-ho respecte d’altres regidors, ara, començar a obrir un 
debat en base al que vam dir no procedeix, per tant... 
 
Intervenció del Sr. Casanova: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Cap debat. Jo l’únic que li demano al senyor Jordan és que 
retiri l’insult, res més que això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, vostè li pot demanar al senyor Jordan el 
que cregui convenient, però en el marc procedimental de l’aprovació de l’acta, no li pot demanar que 
retiri res, perquè és més, li dic més, encara que ho vulgui retirar, el senyor Jordan no pot retirar res, 
perquè l’acta reprodueix el que nosaltres diem i, per tant, si el senyor Jordan ho va dir, ho va dir. Llavors, 
si vostè vol interpel·lar al senyor Jordan, doncs, tampoc no ho sé com ho ha de fer, ja en parlarem, 
perquè vostè ha d’interpel·lar al Govern, no ha d’interpel·lar al senyor Jordan també. Però si vol pot 
presentar una moció, a precs i preguntes s’ho pot fer venir bé i jo tindré la flexibilitat per a que 
discuteixin del que hagin de discutir, ara, a les actes no perquè sinó obriríem constantment un debat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Val, val, correcte doncs. Ho deixo aquí. Simplement que 
quedi a l’acta d’avui la nostra protesta per aquest insult. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquesta vegada, senyor Casanova, quedarà, perquè ho ha dit i 
ja està, però jo l’insto a què properes vegades, quan vulgui que quedi algo, utilitzi el torn de precs  i 
preguntes, però és que sinó no acabarem mai i això ja ha passat i és una discussió que a n’esta casa ja 
l’hem tinguda en altres ocasions. 
 
Intervenció del Sr. Casanova: 
Tot seguit conclou el Sr. Casanova: Correcte. Gràcies senyor Alcalde. 
 

*-*-* 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 

02. PROPOSTA D’ACORD CONTRA LA SUPRESSIÓ DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES 
(EMD), ANOMENADES ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI (EATIM) A LA RESTA 
D’ESPANYA, PREVISTA EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
El Ple de l’Ajuntament de Tortosa coneix la següent proposta per part de la Presidència, la qual se 
subscriu pels portaveus de tots els grups municipals, i s’acorda: 
 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 13 de juliol el consell de ministres va aprovar l’informe sobre l’avantprojecte  de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que modifica la Ley 7/85 de 2 de abril, 
LRBRL i la LOREG. Cal destacar que l’Estat es planteja suprimir les EMD, anomenades Entidades de 
Ámbito Inferior al Municipio (EATIM) a la resta d’Espanya, a més de d’altres mesures com la supressió 
de Mancomunitats, reduir el nombre de consellers dels ajuntaments en un 30% i la desaparició de 
competències i serveis dels Ajuntaments de menys de 20.000 habitants. 
 
TENINT EN COMPTE: 
 
Que la Ley 7/1985 reconeix  les entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi com las pedanías, 
concejos, caseríos, parroquias, etc.,  segons la denominació històrica de cada zona. 
 
Que a Catalunya les Entitats Municipals Descentralitzades estan reconegudes per la LLEI ORGÀNICA 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma fonamental de l’ordenament jurídic català, així com 
una llei orgànica, reconeguda en l’article 147 de la Constitució Espanyola de 1978. Dins de la 
Constitució, els Estatuts seran la norma bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l’Estat els reconeixerà i 
els empararà com a part integrant del  seu ordenament jurídic. 
 
Que entre les competències reconegudes hi ha "l’administració i conservació del seu patrimoni, inclòs 
el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals. La vigilància, conservació i neteja 
de vies urbanes, camins rurals, fonts, safareigs i abeuradors. Podran, així mateix, executar les obres i 
prestar els serveis que els delegui expressament l’Ajuntament. 
 
Que les juntes veïnals són l’òrgan gestor dels ens coneguts com a Entitats Municipals 
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Descentralitzades.  
 
Que una forma de gestió és en format de Consell Obert, és a dir, existeix la figura d’un alcalde pedani i 
una assemblea veïnal formada por tots els electors, que és l’òrgan administratiu. 
 
CONSIDERANT: 
 
1. Que les Juntes Veïnals són part essencial de la nostra història, necessàries per al funcionament dels 
nostres pobles, exemple de democràcia directa i mostra de com moltes persones treballen de forma 
totalment altruista en benefici dels seus pobles. 
 
2. Que moltes Entitats Municipals Descentralitzades són institucions centenàries a Catalunya. Són 
l’entitat més democràtica que existeix, ja que els ciutadans es reuneixen en assemblees i adopten les 
decisions de forma conjunta. 
 
3. Que la gestió del seu patrimoni natural genera uns ingressos que beneficien directament la seva 
població, sense que ningú cobri ni un sol cèntim.  
 
MANIFESTANT: 
 
1. Que no és veritat que amb la seva eliminació s’estalviï res, ja que la majoria de presidents i vocals no 
cobra, al contrari, normalment dediquen el seu temps i els seus diners per a representar i defensar els 
interessos dels  seus veïns. 
 
2. Que és un atemptat contra la democràcia més pura, essència dels pobles petits, i que en canvi els 
seus habitants es quedaran sense representants per defensar els seus interessos i necessitats, i 
perdran la seva capacitat de decisió. 
 
3. Que es perdrà gran part del treball voluntari i altruista de presidents, vocals i veïns, i resulta difícil de 
creure que els serveis que es puguin prestar des dels  Ajuntaments o Diputacions, donada la distància i 
dispersió dels nuclis rurals,   seran millors o més barats. 
 
4. Que es generaran conflictes per l’adjudicació dels seus béns als Ajuntaments, ja que es podria  
entendre com una expropiació encoberta de béns que els pobles han adquirit, conservat i cuidat per a 
l’interès comú dels veïns durant segles, i que han contribuït al manteniment del patrimoni natural, 
cultural i artístic de valor incalculable i de projecció universal. 
 
5. Que si desapareixen les Entitats Municipals Descentralitzades, aquests pobles poden tenir els seus 
dies comptats (i molt probablement a continuació vindrien els petits municipis). La reforma proposada 
neix de la ignorància sobre el món rural i generaria conflictes, augmentant els costos i creant buits de 
poder que repercutirien en un pitjor servei a la ciutadania. 
 
7. Que qualsevol ordenació territorial, i més en zones despoblades, ha de procurar una estructura 
identitària que representi els petits nuclis de població, i el millor exemple d’aquesta estructura bàsica 
d’ordenació són les Entitats Municipals Descentralitzades i el seu òrgan de govern, les Juntes de Veïns 
o Consells Oberts. 
 
 
Per tot el que més amunt s’ha exposat, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa, amb el vot unànime de 
tots/totes els/les assistents, 
  
ACORDA: 
 
1. Manifestar el desacord a l’avantprojecte de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local proposada pel Consell de Ministres, en la seva pretensió de suprimir les EMD i 
EATIM, manifestant, no obstant, la necessitat de millorar l’estructura administrativa en els àmbits local, 
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autonòmic i estatal. 
 
2. Traslladar aquesta moció de desacord a: 
 
- La Subdelegació del Govern de l’Estat, com a representant en la província de l’Estat central, per tal 

que la trameti al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
- La Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, per tal que tinguin en consideració el 

paper fonamental que juguen les EMD en l’articulació del territori i siguin justament regulades en 
l’Ordenació Territorial, així com en la Llei de Governs Locals i en la Llei d’Hisendes locals. 

 
- La Diputació Provincial per tal que promogui iniciatives en defensa de las Entitats Municipals 

Descentralitzades. 
 
- El Congrés de  Diputats, per tal que sigui considerada pels diferents grups parlamentaris. 
 
- L’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya “.  

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En aquest apartat portem una declaració unànime, 
presentada per totes les formacions polítiques en representació a l’Ajuntament de Tortosa, que formula 
una proposta d’acord contra la supressió de les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), 
anomenades Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) a la resta d’Espanya, aquí a 
Catalunya són EMD’s, a la resta d’Espanya són les EATIM’s, prevista en l’Avantprojecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, aprovat, en forma d’informe sobre avantprojecte, 
el passat 13 de juliol al Consell de ministres. 
 
Aquesta proposta ve subscrita per tots els partits, per tots els grups municipals, per tant ja s’entén que 
es podrà aprovar de forma unànime, però donarem breument la paraula a cadascun dels portaveus 
signants. Així mateix, se’ns ha demanat per part dels presidents de les EMD’s intervenir. Saben que els 
presidents de les EMD’s poden intervenir als Plens de l’Ajuntament de Tortosa quan ho sol·licitin i en 
aquest cas, com que és un tema que no ha de generar cap tipus de polèmica, intervindran tots els 
portaveus i després, amb casi la mateixa o més brevetat de la que intervindran els portaveus, 
intervindran també els presidents de les tres EMD’s a Tortosa. Per tant, si els pareix bé, iniciaríem les 
intervencions sobre aquesta qüestió amb els portaveus que així ens ho demanen. 
 
Intervenció del Sr. Casanova: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Jo seré molt breu. Bé, com tots sabeu, ja hem signat aquesta 
declaració, estem totalment a favor de la proposta, simplement vull recordar-los que al nostre programa 
electoral ja es reflectia que les tres administracions que han de tenir pes són els ajuntaments, la 
Generalitat i el Govern central i que cal tornar als municipis, per petits que siguin, el seu protagonisme 
històric, com a gestors que estan més a prop del ciutadà. 
 
Des del nostre grup municipal creiem fora de lloc suprimir allò que els ciutadans tenen a tocar, tenen 
més a prop, quan el que cal suprimir són institucions absurdes, per posar un simple exemple, el Senat, 
que molt properament presentarem una moció per suprimir el Senat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo simplement manifestar que, bé doncs, l’alegria de què 
s’hagi arribat a un acord unitari en un tema que afecta especialment a l’Ajuntament de Tortosa, perquè 
no hem d’oblidar que tenim ja dos EMD’s ja consolidades, constituïdes fa temps, una que està en 
projecte i una Entitat Local Menor que algun dia segurament serà també una EMD.  
 
No obstant, jo, per raons òbvies, tinc que fer una petita defensa del que és la Llei de racionalització i 
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sostenibilitat de l’administració local. Tenint en compte que hi ha una crisi econòmica que no cal 
explicar-ho més, gravíssima, i que això obliga al Govern, sigui del signe que sigui, a prendre una sèrie de 
mesures i, entre elles, apareix la Llei de, o millor dit, l’Avantprojecte de llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local. Insisteixo, és un avantprojecte, serà objecte de discussió al 
Parlament i segurament al Congrés, millor dit, i segurament tindrà les seves modificacions més o menys 
adients. Aquesta llei el que fa, entre altres coses, és, i no les diré per qüestions de temps, és 
redimensionar tot el sector públic local, per racionalitzar el número d’entitats locals, professionalitzar la 
seva gestió i estalviar costos i despeses. No sols això, o sigui, fomenta, intenta fomentar l’agrupació de 
serveis per aconseguir estalvis de costos més importants o mitjançant l’economia d’escala. Jo vull citar 
aquí un estudi de l’Institut d’Estudis Fiscals que diu que la despesa, tradueixo del castellà, la despesa 
d’oferir els serveis als ciutadans és quatre vegades més cara en els municipis de menys de 5000 
habitants. Així, el cost per càpita, en els municipis de menys de 5000 habitants és de 2.613,57€, 
mentre que en el cas de municipis de més 5000 habitats suposa un cost de 652,91€. No obstant, dit 
això, jo crec que del número que es proposa per eliminar em pareix molt gran i seria bo, en via de 
discussió i de tràmit parlamentari, establir una sèrie de criteris per delimitar aquelles entitats que 
realment s’ha de suprimir per raons de costos, d’aquelles que s’han de mantenir. 
 
Jo crec i estic convençut que en aquest punt se salvaran, evidentment, les EMD’s de Tortosa, és a dir, 
l’EMD de Jesús, de Bítem, la de Campredó, la propera dels Reguers i la de Vinallop i molt content de 
que així sigui i esperem que sigui sense cap problema. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Nosaltres donarem suport a la moció però, precisament, 
amb tota una visió diferent de la que apuntava ara el company del Partit Popular, el senyor Dalmau. 
 
Nosaltres estem a favor del model de les EMD’s, estem a favor de que Bítem, Campredó i Jesús tinguin 
aquestes petites administracions que els facilita la gestió diària i, a més a més, sabem tots i coneixem 
aquí, en aquest Ajuntament, que són poble que tenen una identitat i, per tant, considerem que és 
absolutament necessari. Nosaltres considerem que aquesta llei que s’ha, bé aquesta llei, aquest 
projecte de llei que per part del Govern central es vol tirar endavant, és un projecte de llei que va en 
contra, precisament, de l’autonomia, en la recentralització, i també en contra de la democràcia i, en 
aquest cas, la democràcia més propera que és la que tenen tota aquesta gent d’aquests pobles del 
municipi, que ara per ara poden triar directament els seus representants. I el nostre grup ho engloba 
dins del que fins ara està passant al conjunt d’Europa, que són aquestes polítiques d’austeritat i de 
retallades, que el que intenten és culpabilitzar a la ciutadania de tot el que està passant, exigir només 
als de baix i, en aquest cas, també als municipis i, per tant, nosaltres considerem que és un pas enrera 
i, per això, des del nostre grup defensem que els pobles de Bítem, Campredó i Jesús continuïn 
mantenint la seva identitat i les seves administracions més locals. 
 
Intervenció del Sr. Monclús: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: La majoria d’habitants de Jesús, de Bítem i de Campredó ja 
han manifestat. Van manifestar la voluntat de gestionar-se de la manera més autònoma possible i 
també gestionar-se des de la proximitat i això són, a la pràctica, les EMD’s. I a més així ho han vingut 
fent, la gent de Jesús des de fa més anys i, des d’aquesta última legislatura municipal, la gent de Bítem 
i de Campredó. I aquesta és la voluntat de la gent, ho han expressat d’una manera democràtica i ara 
ens trobem que el Govern vol suprimir les EMD’s, o sigui, aquesta forma d’entendre, des de la 
proximitat, la gestió de la localitat. 
 
Clar, això nosaltres entenem que és l’Estat el que ens posa en “líos y algarabías” que deia el senyor 
Rajoy. No som nosaltres qui fiquem en “líos y algarabías”, sinó que és l’Estat que ens posa a nosaltres 
en “líos y algarabías”. I pel que la moció diu i per això que he comentat ara i per altres situacions que 
hem vist, jo crec que la gent toca de prop que el que necessitem és la independència, i que la 
independència és bona i que, a més, ens corre pressa. Aquesta és la reflexió que volia fer perquè és 
una cosa concreta que ens demostra que necessitem poder-nos nosaltres també, des de la proximitat, 
des de Catalunya, poder fer les lleis i fer-les complir a la nostra manera. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Aquest matí el nostre grup municipal, juntament amb 
diferents càrrecs institucionals i orgànics de la nostra formació política, hem entrat a Registre 
signatures de adhesió al moviment en contra de la supressió de les EMD’s. Pregaria, no obstant, que 
aquestes signatures es fessin arribar al lloc adient perquè reforcessin tot el conjunt de signatures que 
s’han recollit a la ciutat i a les EMD’s. 
 
Bé, jo crec que estem en un moment que comença a haver una certa fatiga, que en funció del 
mercantilisme i de la situació econòmica, fiquéssim en qüestió, qüestions cabdals de la nostra 
convivència democràtica, en funció de la rendibilitat o no, perquè hi ha coses que no es poden “medir” 
per la seva quantia econòmica. Hi ha una qüestió que es diu subsidiarietat i és intentar resoldre els 
serveis i l’atenció a les persones des de la proximitat, i és evident de què hi ha nuclis de població, i la 
nostra ciutat és una expressió de l’assentament urbà en diferents espais del nostre terme municipal 
que tenen vocació de poble, que tenen una llarga tradició d’organitzar-se i que necessiten tenir 
mecanismes per poder resoldre el dia a dia, i això són les Entitats Municipals Descentralitzades. Per 
tant, hi ha intents de regressió al unitarisme i no solament en relació a les EMD’s, en relació a l’actual 
mapa autonòmic en temes d’absoluta, diguem, actualitat.  
 
Crec que l’actual Govern, en aquest sentit, s’equivoca i que per tant aquesta és la qüestió, la defensa 
de la subsidiarietat de la proximitat en l’administració de la cosa pública, i és per això que el nostre 
grup municipal ens adherim a aquesta moció unitària. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Tortosa és un referent pel que fa a les institucions de les 
EMD’s. Des de l’any 94, amb l’EMD de Jesús, model de gestió pel que fa a les EMD’s del nostre país, la 
segona en població de Catalunya, i des de l’any passat, des del 25 de febrer del 2011, tenim dos noves 
EMD’s a Tortosa, la de Campredó i la de Bítem. Les tres són un exemple de gestió, proper al ciutadà, 
l’exemple del que suposa el principi de subsidiarietat, de servei al ciutadà des de la proximitat.  
 
Amb la reforma que es preveu a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, estem 
segurs que no anem enlloc, no millorarem el servei, ni tampoc reduirem costos i no generarem estalvi 
en cap cas, al contrari. Aquesta és una mesura que, a curt termini, pot esdevenir populista, però que en 
cap cas soluciona res a llarg termini, ni resol els problemes d’aquesta població, al contrari, segurament 
perjudicarà, estem segurs que perjudicarà a la gestió. Ni tampoc, tal i com preveu aquest avantprojecte 
de llei, es millorarà reduint el nombre de regidors dels municipis, estem segurs que així no millorarem, 
ni farem més eficient l’administració. A més a més, estem afectant a la democràcia, als principis 
democràtics, ja que aquests municipis, aquestes entitats menors no poden mantenir la seva identitat 
com a poble. 
 
El model d’administració local al nostre país funciona, s’ha demostrat, és eficient, només cal veure, en 
el cas de Tortosa, l’organització de Jesús, la de Campredó o la de Bítem. Un model del que ha de ser un 
servei eficaç, sempre al costat del ciutadà. Per tant, no entenem ni compartint una reforma que 
suprimeixi una administració que funciona i que ens permet, a molts municipis, gestionar millor els 
serveis i les nostres competències sense generar més costos, al contrari, amb més eficiència 
econòmica.  
 
Discrepem de l’estudi que ens presenta el portaveu del Partit Popular, el senyor Dalmau, ja que aquesta 
informació no és certa. En tot cas, no entraré ara a dir-li o a rebatre l’informe que ens està mostrant, 
perquè només cal veure quins són els costos que estan generant aquestes entitats arreu del nostre 
país i veure que realment són molt eficients i que, en cap cas, els municipis petits generen més 
despesa que els municipis grans.  
 
Per tant, des de Convergència i Unió, defensarem amb fermesa el nostre model de país, el nostre model 
d’estructura territorial. Dir també que des del Govern de la Generalitat s’està garantint que això no 
passi amb la tramitació de la nova Llei de governs locals, que permetrà que això no succeeixi al nostre 
país i, per tant, ens mostrem, des del grup de Convergència i Unió, contraris a aquesta reforma que ens 
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està afectant als nostres municipis, les nostres Entitats Municipals Descentralitzades i afectant als 
principis d’eficiència i eficàcia de l’administració. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: A continuació voldria donar la paraula als tres presidents de les 
EMD’s del municipi de Tortosa que estan presents a la sala i m’han demanat d’intervenir. A la vegada, 
també voldria saludar i agrair la presència a tots els companys i companyes, regidores de l’EMD de 
Campredó, de l’EMD de Jesús i de l’EMD de Bítem que també ens han volgut acompanyar en aquesta 
sessió plenària. Moltes gràcies per la seva assistència. Senyor Panisello, president de l’EMD de Jesús, 
té la paraula 
 
Intervenció del Sr. Panisello: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Panisello: Companyes i companys regidors de l’Ajuntament de 
Tortosa, alcaldes de Bítem i de Campredó, companyes i companys regidors també de Bítem i Campredó, 
i ciutadans que estem, en primer lloc deixeu-me agrair la unanimitat que s’ha aconseguit en aquest 
punt i només agrair la unanimitat, sinó també totes les aportacions que heu fet amb les vostres 
manifestacions i, en especial, al portaveu del Partit Popular, perquè crec que ell coneix de primera mà 
quin és el funcionament de les nostres administracions i per tant és d’agrair que també estigui d’acord 
en que no se suprimeixin. 
 
Al Ple del mes d’agost ja vaig fer un prec davant de l’Avantprojecte de llei del Govern per la supressió de 
les 3.725 EMD’s, Entitats Municipals Descentralitzades o Entitats d’Àmbit Local Inferior al Municipi que 
hi ha a Espanya, per demanar-los també el seu suport i que també poguessin traslladar als seus partits 
i que poguessin defensar aquest model de descentralització municipal. Ja els vam avançar que 
portaríem al Ple de l’Ajuntament una proposta per a poder-nos manifestar, si pogués ser, de manera 
unànime. Avui ha arribat el moment i, per tant, és d’agrair que tots hagin donat aquest suport. Un 
suport que, per exemple, dins del poble de Jesús no mereix, ni té cap dubte, com la prova és de que 
portem recollides casi 2.000 firmes, que també s’està preparant un manifest per a poder firmar totes 
les entitats del poble i que la gent està oferint-nos contínuament, dient que hem de fer per intentar 
salvar la nostra administració. 
 
Però el que era important, és de que el municipi del que formem part, que també donés suport a la 
nostra reivindicació, i més l’Ajuntament de Tortosa que ha aprovat les tres EMD’s per unanimitat també 
de tots els partits i que també els convenis en que s’ha pogut descentralitzar serveis, també han sigut 
aprovats per unanimitat per tots els partits. Per tant, en l’acte d’avui, que es pugui mantenir aquesta 
unanimitat, jo crec que és molt important. 
 
Però crec que aquí, el que hem de ressaltar també, és el benefici que hi tenen l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de cara al municipi, perquè s’ha parlat d’una manera general del principi de 
subsidiarietat, que és d’apropar serveis, jo crec que això és una millorar per a ciutadans dels pobles, 
però també són del municipi, sense oblidar el que és la democràcia directa, que legitima molt més al 
que surt elegit com a representant de cada poble, i el que està clar és que s’han pogut tenir uns serveis 
en aquests pobles que difícilment es podrien oferir des de l’Ajuntament. I una part molt important, i que 
la ciutadania també ha de tenir en compte, és de que els recursos que destina l’Ajuntament, l’eficàcia i 
l’eficiència en poder-los “emplear”, seguríssim que també reforça el que és la constitució de les EMD’s.  
 
Però a banda, hi ha una banda també important que no hem d’oblidar, que és la capitalització del 
mateix municipi, ja que al ser pobles de menys de 5.000 habitants, com a administracions locals que 
som, tenim dret a poder-nos acollir a una sèrie de beneficis econòmics que si ens eliminen el municipi 
de 30.000 habitants no podré optar. Jo crec que això és molt important i sobretot també la cohesió que 
això ha donat i dóna a tot el municipi, en tota la seva estructura, i crec que Tortosa hagi apostat per 
aquest model de descentralització i que puc dir-ho també com a vice-president de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya, que és una ciutat, Tortosa, de referència, que sempre 
s’anomena a l’hora de signar convenis i a l’hora d’arribar a acords, com un model a seguir també per 
altres EMD’s. 
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Per tot això esperem, tal com també s’ha dit, de que pugui respectar-se l’Estatut, un Estatut que ja 
sabeu que a part de poder ser retallat en quant a competències també per les Corts i també pel 
Tribunal Constitucional, el que és el model territorial va quedar clar que tenia que dependre de la 
Generalitat, del Parlament de Catalunya i, per tant, també dins de la nova Llei de governs locals, el 
Govern està apostant per les Entitats Municipals Descentralitzades i per a que puguin continuar. 
Tampoc no hem d’oblidar que és una administració de molt baix cost, directe i que facilita, “sin 
embargo”, molt tot el que és la col·laboració directa dels veïns d’una manera desinteressada. I el que 
està clar, i que a més crec que això no mereix massa explicacions, és de que ni les administracions 
locals, en general, ni les EMD’s, en particular, som els responsables del deute de les administracions 
públiques, ja que només un 3,4% és atribuïble al que és l’administració local. 
 
Per tant, des de Jesús, volem seguir tenint la nostra personalitat jurídica d’acord amb la realitat del 
nostre poble i, tal com diu un pancarta que posen a totes les activitats, Jesús volem seguir sent i no a la 
supressió de les EMD’s. Moltes gràcies a tots pel vostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Josep Cugat 
A continuació pren la paraula el Sr. Josep Cugat, alcalde – president de l’EMD de Bítem: Senyor alcalde, 
regidores, regidors, companys i companyes, regidors de les EMD’s de Jesús, de Bítem i de Campredó, 
gràcies. En primer lloc jo vull fer constància de que nosaltres, com a Bítem, és la primera que ens 
podem dirigir al Ple. És un dret que desitgem que no es perdi. A través del seu president, Bítem estaria 
representat d’aquesta manera sempre al Ple de Tortosa. Vull fer referència també, som una de les 
entitats municipals joves. Fa dos anys, al 2011, es va aprovar l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bítem, però va ser tot un procés, el qual vull agrair a totes les forces polítiques que estaven 
representades en aquell moment, per unanimitat de totes les forces es va aprovar l’EMD de Bítem. Tot 
això no va ser suficient, va ser a través d’un referèndum, o d’una consulta popular, com li volguéssiu dir, 
que el poble de Bítem es va manifestar, en un 97% la gent de Bítem volia ser EMD. Això que vol dir? Que 
la gent demanava la identitat com a poble i l’única manera de garantir aquesta identitat com a poble és 
seguir sent una EMD. 
 
Pel que fa referència a tot el que suposa l’EMD, no vull estendre’m massa, sinó que el meu company 
Pere Panisello ho ha deixat ben clar i, per tant, simplement desitgem seguir sent una EMD. És un model 
a seguir i pensem que és la millor solució per als pobles del nostre municipi.  
 
Simplement també, només donar les gràcies a tots els portaveus dels diferents partits que han donat 
suport a la moció aquesta i esperem que poguéssim aturar aquesta Llei que no ens servei per a les 
EMD’s. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Joan Sanahuja: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Joan Sanahuja, alcalde – president de l’EMD de Campredó: Gràcies 
senyor alcalde, regidores, regidors, companyes i companys de les EMD’s de Campredó i de Bítem, 
senyores i senyors. Bé, jo he de començar, evidentment, per agrair a tots els grups el suport que han 
donat a aquesta moció, el qual vol dir que, com no podia ser d’altra forma, perquè quan vam constituir 
l’EMD, en aquest cas la de Campredó que és de la que em toca parlar, doncs, hi van estar d’acord tots 
els mateixos grups polítics, per tant, el coherent és el que han fet vostès ara i pel que els hi vull donar 
les gràcies a  tots. 
 
En segon lloc, bé, com deia també Josep Cugat, és curiós que la primera vegada que puc intervenir amb 
veu a aquesta sessió plenària, com a president de l’EMD de Campredó, hagi de ser per a defensar allò 
que tan democràticament, més del 90% dels habitants de Campredó, van votar en el seu dia. I és curiós 
que aquestes qüestions no es tinguin en compte, des del Govern central en aquest cas, pensant que 
som un pobles que hem arribat a uns acords amb l’Ajuntament matriu de la ciutat, del municipi i que 
estant nosaltres d’acord, no entenem de cap de les maneres que això pugui representar un encariment 
de l’administració pública. S’ha dit aquí abans una sèrie de condicions, com el principi de 
subsidiarietat, en fi, escolteu, nosaltres administrem els nostres recursos més a prop del ciutadà. Vull 
posar un exemple curt i no ho faré llarg. Nosaltres a Campredó aquests dies, i no tenim cementiri, està 
a Tortosa, hem atès més de 100 expedients de nínxols dels cementiri de Tortosa. Escolteu, la gent de 
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Campredó no ha tingut que agafar l’autobús o agafar el cotxe o demanar un dia de festa per venir a fer 
aquesta gestió a l’Ajuntament de Tortosa, l’hem pogut fer lliurement a Campredó, amb molta més 
llibertat i rapidesa, perquè també hem adaptat els horaris a que la gent, nosaltres estem a prop i ells 
també estan a prop de nosaltres. 
 
Bé, en tot cas, és un exemple però que demostra que hem de continuar essent EMD des de Campredó. 
I també pensem que no es pot fer o prendre una decisió d’aquest calibre en quant a uns pobles que 
tenim, en aquest cas Jesús ja té casi 4.000 habitants, però a Bítem i Campredó en tenim més de 
1.000. Em sobtava aquest dia mirant, o bé, fa un rato, que a Espanya hi ha més de 4.861 municipis 
que tenen menys de 1.000 habitants, i d’aquest n’hi ha 1.700 i pico que en tenen menys de 100. Com 
és possible que nosaltres, amb 1.200 o 1.300 habitants tinguéssim que deixar de ser una 
administració propera al ciutadà. 
 
Bé, no m’estenc més. La nostra voluntat és la de continuar essent Entitat Municipal Descentralitzada, 
des de Campredó lluitarem perquè això sigui així i, una vegada més, agrair a tots els grups municipals el 
vostre suport i esperem que en el futur, perquè això no s’acabarà avui, continuéssim donant aquest 
suport i lluitar per a que, també diem-ho així, aquesta pau social que tenim avui, ho dic així, al municipi, 
amb aquests nuclis i aquests pobles que hi pertanyem, es pugui mantenir. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies, senyor Sanahuja. En tot cas, si em permeten 
unes breus paraules d’agraïment a tots els grups municipals, també als tres presidents de les EMD’s 
que han intervingut en defensar un model que per a la ciutat, per al municipi de Tortosa és un model, 
un model d’un municipi descentralitzat on, efectivament, hem trobat, penso, que l’encaix definitiu de 
tots els pobles dins del municipi, respectant la seva singularitat, respectant el seu “ser poble” en un 
municipi de, pràcticament, 40.000 habitants. És un model que ens hem dotat, com s’ha dit en aquesta 
sessió plenària ja en diferents ocasions, per unanimitat. És un model que ha estat “refrendat” a les 
urnes a cadascun dels pobles, amb una majoria molt àmplia. És un model eficient econòmicament i 
que jo m’ofereixo a defensar allà on sigui i, de fet, ja ho he fet. És un model que presta uns millors 
serveis als ciutadans, amb un cost molt més reduït. És un model que, d’eliminar-se, no suposaria una 
disminució de la despesa, excepte volguéssim eliminar prestació de serveis, però per a fer, per a donar 
els mateixos serveis que s’estan donant a través de les EMD’s, si ho hagués de fer l’Ajuntament, sense 
dubte, li exigiria un major cost, més enllà de que, com també s’ha dit, no arribarien tants de recursos al 
municipi com estan arribant fins ara. 
 
En tot cas, malgrat jo crec que en el cas de Catalunya, si es respecten les competències de la 
Generalitat de Catalunya establertes per l’Estatut, no hauríem de patir, perquè hi ha una voluntat, hi 
havia una voluntat al Parlament, que avui s’ha dissolt, i espero que hi haurà una voluntat molt semblant 
al Parlament que es constituirà d’aquí uns mesos, d’impulsar una Llei de governs locals. Una Llei de 
governs locals que desenvoluparà les competències pròpies de l’Estatut i de l’organització de 
l’administració local per part de la Generalitat, que garantirà les EMD’s. Però com que també es veritat 
que no seria la primera vegada que no es respectessin les competències estatutàries, crec molt adient i 
crec de gran valor, que es pugui aprovar per absoluta unanimitat, a un municipi que és referència en 
quant a l’organització municipal a través d’EMD’s, aquesta proposta. Per tant, moltes gràcies a tots 
vostès. 

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

 
SERVEIS CENTRALS 

 
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LES AMPA DELS CENTRES PÚBLICS DE PRIMÀRIA DE LA CIUTAT I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE TORTOSA (PEE) DURANT EL 
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CURS ESCOLAR 2011/2012 I DE LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A LES ANOMENADES 
AMPA. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ A la unitat d'Ensenyament  hi ha la necessitat de fer front a despeses generades per les activitats 
extraescolars del Pla Educatiu d'Entorn gestionades a nivell organitzatiu per les AMPA d'aquells centres 
que tenen assignació econòmica i signen conveni amb l'Ajuntament a l'efecte de sol·licitar la seva 
assignació i de justificar les actuacions dutes a terme. 
Al pressupost de l'Ajuntament de Tortosa del 2012 no hi figura dins de la unitat cap partida/es 
nominativa per cadascuna de les AMPA destinada a aquestes accions. Actualment només existeix una 
única partida genèrica amb la denominació 2012-ENS-32401-48900 Convenis PEE que s'hauria de 
desglossar per a cadascuna de les AMPA que signa conveni i que rebrà ingressos per part de 
l'Ajuntament. 

 
Vist l'informe - proposta del cap de la Unitat d'Ensenyament i Universitats de data 21 de setembre de 
2012, degudament fiscalitzat per l'interventor. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Serveis Centrals de data 26 de setembre de 2012, al Ple 
de l'Ajuntament de Tortosa, proposo l'adopció del següent  ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar les següents subvencions nominatives amb càrrec a la  partida pressupostària 2012-
ENS-32401-48900 Convenis PEE: 
 
 

Conveni AMPA Escola Cinta Curto  Activitats extraescolars del PEE 2011-12 2.790€ 

Conveni AMPA Escola Remolins  Activitats extraescolars del PEE 2011-12 3.078€ 

Conveni AMPA Escola El Temple Activitats extraescolars del PEE 2011-12 3.655€ 

Conveni AMPA Escola Ferreries Activitats extraescolars del PEE 2011-12 4.040€ 

Conveni AMPA Escola La Mercè Activitats extraescolars del PEE 2011-12 3.655€  

 17.218€ 
 
SEGON. Aprovar el conveni proposat regulador de les subvencions anteriorment detallades 
 
TERCER. Facultar l'alcalde per a la seva signatura”. 
 

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

 
 
 
04. DICTAMEN DE PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DE L’ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET LLEI 
20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES PER TAL DE GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE 
FOMENT DE LA COMPETITIVITAT. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa en sessió ordinària de data 4 de febrer de 2008 aprovà el II Conveni 
Col·lectiu de Treball del personal laboral de l’Ajuntament de Tortosa i l’Acord Regulador de les 
Condicions de Treball del Personal Funcionari.  
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L’article 41 de l’Acord i del Conveni regula el subsidi per malaltia i disposa: 
 
“Subsidi de malaltia 
L'Ajuntament de Tortosa o els seus organismes autònoms, en relació al respectiu personal, abonarà la 
diferència entre la prestació que aboni la Seguretat Social i el salari real, durant el temps que duri la IT. 
 
Per tal d’evitar un ús fraudulent d’una situació de baixa, l’Ajuntament, amb avís previ a la representació 
del personal, podrà obligar a les persones que es trobin en aquesta situació a sotmetre’s als controls 
mèdics que l’empresa, per mitjà dels seus serveis mèdics, estableixi.” 
 
El Títol I, Mesures de reordenament i racionalització de les administracions públiques, del Reial Decret 
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per tal de garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat regula tota una sèrie de mesures d’aplicació tant al personal funcionari, inclosa la 
policia local, com laboral de l’Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms, deixant sense 
efecte el pactat al II Conveni Col·lectiu de Treball del Personal Laboral i a l’Acord de Condicions de 
Treball del Personal Funcionari.  
 
L’article 9 del RDL 20/2012, prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al 
servei de les Administracions Públiques, disposa que: 
 
“ 1. La prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les 
Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regira pel disposat en aquest article. 
 
 2. Cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives competències, podrà complementar 
les prestacions que rebi el personal funcionari inclòs al règim general de la Seguretat Social i el 
personal laboral al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord amb els següents límits: 
 
1r.- Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comuns, durant els tres primers 
dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins assolir com a màxim el 50% de les retribucions 
que es venien percebent el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del quart dia i fins al vint, 
tots dos inclosos, el complement que es pugui sumar a la prestació econòmica reconeguda per la 
Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, sumades totes dues quantitats, es superi el 75% de 
les retribucions que li venien corresponent al personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 
A partir del dia vigèsim primer es podrà reconèixer una prestació equivalent al cent per cent de es 
retribucions que es vingueren percebent al mes anterior al de causar-se la incapacitat.  
 
2n- Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la prestació 
reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada des del primer dia, fins assolir com a 
màxim el 100% de les retribucions. ......” 
 
La Disposició transitòria quinzena del RDL 20/2012, de 13 de juliol disposa que les previsions relatives 
a les prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les 
Administracions Públiques seran desenvolupades per cada Administració Pública en el termini de tres 
mesos des de la publicació del RDL 20/2012, termini a partir del qual en tot cas tindrà efectes.  
 
Vistos els acords subscrits amb els membres del Comitè d’Empresa i de la Junta de Personal relatius a 
la regulació de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 
 
Vist l’informe de la Cap de Servei de Recursos Humans. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal. 
 
Atès que per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per tal de garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, cal que cada 
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administració desenvolupi les previsions relatives a les prestacions econòmiques en la situació 
d’incapacitat temporal. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Serveis Centrals de 26 de setembre de 2012. 
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Al personal funcionari i al personal laboral de l’Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes 
autònoms se li reconeixeran els següents complements en els supòsits d’incapacitat temporal:  
 
1r. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, fins al tercer dia, se li 
reconeixerà un complement retributiu del cinquanta per cent de les retribucions que vingueren 
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia quart fins al vigèsim, tots dos  
inclosos, es reconeixerà un complement que sumat a la prestació econòmica reconeguda per la 
Seguretat Social sigui equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions que vingueren 
corresponent a l’esmentat personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia 
vigèsim primer, inclusiu, se li reconeixerà una prestació equivalent al cent per cent de les retribucions 
que es vingueren percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 
 
L’Ajuntament de Tortosa determinarà respecte al seu personal, els supòsits en que amb caràcter 
excepcional i degudament justificat  el complement assoleixi el cent per cent de les retribucions que es 
vingueren gaudint en cada moment. A aquests efectes, es consideraran en tot cas degudament 
justificats els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica. 
 
2n. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la prestació 
reconeguda per la Seguretat Social serà complementada durant tot el període de durada de la mateixa, 
fins al cent per cent de les retribucions que estès percebent l’esmentat personal en el mes anterior al 
de causar-se la incapacitat. 
 
Segon.- El present acord tindrà efectes en els processos d’incapacitat temporal que tinguin inici a partir 
de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord pel Ple de la Corporació ”. 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Concretament, és la qüestió del complement de les baixes 
del personal d’aquesta administració. Com vostès saben, fem una proposta d’anar al màxim del que 
preveu aquest article 9. En tot cas, serà inferior al que estàvem fent fins ara, però és el que ens permet 
la llei.  
 
Intervenció del Sr. Casanova: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: De forma molt breu, nosaltres ja ho vam avançar a la 
Comissió corresponent que no podíem donar suport a aquesta proposta. Sabem que això ve imposat 
des del Govern central. Sabem que per molt que hi votem en contra, poca cosa podrem fer mentre no hi 
hagi una majoria d’ajuntaments a tot l’Estat que rebutgin clarament aquest tipus d’imposicions, per dir-
ho així.  
 
Nosaltres sempre hem dit que estarem en contra de qualsevol mesura que suposi perdre drets dels 
treballadors. Aquests mesures, a més, fan perdre qualitat de vida als treballadors i, si continuem així, 
ens trobarem que tots els drets aconseguits, o bona part dels drets aconseguits els últims 40 o 50 
anys, doncs, acabaran en no res. Per tant, nosaltres, com ja ho vam dir llavors, el nostre vot serà 
negatiu. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde. En tot cas, també per aclarir el context, aquí no estem 
aprovant la Llei, ni acceptant la Llei. Aquí l’únic que estem decidint és: si no diem res, no hi ha cap 
complement addicional al que preveu la Llei; i si diem algo, aprofitem el màxim de la Llei per fer aquest 
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complement. Per tant, només per a que ho sàpiguen, els que voten en contra deixarien els 
complements més baixos dels que tindrem amb l’aprovació d’això. És a dir, no es rebutja la Llei, no és 
un tema de canviar la Llei, és un tema que dins de les possibilitats que et dóna la Llei, si prenem aquest 
acord podem complementar, el que abans complementàvem al 100%, ho podrem complementar en 
una part. Si no prenem aquest acord, no es complementa res. En tot cas, només per a que tothom 
sàpiga el que s’està votant i de què estem parlant. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Des del nostre grup municipal sabem que el que estem 
aprovant aquí és el que vostè comentava, però és evident que tampoc estem d’acord amb aquesta Llei 
del Govern central que va en contra dels drets dels treballadors i per tant, de manera simbòlica, ens 
abstindre’m, sabent que l’Ajuntament ha arribat a un acord amb el Comitè d’Empresa i, simbòlicament, 
en contra, per tant, de la Llei que s’ha fet a Madrid. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, senyor Jordan, dir-li que si tots simbòlicament féssim 
el mateix no es complementaria res. Ho dic també per a que els treballadors de la casa sàpiguen que si, 
simbòlicament, tots ens oposéssim de la mateixa forma que ho està fent el senyor Jordan o el senyor 
Casanova, ells es quedarien amb menys complements dels que tenen ara. Només per a que quedi clar. 
 
Intervenció del Sr. Monclús: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup entén que l’Ajuntament aquí no hi té marge. 
Ja s’ha dit, no?, és un Decret llei i l’únic marge que té l’Ajuntament és poder complementar el 50%, per 
tant, nosaltres votarem que sí. Però és allò que, i ho voldria dir en veu alta, és allò que abans havíem 
comentat que és una altra ingerència de l’Estat que afecta al ciutadà, que li toca a la gent del carrer, 
com he dit abans, i clar, això, potser em faré pesat però repeteixo, el que fa evident és que la 
independència és necessària i és urgent. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Tampoc sense ànim d’entrar en cap polèmica, per a que 
tothom sapiguem el què complementem. En el que són les contingències comuns, es complementa el 
50%, en el que són les contingències professionals complementem el 100%. I el que estem votant a 
favor, estem votant a favor d’això. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 18 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació dels grups de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i PP (1), 2 
abstencions corresponents als regidors del grup municipal d’I-ET-E i 1 vot en contra corresponent al 
regidor del grup municipal PxC. 
 
 
 
05. DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DE MOVIMENTS DE TRESORERIA A 
30 DE JUNY DE 2012. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es dóna compte del següent assumpte, del qual el Ple en pren 
coneixement: 
 
 

*-*-* 
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EAT Ajuntament de Tortosa        Data obtenció 10/09/2012 14:09:46  
               
               
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2012 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/6/2012  Pàg. 1  
               
Classificació 

CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS       Previsions inicials Modificacions Previsions 
definitives 

Drets nets Ingressos 
realitzats 

Devolucions 
d´ingressos 

Recaptació 
líquida 

Pendent de cobr. Estat d´execució 

1   Impostos directes     13.315.045,77   13.315.045,77 2.832.070,09 365.258,01 252,63 365.005,38 2.467.064,71 -10.482.975,68 

2   Impostos indirectes     395.000,00   395.000,00 65.554,43 102.274,88 36.720,45 65.554,43   -329.445,57 

3   Taxes, preus públics i altres ingressos     5.812.992,63   5.812.992,63 1.635.455,52 574.840,05 26.555,93 548.284,12 1.087.171,40 -4.177.537,11 

4   Transferències corrents     9.164.803,83 16.200,00 9.181.003,83 3.816.886,84 3.839.118,86 22.232,02 3.816.886,84   -5.364.116,99 

5   Ingressos patrimonials     964.601,00   964.601,00 174.334,59 150.684,23 652,36 150.031,87 24.302,72 -790.266,41 

7   Transferencias de capital.       444.848,29 444.848,29 116.846,97 116.846,97   116.846,97   -328.001,32 

8   Activos financieros.       12.250.805,27 12.250.805,27 2.818,97 2.818,97   2.818,97   -12.247.986,30 

9   Passius financers       230.289,11 230.289,11 12.896.421,91 13.000.981,18 104.559,27 12.896.421,91   12.666.132,80 

      Suma total ingressos 29.652.443,23 12.942.142,67 42.594.585,90 21.540.389,32 18.152.823,15 190.972,66 17.961.850,49 3.578.538,83 -21.054.196,58 

               
               
               
PRESSUPOST DE DESPESES 2012           
               
Classificació 

CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS       Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions 
reconegudes 

Pag. realitzats Reintegr. de 
despeses 

Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució 

1   Despeses de personal     11.250.500,75 -89.460,05 11.161.040,70 5.310.892,37 5.311.914,15 1.048,72 5.310.865,43 26,94 5.850.148,33 

2   Despeses corrents en béns i serveis     10.511.189,33 -10.744,29 10.500.445,04 3.275.681,76 872.157,61 1,00 872.156,61 2.403.525,15 7.224.763,28 

3   Despeses financeres     1.487.877,88   1.487.877,88 375.212,25 376.126,45 915,25 375.211,20 1,05 1.112.665,63 

4   Transferències corrents     2.706.443,23 11.404,34 2.717.847,57 1.653.834,16 997.154,91   997.154,91 656.679,25 1.064.013,41 

6   Inversions       10.271.482,88 10.271.482,88 2.335.899,81 283.733,85   283.733,85 2.052.165,96 7.935.583,07 

7   Transferències de capital       2.649.640,82 2.649.640,82 88.895,95 88.895,95   88.895,95   2.560.744,87 

8   Actius financers     4.000,00 109.818,97 113.818,97 110.514,30 3.514,30   3.514,30 107.000,00 3.304,67 

9   Passius financers     3.038.509,26   3.038.509,26 1.244.557,01 1.244.557,01   1.244.557,01   1.793.952,25 

     Suma total despeses            . 28.998.520,45 12.942.142,67 41.940.663,12 14.395.487,61 9.178.054,23 1.964,97 9.176.089,26 5.219.398,35 27.545.175,51 

               
               
      Diferència. . . 653.922,78   653.922,78 7.144.901,71 8.974.768,92 189.007,69 8.785.761,23 -1.640.859,52 6.490.978,93 



Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Abans de passar a l’apartat de propostes dels grups, havien 
dos qüestions a tractar per urgència. Les dos tenien el mateix motiu de la urgència i que és la 
presentació d’una sol·licitud de subvenció que s’ha de fer durant els propers dies i que requereix  una 
aprovació del Ple, requereix l’aprovació del Ple els dos aspectes, tant la participació en la sol·licitud de 
la subvenció, com el disposar d’un Pla d’actuació municipal d’emergència nuclear del municipi de 
Tortosa actualitzat. N’havíem aprovat un feia, si no recordo malament, dos anys, estic parlant de 
memòria, i requeriríem una aprovació. L’únic que modifiquem en l’aprovació és una cosa que ja estava 
operativa, que són els titulars de cada regidora, doncs si l’alcalde ha canviat, que en aquest cas no ha 
canviat, però sí algunes regidories i alguns caps de servei que havien canviat. El demés completament 
en vigor. 
 
Per tant, si els sembla bé, votem respecte aquests dos punts de l’ordre del dia que hem inclòs i que 
vostès tenen a la seva disposició. Ratificaríem la urgència, que entenc que no hi ha cap problema i, per 
tant, queda ratificada pel vot favorable de tots els regidors i regidores presents i inclouríem els següents 
punts. 
 
 
 

ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 
 
 
Prèvia declaració d’urgència per no figurar a l’ordre del dia, el Ple de l’Ajuntament coneix, per part de 
l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, els següents assumptes: 
 
 
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
D’EMERGÈNCIA NUCLEAR (PAMEN) DEL MUNICIPI DE TORTOSA. 
 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que s’ha d’actualitzar el Pla d’Actuació Municipal d’Emergència Nuclear  (PAMEN) d’aquest 
municipi que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Tortosa en data 3. d’abril de 1995, integrat dins 
del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA), amb els noms de les persones que ocupen avui els 
diferents càrrecs electes i dels responsables dels diferents serveis que conformen els grups operatius 
municipals i que s’estableixen com a una eina important de mesures de protecció que tenen com a 
finalitat evitar i/o reduir en mesura de les possibilitats, els efectes adversos de les radiacions ionitzants 
sobre la població, en el cas d’accident nuclear. 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió del dia 28 de setembre de 2012, va 
dictaminar favorablement la proposta d’actualització del Pla d’Actuació Municipal d’Emergència Nuclear 
(PAMEN), integrat dins del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA). 
 
Davant tot l'exposat, al Ple de l’Ajuntament, proposo: 
 
Primer. Que aprovi l’actualització del Pla d’Actuació Municipal d’Emergència Nuclear (PAMEN) integrat 
dins del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA). 
 
Segon. Nomenar responsables del Pla d’Actualització Municipal d’Emergència Nuclear i que per a les 
comeses que a continuació s’indiquen, a les següents persones: 
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CÀRREC RESPONSABLE 

Alcalde, Il·ltre. Sr. Ferran Bel i Accensi Director del (PAMEN) 

Regidora de Seguretat: Sra. Esther Vidal Sabaté Coordinadora d’emergència 

Tècnic d’Emergències i Protecció Civil:  
Sr. Francesc Bertomeu Redó 

Tècnic responsable del desenvolupament i actualització del 
PAMEN 

 
Tercer. Aprovar la següent composició del centre de coordinació operativa municipal 
 
NOM I COGNOMS RESPONSABLE 

Il·ltre. Sr. Ferran Bel i Accensi Alcalde 

Sra. Esther Vidal Sabaté Regidora de Seguretat 

Sr. Francesc Bertomeu Redó Tècnic d’Emergències i Protecció Civil 

Sra. Anna Algueró Caballé Cap dels Serveis Sanitaris 

Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny Secretari 

Sra. Annes Ingla i Torné Cap dels Serveis Socials municipals 

Sr. Jesús Fernández Gómez Cap del Servei de Trànsit 

Sr. Ismael Eixarch Queralt Cap dels Serveis Socials d’Alberg. 

 
Quart.  Comunicar aquest acord a la Subdelegació del Govern de Tarragona “. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
 
07. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CONFORME 
LES BASES DE L’ORDRE INT/2027/2012. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Considerant que al Butlletí Oficial de l'Estat número 232, de 26 de setembre de 2012, s'ha publicat 
l'Ordre INT/2027/2012, de 21 de setembre de 2012, del Ministerio del Interior, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals adscrites als Plans 
d'Emergència Nuclear. 

 
Considerant que l'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a millorar la dotació de les entitats 
locals incloses en la relació de municipis designats com a “municipis zona I” i com a seus “ECD” o 
“ABRS” en els Plans d'Emergència Nuclear exteriors a les centrals nuclears (PEN).  
 
Considerant que els beneficiaris de les ajudes d'aquesta resolució són les entitats locals adscrites en 
els Plans d'Emergència Nuclear dirigit a entitats incloses en la relació de municipis designats com a 
“municipis zona I” i com a seus “ECD” o “ABRS” en els Plans d'Emergència Nuclear exteriors a les 
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centrals nuclears.  
 
Considerant que l'Ajuntament de Tortosa, com ens local que compleix el requisit demanat, participa en 
la sol·licitud de l'ajuda que és l'objecte de l'Ordre amb la sol·licitud d'un vehicle tot terreny per a la 
normal prestació del servei així com per a equipament dels centres de coordinació operativa municipal 
CECOPAL.  
 
Considerant que, específicament, l'apartat e) de l'article 13 de l’anomenada Ordre de 21 de setembre 
de 2012, demana una certificació d'acord del Ple de l'Ajuntament, en la qual es doni conformitat a la 
contractació de les actuacions que es pretenen en el cas que s'obtingui la subvenció sol·licitada.  
 
Considerant que la Comissió Informativa d'Espai Públic, en sessió del dia 28 de setembre de 2012, va 
dictaminar favorablement la proposta de participació al programa d'ajudes per a adquirir un vehicle tot 
terreny i equipament del centre de coordinació operativa municipal CECOPAL . 
 
Davant de tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament, proposo:  
 
Primer.- Aprovar la proposta de sol·licitud de subvenció de l'Ajuntament de Tortosa en el programa de 
l'Ordre INT/2027/2012, i donar conformitat a la contractació de les actuacions que es pretenen en el 
cas que s'obtingui la subvenció sol·licitada. 
 
Segon.- Que el Ple de l'Ajuntament aprovi aquesta proposta “ . 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Abans d’iniciar el punt 6è, que es converteix en el punt 8è 
de l’ordre del dia, dir-los que, tal com havíem anunciat, he fet una proposta a la Junta de Portaveus, que 
hem aprovat per unanimitat i que jo trasllado aquí, en quant a la utilització dels temps en l’apartat de 
les mocions dels diferents grups i, malgrat que haurem de fer alguns ajustaments, segurament amb el 
tema de cronòmetres visuals per a tots, l’acord que tenim, per a que tothom el pugui conèixer, és el 
següent: el grup municipal que presenta la moció disposarà d’un màxim de 5 minuts per presentar la 
moció. Cadascun dels grups que vulgui intervenir a continuació disposarà de 3 minuts per grup 
municipal. Després, hi haurà per part del presentant, una primera rèplica de la qual disposarà 3 minuts. 
I cadascun dels grups que no siguin presentants, disposarà  d’un segon torn d’intervencions fins un 
màxim de 2 minuts per grup. I finalment, conclourà el debat el presentant de la moció, amb una 
intervenció que no hauria de superar el minut, més enllà de les al·lusions que puguin haver, que ja els hi 
recordo que han de ser al·lusions de caràcter personal. 
 
Bé, en tot cas, si tothom maximitza el temps d’intervenció en cadascuna de les mocions, aquests pocs 
minuts que els hi pareixen, o els hi poden parèixer, representen 34 minuts per moció. Si comptes que 
hem tingut Plens amb 8 o 10 mocions, doncs, poden entendre que és un temps el suficientment ampli i 
generós. També és veritat que ja és difícil que tothom esgoti aquests temps. Tanmateix, doncs, jo ara 
aniré calculant-ho poquet a poquet, sé que tots no tenim la pràctica i, per tant, tindrem una certa 
flexibilitat durant les primeres intervencions. Si els hi serveis de referència, hem fet la prova amb la 
proposta en relació a les EMD’s i ningú de vostès, algun president d’EMD sí, però ningú de vostès ha 
superat els 3 minuts, per tant, es poden fer una idea del temps. En tot cas, anem a iniciar ara amb el 
punt 8è. 
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
08. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SOL·LICITAR LA CREACIÓ D’UNA 
OFICINA D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ HIPOTECARIA A TORTOSA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu del grup municipal 
Plataforma per Catalunya, Sr. Jordi Pere Casanova Panisello. 
 
“ Atès que el nombre de famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca és creixent a 
Catalunya degut a la situació de desocupació i l’alt cost de l’habitatge en el moment de la compra 
durant els anys de bombolla immobiliària. 
 
Atès que el nombre de famílies tortosines amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs 
hipotecaris per l’adquisició de la seva residència habitual és cada cop més elevat i es troben, per 
aquesta causa, en risc de perdre la seva llar. 
 
Atès que des de l’any 2007 Catalunya és la segona comunitat pel que fa a la xifra d’execucions 
hipotecàries amb més de 70.000, amb una xifra global a Espanya de prop de 375.000 execucions que 
s’han saldat amb més de 170.000 desnonaments. I atès que a Espanya es duen a terme 159 
desnonaments diaris de mitjana i que 2012 ha marcat un nou rècord negatiu pel que fa als 
desallotjaments ordenats pels jutjats. 
 
Atès que la intermediació entre la part deutora i l’entitat financera contribuiria a trobar una solució 
abans d’arribar a una demanda d’execució hipotecària i aconseguir millors condicions per poder 
continuar pagant el deute i per tant mantenir l’habitatge. I atès que això contribuiria a garantir a 
Catalunya el dret a l’habitatge digne que recull la Constitució espanyola. 
 
Atès que altres municipis catalans com Cornellà de Llobregat i Terrassa han endegat Oficines 
d’assessorament i intermediació residencial en matèria d’execucions hipotecàries, sent el consistori 
egarenc el primer de tota Espanya en haver impulsat aquesta iniciativa amb un notable èxit que ja ha 
despertat l’interès d’altres ajuntaments catalans i ha propiciat l’obertura de centres d’aquestes 
característiques a d’altres localitats espanyoles. 
 
Per tot això anteriorment exposat el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Fer un conveni de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d’Advocats per posar en marxa una Oficina 
d’Informació, Assessorament i Mediació Hipotecària que ofereixi atenció professional, personalitzada i 
gratuïta, per intercedir entre les famílies tortosines que no poden fer front al pagament de la seva 
hipoteca i els bancs, amb la finalitat de trobar fórmules que evitin la pèrdua de la llar per part dels 
afectats. 
 
Segon.- Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i un altre amb la Federació d’Associacions de 
Veïns del municipi per tal de garantir la màxima neutralitat i efectivitat del servei. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca i a les associacions 
de veïns del nostre municipi “. 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
pensem que l’Ajuntament no està per assumir una despesa extra en una competència que no li 
pertoca, però fins a cert punt això podria tenir cert sentit, no?, a pesar de que no li pertoca a 
l’Ajuntament, però, per demés, el que passa és que ja existeix un servei d’assessorament sobre el 
deute hipotecari que es diu Ofideute, i la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
ofereix, a totes les famílies que tinguin dificultats per pagar la hipoteca, un servei d’assessorament i de 
mediació amb les entitats financeres. Allí informen de qui pot ser usuari d’Ofideute, de com t’ajuda 
Ofideute, de que cal fer davant els problemes d’impagament i de la documentació que cal presentar, i 
això a Tortosa ho tenim. Està ubicat, si no me’n recordo malament, al carrer Rosa Maria Molas, per tant, 
penso que aquí no té sentit i votarem que no, per això que he explicat. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Independentment del fons de la moció, el nostre grup, 
tal com venim manifestant arran de les mocions presentades per Plataforma per Catalunya, votarem en 
contra. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: No tinc informació d’això que comentava el senyor Monclús, 
per tant, no sé si realment és eficaç, si realment serveix per a algo, si està funcionant, si no està 
funcionant, si, com demanem nosaltres, tenen un conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats o no, per 
tant, tota aquesta informació que planteja el senyor Monclús jo la desconec i no sé l’eficàcia que pot 
tenir. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 1 vot a 
favor, corresponent al regidor del grup municipal PxC i 20 vots en contra corresponents als membres de 
la corporació del grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1). 
 
 

*-*-* 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
09. DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 43/2012, de 10 de setembre 
 44/2012, de 17 de setembre 

 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 1511/2012 al 1689/2012 

  
 
10. INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
El senyor Alcalde informa del següent : 
No n’hi han d’altres dels que haguéssim pogut parlar en Junta de Portaveus. L’únic que si aprofito 
l’ocasió per a explicar-los que, d’acord amb el nou marc de relacions laborals que s’havia establert i un 
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acord de la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa, l’Ajuntament de Tortosa podrà prestar un servei 
d’atenció al ciutadà amb la seva integritat, no com ara de 9 h. a 14 h. tots el dies, sinó que ampliarem 
l’horari per a aquelles persones que no poden venir pel matí, que se les pugui atendre els dijous la 
tarde de 16.30 h. a 18.30 h.  
 
En tot cas, per deixar-ne constància i agrair l’esforç i col·laboració de tots els treballadors de la casa per 
poder dotar d’aquest nou servei. 
 
 
11 . CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
 

*-*-* 
 
 
01 .- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi:  
Des de fa temps, s’estan rebent queixes de perillositat a l’encreuament del carrer Arnes amb el carrer 
Migdia de Ferreries. El problema d’aquesta interseció és que els conductors que venen del carrer 
Migdia tenen preferència de circulació, però una part important de conductors o conductores 
procedents del carrer Arnes no la respecten. Això és degut a un dèficit de la senyalització horitzontal i 
també vertical. De fet, el senyal que adverteix cedir el pas es troba amagat sota la terrassa d’un edifici, 
molt lluny de la calçada perquè hi ha aparcaments a la vorera i llavors dificulta la visibilitat. També el 
que es troba molt deteriorat és la pintura del que és el terra, que també ho senyalitza. 
 
A mesura que ha anat passant el temps, cada vegada hi ha més trànsit en aquesta zona. Això ha 
incrementat molt la perillositat, bé molt, té més incidències de perill. De moment són petits accidents 
que ni a vegades es porten a denunciar dins l’Ajuntament perquè s’ho arreglen entre els usuaris. 
Afortunadament no tenim constància de que hagi hagut cap accident greu, però la situació, si no es 
corregeix, sí que podria arribar a una qüestió d’incidència greu. Per tal de reduir la perillositat que pot 
haver-hi en aquesta cruïlla, demanaríem a l’equip de govern que prengués mesures a baix cost, que 
simplement és millorar la pintura i la senyalització vertical. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde:  
Moltes gràcies senyora Gamundi. Recepcionem la petició malgrat que, com vostè diu, a l’Ajuntament de 
Tortosa no consten accidents ni greus, ni lleus. No vol dir que no puguin haver trompades que després 
no siguin objecte de denúncia. Se’ns havia fet arribar, no com una queixa generalitzada, també li he de 
dir, però una queixa puntual d’algun veí amb els termes que vostè expressa, nosaltres ho vam 
comunicar a la Policia Local, la Policia Local va fer una revisió de la senyalització i la va trobar correcta, 
més enllà de la necessitat de pintar la senyalització horitzontal en aquell encreuament com altres 
encreuaments. Saben que s’està pintant de forma seqüencial a tota la ciutat, s’ha fet un esforç ara les 
últimes dos o tres setmanes dins el marc de la Setmana de la Mobilitat, però hi ha un equip que està 
fent-ho habitualment, però més enllà d’aquesta millora que és ampliable a tota la ciutat, aquestes 
queixes puntuals que havíem rebut entorn a l’encreuament Arnes – Migdia, ens havia donat aquest 
resultat. 
 
Tanmateix, tornarem a insistir. Transmetrem a la Policia i als serveis tècnics el seu neguit i inquietud per 
veure si es pot fer alguna cosa, més enllà de poder millorar la pintura de la senyalització horitzontal. 
Però també que quedi clar, perquè és un tema que en vam parlar ara fa pocs dies amb el regidor de 
barri, vam fer revisar i, sinistralitat que tingui constància els Mossos d’Esquadra o la Policia, en aquest 
terme no n’hi ha. No vol dir que hagi hagut alguna trompada, com en altres llocs, i ho arreglen amb un 
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“parte” amistós, per tant, no tenim constància, però no ha hagut cap accident, ni greu ni lleu, del qual 
hi hagi constància a l’Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 

02 .- INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU 
 
Prossegueix el senyor Alcalde: 
Senyor Dalmau, jo ara li dono la paraula, sense cap problema, però quan diem precs i preguntes per 
ordenar, perquè vostè hagués tingut que fer la pregunta abans que la senyora Gamundi. Per acabar, i de 
forma excepcional, per no respectar el torn i li demanem disculpes a la senyora Gamundi, té la paraula 
el senyor Dalmau. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau:  
Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, té raó, té tota la raó senyor Alcalde i li presento les 
disculpes. Simplement, una pregunta que m’adrecen a mi el veïns del barri de Sant Llàtzer en la part 
inicial de sortida de Tortosa, és a dir, l’avinguda del Canigó, que és l’avinguda que està a l’esquerra del 
Canal de l’Esquerra, que té la sortida, està interrompuda per una sèrie d’horts i segueix més endavant 
fins al pont Tirant lo Blanc.  
 
Ells, la pregunta és si hi ha un projecte per urbanitzar tota aquesta avinguda i, si el hi ha, en quina 
situació, en quina tramitació. També em diuen que tenen, sobretot la part inicial de l’avinguda del 
Canigó, greus problemes per clots i “socavons” etcètera, que no saben si no s’arreglen perquè s’està 
esperant la urbanització definitiva o, si no és així, doncs si es poguessin arreglar. I també em diuen que 
el que és la desembocadura del Barranc de Caputxins, es va ficar un mur amb unes tanques, el mur té 
una sèrie de forats per a poder sortir l’aigua però no són suficients, i quan plou allí s’envasa l’aigua i 
afecta els baixos del voltant. 
 
El Sr. Alcalde respon:  
Començant pel final, afecta els baixos del voltant, ara fa un any, quan les inundacions del novembre i 
van sortir els 5 barrancs de Tortosa. Normalment no hi ha aquesta afectació. Va ser una obra que 
precisament, miri quines casualitats, va acabar executant l’ACA i és l’especialista en la gestió de l’aigua 
als barrancs i la inundabilitat, i nosaltres, per precaució, quan plou s’obrin també les reixes que es van 
ficar allí. I ja li dic, excepte en l’episodi de les inundacions del novembre del 2011, aquest alcalde 
desconeix que s’hagi produït alguna altra inundació de baixos en aquella zona, per tant, no és que això 
passi cada..., es van inundar els baixos d’allí i es van inundar els baixos de moltes zones de Tortosa per 
desgràcia. 
 
En quant al tema de l’avinguda Canigó, sí, efectivament, com vostè podrà comprovar, forma part del Pla 
d’Actuació Municipal comunicar i prolongar tota l’avinguda Canigó. De fet, en aquests moments hi ha 
dos projectes que es complementen i que amplien l’avinguda Canigó. Vostè diu que arriba fins al pont 
del Tirant lo Blanc, en aquests moments ja s’està urbanitzant la continuïtat de l’avinguda Canigó, des 
del pont Tirant lo Blanc fins, per que ens entenguéssim, l’escola, l’antiga escola de Sant Llàtzer, l’antiga 
que ara, doncs, ja sabem que se n’està construint una altra, i aquesta actuació, que es fa a través d’un 
polígon d’actuació per part d’una entitat privada, està en marxa, primera.  
 
Segona, segona actuació, l’Ajuntament va aprovar i també vam acceptar una subvenció, si recorden 
vostès, del FEDER per poder licitar una obra que sortirà a licitació d’aquí molt poquet, que és la millora 
de la canalització del Barranc de la Llet, que implicarà ampliar l’avinguda Canigó i connectar l’avinguda 
Canigó des d’on finalitza la urbanització aquesta que li he indicat jo, i el que és el jardí de l’antiga 
escola també el convertim en avinguda Canigó. Per tant, l’avinguda Canigó estarà ja, pràcticament, tota 
connectada fins al Consell Comarcal amb aquestes dos actuacions.  
 
Efectivament, a la primera part de l’avinguda Canigó queda un tros per urbanitzar. Aquest tros que 
queda per urbanitzar no és competència de l’Ajuntament, igual com no és competència de l’Ajuntament 
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urbanitzar el tram des de baix del pont fins a l’escola, que ho ha de fer un promotor privat a través d’un 
polígon d’actuació, allí també hi ha un tram, aproximadament, si no ho recordo, uns 50 metres o 60 
metres, que correspon a un promotor privat desenvolupar. 
 
Amb tots s’està negociant, s’ha aconseguit, en el que fa referència a l’escola, de poder obrir i també 
esperem poder-ho aconseguir, encara que no depèn de nosaltres, nosaltres el que podem és negociar, 
administrar la situació, però no podem finançar-la perquè ho ha de fer el promotor privat, de poder 
guanyar aquest tram. Si fos així, tindríem tota l’avinguda Canigó, que és un desdoblament efectiu del 
carrer Barcelona, amb el qual també tenim projecte redactat de reordenació de la circulació entorn al 
barri de Sant Llàtzer, per a que  l’avinguda Barcelona i l’avinguda Canigó siguin dos avingudes 
absolutament complementàries i, en tot cas, arribat el moment, ja els sotmetrem a la seva consideració 
en el marc d’una comissió, com veuen, la proposta que, avui per avui, encara és prematur de fer. 
 
Respecte als clots i als “socavons”. Els clots segur, “socavons” jo no sé per quants de centímetres 
comença a fixar vostè la diferència entre un clot i un “socavon”, però “socavons” no n’hi ha. Sí que hi ha 
clots i es va urbanitzar ara fa 3 anys i es va reasfaltar una part d’una actuació que es va fer allí a l’inici 
de l’avinguda Canigó, que recordo que es va fer amb un projecte complementari al de l’ACA. Per part de 
l’Ajuntament de Tortosa, vull recordar que en aquell moment encara era regidor del barri el senyor 
Ricard Forés, i jo crec que també va millor substancialment aquest carrer Canigó, però en tot cas, 
també prenem nota del seu prec, però sàpiga en quin marc estem treballant entorn a l’avinguda Canigó 
i al barri de Sant Llàtzer. 
 
Aquesta avinguda Canigó té moltíssima importància, una importància bàsica, sobretot en l’accés al nou 
col·legi de Sant Llàtzer que s’està construint. Si no es construís aquesta avinguda Canigó, al menys la 
prolongació per la part que permetrà arribar al col·legi per baix del pont, llavors tindríem un problema de 
mobilitat per als usuaris del futur col·legi de Sant Llàtzer. El col·legi ja està en marxa, tal com em vaig 
comprometre jo mateix i la regidora d’urbanisme, abans de que comencessin les obres del col·legi, han 
començat les obres d’urbanització d’aquest tram de l’avinguda Canigó i, per tant, el que li puc dir és 
que aquest tram, concretament, en, suposo, tres o quatre mesos, no més, ja estarà finalitzat. Moltes 
gràcies. 
 
 

*-*-* 
 

I sense cap més assumpte per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les vint hores i cinquanta-vuit 
minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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