
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

6 / 2012 
 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CHERTÓ ROIG, NÚRIA 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES, JAUME 
GAMUNDI VILA, ALÍCIA  
JORDÁN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
LINAGE DÍEZ, JOSÉ LUIS 
 

Tortosa, essent les dinou hores i trenta minuts del 
dia 02 d'abril 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 
 
1r – Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 
 
Ordinària 3/2012, de 06 de febrer   

 
PRESIDÈNCIA 

 
2n – Proposta de nomenament de nou representant al Consell Assessor de l’Alcaldia de Vinallop, en nom 
d’Associació de Joves de Vinallop. 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

3r – Dictamen de proposta d’acord de desafectació del domini públic de la finca de propietat municipal 
núm. 48648 a l’objecte de la posterior cessió en favor del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya amb la finalitat de  procedir a la construcció d’un centre d’atenció primària. 
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4t – Dictamen de proposta d'acord de cessió gratuïta en favor del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya d'un solar de propietat municipal amb la finalitat de procedir a la construcció d'un centre 
d'atenció primària a Campredó. 
 
5è – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’ addenda complementària al conveni urbanístic signat 
entre l’Ajuntament de Tortosa, la societat FFaiges SL i la societat Rústicas la Montaña SL en data 28 de 
desembre de 2009, i aprovat pel plenari municipal en sessió ordinària de data 04 de gener de 2010. 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

6è – Dictamen de proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament per a la modificació de l’ordenança del Bon Ús 
de la Via Pública i dels Espais Públics. 
 
7è – Dictamen de proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament per a l'aprovació del Pla Local de Joventut - Tortosa- 
2012/2015. 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

8è – Dictamen de proposta d’acord per designar representants de l’Ajuntament de Tortosa en el consorci 
de la Ruta dels Tres Reis. 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
9è – Dictamen de proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a l’associació Municipis 
per la Independència, així com dels seus Estatuts.  
 
10è – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de l’establiment del servei d’àrea d’estacionament 
d’autocaravanes de Tortosa, del seu reglament i dels preus públics. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
11è – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya de declaració de condemna a l’ablació genital 
femenina.  
 
12è – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en defensa de la transparència 
financera per la comercialització de les “participacions preferents”. 
 
13è – Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya perquè el govern espanyol connecti l’autovia 
A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i les Terres de l’Ebre.  
 
14è – Proposta del grup municipal d’Iniciativa instant al Ple a revisar l’ampliació de la zona blava a Tortosa 
i diverses obres ja adjudicades.  
 

PART DE CONTROL 
 
15è – Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 10/2012, de 28/02/2012 
 11/2012, de 05/03/2012 
 12/2012, de 12/03/2012 
 13/2012, de 19/03/2012 
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b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 169/2012 a la 227/2012 
 
16è – Informes de l’Alcaldia.  
 
17è – Control dels òrgans de la Corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i abans d’iniciar l’ordre del dia, vol deixar constància de que 
malgrat no serà aquest l’últim Ple, sí que serà l’últim Ple ordinari on el Sr. José Luis Linage Díez, Secretari 
de l’Ajuntament de Tortosa, actuarà en condició de tal ja que, sense entrar en detalls, ha arribat a l’edat de 
jubilació i, per tant, ja no pot continuar prestant els seus serveis a aquest Ajuntament de Tortosa. Com que 
no és l’últim Ple que estarà el Sr. Linage entre nosaltres com a Secretari, sinó que encara durant el mes 
d’abril se’n farà algun altre, llavors els portaveus dels diferents grups municipals que així ho vulguin podran 
fer les intervencions oportunes, tal i com ja s’ha fet en Junta de Portaveus. Simplement, avui es tracta de 
deixar constància de que és l’últim Ple ordinari del Sr. Linage si d’aquí a allà no canvia la normativa. 
 
I a continuació es procedeix a tractar els punts inclosos a l'Ordre del Dia: 
 

SECRETARIA 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA: 
 
- Ordinària 3/2012, de 06 de febrer   

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

 

 
PRESIDÈNCIA 

 
02 – PROPOSTA DE NOMENAMENT DE NOU REPRESENTANT AL CONSELL ASSESSOR DE L’ALCALDIA DE 
VINALLOP, EN NOM D’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE VINALLOP. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’escrit de l’Associació de Joves de Vinallop en el que sol·licita el canvi del seu representant en el 
Consell Assessor de l’Alcaldia de Vinallop. 
 
Vista la comunicació d’aquesta associació en la que proposa com a vocal en el Consell Assessor de 
l’Alcaldia de Vinallop al Sr. José Luís Ozaez Monforte en substitució del Sr. David Sorolla Clemente. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l ’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Nomenar representant de l’Associació de Joves de Vinallop en el Consell Assessor de l’Alcaldia de 
Vinallop el Sr. José Luís Ozaez Monforte qui substituirà al Sr. Sorolla Clemente. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a les persones interessades” . 
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*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar l’abstenció del seu grup municipal. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 18 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), ERC (2), IETE (2), PP (1) i PxC (1) i 3 abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal del PSC. 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE DESAFECTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA DE 
PROPIETAT MUNICIPAL NÚM. 48648 A L’OBJECTE DE LA POSTERIOR CESSIÓ EN FAVOR DEL DEPARTAMENT 
DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB LA FINALITAT DE PROCEDIR A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per l’Alcaldia - Presidència, en virtut del decret 125/2012, es van agrupar en un sol immoble, les finques 
de propietat municipal que figuraven inscrites al registre de la propietat núm. 1 de Tortosa amb els 
números 34987, 39108, i 41420.  
 
Els terrenys agrupats tenen la naturalesa de béns demanials, on s’ubiquen els següents equipaments 
públics: 
 
Camp de futbol, piscines, pista poliesportiva, vestidors comuns per a les diverses instal·lacions esportives 
de la població de Campredó, així com l’edifici administratiu de l’EMD de Campredó.  
 
A l’anomenat Decret també es va resoldre segregar de la finca agrupada, una superfície de 210, 56 m2 
que no està destinada ni a l’ús ni al servei públic, amb la finalitat de que adquireixin la naturalesa de bé 
patrimonial i ser objecte de tràfic jurídic patrimonial. 
 
Que per raons d’interès públic i en base al principi de cooperació entre l’administració autonòmica i l’ens 
local, i un cop adquireixi la condició de bé patrimonial, serà objecte de cessió al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de procedir a la construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària 
a Campredó . 
 
Vistos els articles 20, 24, 49 i 50 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Patrimoni de les entitats locals de Catalunya, i els articles 201, 205, 211, 212 i 219 del text refós de la 
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis al Territori en sessió celebrada en data 12 de març del 2012. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Desafectar del domini públic la següent finca amb la finalitat de que aquesta tingui la consideració 
de bé patrimonial susceptible de ser cedit a la Generalitat de Catalunya per la construcció d’un centre 
d’atenció primària seguint mantenint la qualificació d’equipament públic: 
 
Urbana: solar de dos-cents deu metres quadrats amb cinquanta decímetres quadrats de superfície, al 
terme de Tortosa, partida general de Campredó i particular del Rodeo de Soldevila, que termeneja nord-
oest, nord-est i sud-est amb resta de finca, i al sud-oest amb carrer Escardó Valls. 
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Inscrita al registre de la propietat núm. 1 de Tortosa, finca núm. 48648, tom 3876, llibre 971, foli 41. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies l’expedient de desafectació a l’objecte de 
que qualsevol interessat pugui formular al·legació o reclamació que es consideri pertinent” . 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde fa un aclariment relatiu a que aquest tercer punt va lligat al quart punt de l’ordre del dia. 
 

*-*-* 
 
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 DE CESSIÓ GRATUÏTA EN FAVOR DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA D'UN SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AMB LA FINALITAT DE PROCEDIR A 
LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A CAMPREDÓ. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el Decret núm. 472/2012 d’incoació de l’expedient de cessió gratuïta en favor del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya de la finca de propietat municipal núm. 48648 descrita en la part 
expositiva, amb la finalitat de construir un centre d’atenció primària a Campredó. 
 
Atès que resta plenament justificada que la finalitat de la cessió es materialitza per raons d’interès públic i 
en base al principi de cooperació entre l’administració autonòmica i l’ens local, i que amb la construcció 
d’un nou Centre d’Atenció Primària a Campredó s’ampliarà la cobertura sanitària en benefici de la 
població. 
 
De conformitat amb els articles 49 i següents del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni de les entitats locals de Catalunya, i dictaminada favorablement la present 
proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 12 de març del 
2012. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la cessió gratuïta de la finca descrita a continuació en favor del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya un cop hagi adquirit la condició de bé patrimonial: 
 
Urbana : solar de dos-cents deu metres quadrats amb cinquanta decímetres quadrats de superfície, al 
terme de Tortosa, partida general de Campredó i particular del Rodeo de Soldevila, que termeneja nord-
oest, nord-est i sud-est amb resta de finca, i al sud-oest amb carrer Escardó Valls. 
 
Inscrita al registre de la propietat núm. 1 de Tortosa, finca núm. 48648, tom 3876, llibre 971, foli 41. 
 
L’esmentada parcel·la es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Segon.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar per la construcció d’un Centre d’Assistència Primària i 
ús per a tal finalitat. 
 
Als efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de 
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destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple 
dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resultin de l’article 50 del Decret 336/1998, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les entitats locals de Catalunya. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública per un període de 30 dies l’expedient de cessió durant el qual es 
poden formular reclamacions o al·legacions pel interessats i un cop evacuat aquest tràmit, donar-se 
compte de la cessió que es pretén al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat” . 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde comenta que la proposta ve avalada per l’acord previ de l’EMD de Campredó. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ ADDENDA COMPLEMENTÀRIA AL CONVENI 
URBANÍSTIC SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, LA SOCIETAT FFAIGES SL I LA SOCIETAT RÚSTICAS 
LA MONTAÑA SL EN DATA 28 DE DESEMBRE DE 2009, I APROVAT PEL PLENARI MUNICIPAL EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 04 DE GENER DE 2010. 
 

La presidència dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde i Regidora de Serveis al Territori, Sra. Meritxell Roigé i 
Pedrola, qui sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Prèvia signatura de totes les parts en data 28 de desembre de 2009, fou aprovat pel Ple de l’ajuntament 
de Tortosa en sessió ordinària de data 4 de gener del 2010, el conveni urbanístic entre l’ajuntament de 
Tortosa i les societats FFaiges SL i  Rústicas la Montaña SL, amb l’ objecte d’establir les condicions que 
han de permetre el trasllat de l’activitat industrial de la fàbrica Faiges a una zona qualificada als efectes 
dintre del terme municipal de Tortosa, amb el propòsit de garantir no solament l’activitat industrial, sinó els 
llocs de treball existents actualment, modificant-se els paràmetres previstos inicialment en el planejament 
urbanístic per poder assolir els costos del desmuntatge de les instal·lacions actuals i la construcció d’una 
nova fàbrica al polígon industrial Catalunya Sud, amb la voluntat de l’Ajuntament de fer polítiques 
destinades a incrementar  la protecció oficial al major nombre possible d’habitatges i millorar la cohesió 
social en aquells indrets on la consolidació de l’edificació més ho dificulta incloent en el conveni un terreny 
situat al c/ Sant Joan Baptista La Salle lligat al desenvolupament del Pla de millora. 
  
El canvi en la titularitat de la propietat en una de les finques afectades pel conveni, l’ acompliment 
d’obligacions establertes en el mateix, així com les recents modificacions legals  establertes i aplicables 
amb l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme i de la recent modificació del propi Decret Legislatiu per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, són 
circumstàncies que motiven la necessitat d’actualització del seu contingut amb la formalització de la 
present addenda complementària al conveni urbanístic signat i aprovat en el seu dia. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori en sessió celebrada en data 12 de març 
del 2012 amb els vots favorables dels grups municipals CIU, i PxC, i l’abstenció dels grups municipals 
d’IETE i PSC. 
 
De conformitat amb l’article 104 del D.L 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer, i els articles 25 i 26 del reglament que la 
desenvolupa. 
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Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda complementària al conveni urbanístic signat entre l’ajuntament de Tortosa, la 
societat FFaiges sl i la societat Rústicas la Montaña sl en data 28 de desembre de 2009, i aprovat pel 
plenari municipal en sessió ordinària de data 4 de gener de 2010, i quin contingut es detalla en l’annex al 
present acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentada addenda al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes comptador des 
de l’endemà hàbil de la data de publicació al BOP i/o diari de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal al qual es refereix l’esmentat conveni als efectes de la seva consulta i al·legació per 
qualsevol interessat. 
 
Tercer.- l’Addenda s’haurà d’incorporar a la modificació puntual del planejament objecte de tramitació 
posterior i haurà de formar part integrant de la mateixa.  
 
Quart.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde - President de la Corporació municipal per la signatura de qualsevol 
acte relacionat amb el present acord.  
 
 
ANNEX 
 
ADDENDA COMPLEMENTÀRIA AL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, LA 
SOCIETAT FFAIGES SL I LA SOCIETAT RÚSTICAS LA MONTAÑA SL EN DATA 28 DE DESEMBRE DE 2009, I 
APROVAT PEL PLENARI MUNICIPAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE GENER DE 2010. 
 
 
Tortosa, (Terres de l’Ebre)--------------------------- 
 
REUNITS: 
D’una banda, el Sr. Ferran Bel i Accensi amb DNI núm.  i per l’altra el Sr. Francisco José Faiges Borràs amb 
DNI núm. 40.923.523-Z. 
 
ACTUEN: 
El primer, com Alcalde-President de l’ajuntament de Tortosa, càrrec que ostenta en virtut de la seva 
proclamació en sessió plenària celebrada en data 11 de juny del 2011, degudament facultat per aquest 
acte, i assistit pel Secretari General de la Corporació el Sr. José Luis Linage Díez. 
 
El segon, com a Conseller Delegat de conformitat amb els acords adoptats per la Junta General 
Extraordinària i Universal de Socis i sessió del Consell d’Administració celebrades en data 21 de desembre 
de 2009, actuant en nom propi i en representació de l’empresa FFAIGES SL,  amb NIF B19001551, 
societat inscrita al registre mercantil de Tarragona al tom 251, foli 74, fulla-T-40741. 
 
EXPOSEN: 
Primer.- Prèvia signatura de totes les parts en data 28 de desembre de 2009, fou aprovat pel Ple de 
l’ajuntament de Tortosa en sessió ordinària de data 4 de gener del 2010, el conveni urbanístic entre 
l’ajuntament de Tortosa i les societats FFaiges SL i  Rústicas la Montaña SL, amb l’ objecte d’establir les 
condicions que han de permetre el trasllat de l’activitat industrial de la fàbrica Faiges a una zona 
qualificada als efectes dintre del terme municipal de Tortosa, amb el propòsit de garantir no solament 
l’activitat industrial, sinó els llocs de treball existents actualment, modificant-se els paràmetres previstos 
inicialment en el planejament urbanístic per poder assolir els costos del desmuntatge de les instal·lacions 
actuals i la construcció d’una nova fàbrica al polígon industrial Catalunya Sud, amb la voluntat de 
l’Ajuntament de fer polítiques destinades a incrementar  la protecció oficial al major nombre possible 
d’habitatges i millorar la cohesió social en aquells indrets on la consolidació de l’edificació més ho dificulta 
incloent en el conveni un terreny situat al c/ Sant Joan Baptista La Salle lligat al desenvolupament del Pla 
de millora. 
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El conveni fou objecte d’informació pública pel termini d’un mes amb publicació del corresponent anunci al 
Diari la Vanguardia de 18 de gener del 2010 i BOPT núm. 15 de 20 de gener del 2010, sense que es 
presentessin al·legacions o reclamacions envers el mateix.  
 
Segon.- El canvi en la titularitat de la propietat en una de les finques afectades pel conveni, l’ acompliment 
d’obligacions establertes en el mateix, així com les recents modificacions legals  establertes i aplicables 
amb l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme i de la recent modificació del propi Decret Legislatiu per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, són 
circumstàncies que motiven la necessitat d’actualització del seu contingut amb la formalització de la 
present addenda complementària al conveni urbanístic signat i aprovat en el seu dia. 
 
Tercer.- Tanmateix l’empresa FFAIGES SL, ha manifestat el seu interès en l’adquisició al Polígon Catalunya 
Sud d’uns terrenys de superfície aproximada de 80-120.000 m2 per ubicar les instal·lacions industrials i 
possibles ampliacions de l’activitat que està exercint en l’actualitat. 
 
Conseqüentment, i ateses les anteriors consideracions, les parts signants de la present addenda, 
 
 
ACORDEN: 
Primer.- La finca descrita com a número 4 en l’expositiu primer del conveni signat en data 28 de desembre 
de 2009, finca inscrita al registre de la propietat núm. 1 de Tortosa com a núm. 31298, al tom 3424, llibre 
749, foli 78, és de titularitat de l’empresa FFAIGES SL amb NIF B19001551, societat inscrita al registre 
mercantil de Tarragona al tom 251, foli 74, fulla-T-40741.  
 
Li pertany en ple domini per escriptura pública formalitzada en data 24/12/2010 i autoritzada davant el 
Notari de Tortosa Sr. Francisco Baixauli Alonso. 
 
Segon.- Es dona per complimentat per part de l’empresa FFAIGES Sl, el pacte quart del conveni signat en el 
seu dia amb la cessió anticipada dels terrenys de la seva propietat corresponents a les finques núms. 2 i 3 
descrites en l’expositiu 1 del conveni, terrenys inclosos dintre del sistema viari del sòl urbà consolidat, 
cessió formalitzada de conformitat amb l’escriptura pública atorgada per l’esmentada empresa davant el 
notari de Tortosa Juan Francisco Baixauli Alonso en data 15 de gener del 2010 i amb número de protocol 
40. 
 
Tercer.- Amb els efectes de la normativa de contractació administrativa que s’estableix per al cas 
d’incompliment contractual, l’empresa FFAIGES SL es compromet a traslladar totes les instal·lacions 
industrials actualment situades a la fàbrica del carrer Comerç de Tortosa al Polígon Catalunya Sud, amb 
l’adquisició de terrenys d’aproximadament 80-120.000 m2, i exercir allí i la seva activitat actual. 
 
Quart.- En relació al punt cinquè dels pactes del conveni signat en data 28 de desembre de 2009 on es 
regula la cessió a realitzar per part de l’empresa FFAIGES SL del terreny situat al c/ Joan Baptista La Salle 
descrit com a finca núm. 4 del conveni, de conformitat amb l’article 43.1 c) del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost pel qual Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, el 
percentatge de cessió serà el corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, donant-se 
compliment al que preveu l’article esmentat. 
 
Cinquè.- Resten plenament vigents i aplicables la resta de continguts, pactes, drets i obligacions  
establerts en les diferents clàusules del conveni signat en data 28 de desembre de 2009 i aprovat pel 
plenari municipal en sessió de data 4 de gener de 2010. 
 
Sisè.- La present addenda complementària s’haurà de sotmetre a informació publica i podrà ésser objecte 
de consulta un cop aprovada, obligant en el seu contingut exclusivament a les parts signants sense 
condicionar les competències públiques en matèria de planejament urbanístic, tenint naturalesa 
jurídicoadministrativa les qüestions relatives a llur compliment, interpretació, efectes i extinció essent 
competent l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

8  /52  



 
I per a què consti als efectes oportuns, les persones ressenyades a l'inici dels present document, signen 
aquesta addenda complementària, en la representació que ostenten, junt amb els documents que 
l'integren en el lloc i data expressats al seu encapçalament, per triplicat i a un sol efecte” . 
 

*-*-* 
 

Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula a la Sra. Roigé per exposar que avui el que es porta a aprovació és l’addenda, un 
conveni signat per aquest Ajuntament el 28 de desembre de 2009 i que es va portar després a aprovació, 
el dia 04 de gener, pel Ple de l’Ajuntament. El que va succeir és que mentrestant, en aquests dies, el dia 
01 de gener es va produir l’entrada en vigor d’una nova normativa, concretament de la Llei de mesures 
fiscals, que va suposar que s’incrementés el percentatge de cessió del 10% al 15%, fet que desvirtuava 
totalment i deixava sense efecte el conveni signat al seu moment i aprovat per aquest plenari. En tot cas, 
entenem que en aquell moment no responia a la realitat econòmica aquella modificació legislativa però 
ara amb el pas del temps el que s’ha vist és que no podíem portar a terme aquest tipus de cessió i amb la 
nova Llei d’urbanisme 3/2012 el que s’ha fet és adaptar a la realitat econòmica i intentar modificar la 
legislació per tal de poder impulsar i desenvolupar econòmicament aquells sectors que havien quedat 
sense poder-se desenvolupar i així, el que fa la Llei, és que permet que les cessions només es computin 
respecte a l’aprofitament, a l’increment de l’aprofitament i no respecte a tot l’àmbit del sector, sinó 
respecte a aquell increment que existeix, fet que hem resolt el problema generat i suposa poder tirar 
endavant aquest conveni. En aquest cas la Llei d’urbanisme ens dóna resposta a les necessitats del 
municipi de Tortosa, així com d’altres a nivell del país. 
 
El que fem, amb aquesta addenda, és poder continuar tirant endavant aquest conveni i adaptar-lo a la 
situació del moment. En tot cas, una modificació de titularitat que respon a les necessitats de l’empresa 
en qüestió, també adaptar el fet de que ja es van fer al seu moment les cessions pel que fa a vialitat i, en 
darrer lloc i també fruit del pas del temps, l’empresa ha generat unes necessitats. En aquell moment es 
demandava una parcel·la entre 20.000 i 25.000 metres al Catalunya Sud i actualment el que es demanda 
és una parcel·la entre 80.000 i 120.000 metres al Catalunya Sud. Per tant, el que fem avui és adaptar amb 
aquesta addenda el conveni actual i, a més a més, poder-lo portar a terme. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar que el 04 de gener de 2010 el seu grup 
municipal es va abstenir en aquesta qüestió. Avui tindrem el mateix posicionament i sí que voldríem 
manifestar que així com l’Ajuntament va donant passos positius, endavant en aquesta direcció, també allò 
que es manifesta en el punt tercer de que l’empresa Faiges té interès en adquirir al polígon Catalunya Sud 
els terrenys, que pugui ser una realitat i que aquesta empresa es pugui quedar a la nostra ciutat. Volem 
que quedi constància de que, de la mateixa manera que l’Ajuntament fa passos endavant, que també 
l’empresa pugui fer passos en aquesta direcció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per posar de manifest que aquesta és la voluntat i l’empresa, 
amb aquest conveni, s’obliga a això i ningú l’obliga, s’obliga voluntàriament. L’ajuntament millora la 
situació urbanística dels terrenys que està ocupant actualment la fàbrica i la compensació que es demana, 
més enllà de les compensacions econòmiques que es puguin generar de la pròpia Llei d’urbanisme, la 
única compensació que es demana és que la fàbrica, que no és la mateixa que hi ha, sinó la proposta que 
té l’empresa és de una ampliació substancial de les instal·lacions actuals, es quedi dins del  terme 
municipal de Tortosa i dins del terme municipal de Tortosa, per pròpia indicació també de l’empresa i 
també, no l’he d’enganyar, del mateix Ajuntament, sigui dins de l’àmbit del Catalunya Sud. Per tant, el 
conveni precisament està en base a aquestes premisses. En tot cas, agrair als grups municipals que 
recolzen la proposta i, en tot cas, al Partit Socialista també suposo que els hi he d’agrair perquè també deu 
ser una abstenció condicionada amb el posicionament passat però, en tot cas, és un conveni que tira 
endavant, es renova i esperem que sigui el més prompte una realitat però, en tot cas, agrair als grups que 
es posicionen a favor de l’addenda del conveni. 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 18 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), ERC (2), IETE (2), PP (1) i PxC (1) i 3 abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal del PSC. 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER A LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA I DELS ESPAIS PÚBLICS. 
 
La presidència cedeix la paraula a la Tinent d’Alcalde i Regidora, Sra. Rosa Cid i García, la qual sotmet a 
debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès el Decret de l'Alcaldia núm. 2733/2011 pel qual s'acorda la incoació de l'expedient per a la modificació 
de l'Ordenança Municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics i es crea una comissió tècnica 
encarregada per a l'estudi i elaboració de la proposta. 
 
Atès la proposta elaborada en data 2 de desembre de 2011, per la Comissió Tècnica sobre la modificació de 
l'Ordenança, que es basa en la modificació de diferents articles, atès la casuística analitzada des de que va 
entrar en vigor la present ordenança, ara fa un any, en la tipificació de diverses infraccions, i en la regulació 
més precisa d'algunes figures jurídiques del procediment sancionador. 
 
Vist l'informe favorable emès al respecte pel Secretari de la corporació de data 28 de febrer de 2012, sobre la 
proposta de modificació de l'Ordenança efectuada per la Comissió tècnica. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en sessió 
de data 20 de març de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent A C O R D: 
 
PRIMER.- Article únic: 
 
Es modifica l’articulat de la vigent l'Ordenança Municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 24 d'abril de 2009, de la següent manera: 
 
Nova redacció  del títol II  l'apartat 1 de article 11: 
 
Article 11.1: “Són prohibits els actes vandàlics, agressius o negligents en l'ús del mobiliari urbà que 
generin situacions de risc o de perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns. També 
resta prohibit llençar al mobiliari urbà o a l'espai públic qualsevol cosa o objecte que pugui comportar perill 
o risc de les persones i coses. 
 
Nova redacció del títol II l'apartat 8 de article 28: 
 
Títol: Obres, contenidors, mudances o ocupació de la via pública prohibida. 
Article 28.8 Per ocupar la via pública amb motiu de mudances i instal·lacions de grues, serà preceptiu 
obtenir autorització municipal. Les càrrega i descàrrega de materials u objectes, que puguin generar risc o 
pertorbació en la fluïdesa del trànsit, i que no es realitzin en espais i terminis habilitats a l'efecte, 
necessitaran de la preceptiva autorització municipal. 
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Nova redacció del Títol II, l'apartat 3r. de l'article 31.1 a): 
 
Article 31.1 a) apartat 3r: En els carrers de vianants ha d'imperar el caràcter de lloc de trobada pública. 
Per aquesta raó no s'ha d'autoritzar la instal·lació de taules, cadires i para-sols, excepte quan l'amplada del 
carrer sigui superior a 3,5 metres i l'amplada de la franja ocupada no superi, en cap cas, la meitat de 
l'amplada del carrer, tret del tractament singular que es doni al nucli antic del municipi. 
 
El contingut de l'article 33 s'indexarà com article 33.1 del títol II . 
S'afegeix un nou apartat 2 a l'article 33 del títol II: 
 
Títol: Reparació i neteja de vehicles. 
 
Article 33.2 : Resta prohibit la neteja de vehicles a la via pública. En cas d'incompliment, serà considerat 
falta lleu. 
 
Modificació del títol IV capítol I de l'article 42: 
 
1. Les infraccions tipificades  per aquesta ordenança seran sancionades amb multes, l’import de les quals 
serà graduat dintre dels màxims establerts per la legislació vigent en cada moment per a la sanció 
d’infraccions a les ordenances municipals, que són els següents: 
a) Infraccions  lleus : multes de 100 € fins a 750 € 
 
Nova redacció del títol IV apartat 4 de l'article 45:  
 
Títol: “Prescripció i Caducitat” 
 
Article 45.4: “El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia en què la 
infracció s'ha comès. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui 
coneixement el denunciat o sigui conseqüència de les accions per esbrinar la seva identitat o domicili, i es 
practiqui per les administracions públiques, institucions o organismes. 
Si no s'ha produït resolució sancionadora transcorregut sis mesos des de l'inici del procediment, es 
produirà la caducitat, i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, a sol·licitud de l'interessat o d'ofici per 
l'òrgan competent. 
 
S'afegeix un nou apartat 1.f) a l'article 46: 
 
Article 46. 1.f): “els autors materials de la col·locació de cartells i altres formes de publicitat detallats en 
l’art. 10 d’aquesta ordenança. En cas de no esbrinar l'autor directe, seran responsables subsidiaris, els 
titulars dels locals, propietaris o responsables dels establiments o negocis, a qui faci referència el cartells, 
adhesius, papers, o qualsevol forma de publicitat, anunci o propaganda.” 
 
S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 46: 
 
Article 46.3 La declaració de responsabilitat subsidiària i les seves conseqüències, inclosa la possibilitat 
d'adoptar mesures cautelars, es regirà pel que disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i en el Reglament General de Recaptació. 
 
Nova redacció del títol IV apartat 5 de l'article 51: 
 
Article 51.5: Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de la persona 
inculpada, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del 
procediment. En aquest cas, tindrà dret a una reducció del 30 % de l'import. El dret d'aquesta reducció es 
perd en el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució. 
 
Supressió dels apartats dels següents articles: 
Article 55.2, article 55.5, article 56.6, 56.7 i  article 56.8. 
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S'afegeix un nou article a l'ordenança: 
 
article 57. Pagament en voluntària del procediment sancionador  
1: “Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, abans de 15 dies hàbils des de l'endemà de la 
notificació de la incoació de la resolució sancionadora, es tindrà per acabat el procediment sancionador 
amb les següents conseqüències: 
a) La reducció del 30 per cent de l'import de la sanció de la multa. 
b) La renuncia a formular al·legacions. En el supòsit que fossin formulades es tindran per no presentades. 
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en que es realitzi el 
pagament. 
d) L'esgotament de la via administrativa essent recurrible únicament davant l'ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu. 
e) El termini per interposar el recurs contenciós-administratiu s'iniciarà el dia següent a aquell en que es 
realitzi el pagament. 
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, produint plens efectes 
des del dia següent. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública, per un termini de TRENTA DIES, el present acord juntament amb la 
modificació de l’Ordenança, mitjançant anunci en el BOP, al DOGC i en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
 
De no presentar-se cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
TERCER.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació 
definitiva de la modificació de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 
 
QUART.- Aquesta modificació entrarà en vigor al cap de 15 dies de ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província”.  
 

*-*-* 
 

Intervenció de la Sra. Cid 
Seguidament, la presidència cedeix la paraula a la Sra. Rosa Cid, qui exposa que presenten al Ple la 
modificació de l’ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics, vist l’informe favorable del 
Secretari de la corporació, el dictamen favorable de la comissió informativa de Serveis a les Persones i 
atenent a la casuística que hem analitzat després dels anys de posada en vigor de la present ordenança, 
hem valorat la reiteració en la tipificació d’algunes infraccions i també hem vist necessari ampliar algunes 
figures jurídiques i abreujar el procediment sancionador. Per això proposem la modificació dels següents 
articles: 
 
Article 11, apartat 1: Resta prohibit llençar el mobiliari urbà a l’espai públic o qualsevol objecte que pugui 
comportar un risc o perills a les persones.  
 
Una nova redacció de l’article 28, apartat 8, on es prohibeix la càrrega i descàrrega de materials o objectes 
que puguin generar risc, també fora dels llocs i terminis habilitats. 
 
Prohibirem la instal·lació, article 31 apartat 3, de taules i cadires a carrers de vianants que no siguin 
superiors als 3,5 metres.  
 
Afegim un apartat a l’article 33 prohibint la neteja de vehicles a la via pública i incrementem l’import de les 
sancions de 50 € a 100€ en el cas d’infraccions lleus.  
 
Introduïm també una modificació de la caducitat o prescripció dels 6 mesos en el cas de que no es pugui 
esbrinar la identitat o el domicili del denunciat i també considerem que, si no es poden esbrinar els autors 
materials de les infraccions en la col·locació de cartells o altres formes de publicitat, es consideraran 

12  /52  



responsables subsidiaris els locals propietaris responsables d’aquella publicitat, anunci o propaganda.  
 
A partir d’aquí, els següents articles el que fan és abreujar el procediment sancionador i, en aquest cas, el 
decret d’incoació i la proposta  de resolució la tramitem conjuntament, després de 10 dies d’al·legacions 
resolem i abreugem, en aquest cas, els tres tràmits en dos. És una possibilitat que ens dóna la llei i que 
ens dóna més agilitat per a portar a terme la posada en pràctica de l’ordenança. Fins aquí les 
modificacions. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova per manifestar que al grup municipal de PxC sempre els 
tindran al costat per endurir les ordenances sobre el bon ús de la via pública, així també per castigar als 
incívics i als incivilitzats. 
 
Tot i que aquesta modificació ens sembla curta tindran el nostre vot favorable. Volem deixar constància de 
que, des del nostre grup, som partidaris d’anar més enllà d’aquesta modificació perquè la via pública de 
Tortosa és de tots els tortosins, no només d’uns quants i, per tant, quan fem servir aquests carrers s’ha de 
fer de forma civilitzada i amb tot el civisme. 
 
Estem totalment en contra de que grups de incivilitzats ocupin els nostres carrers sense cap control i 
moltes vegades sense cap autorització. 
 
També ens preocupa que a llocs com al carrer Montcada, a la plaça Agustí Querol, a la plaça dels Farols 
molt especialment, plaça dels Dolors, llarga de Sant Vicent, passeig de l’Ebre, en fi, en podríem dir molts 
però no cal tampoc fer-ho més llarg., estiguin ocupats sempre, des de primera hora del matí fins a última 
hora de la nit, per una sèrie de gent que no fan res en tot el dia i que a sobre tenen unes curioses aficions 
a escopir, orinar, insultar i d’altres. Això se’ns està anant de les mans, nosaltres ho advertim des d’aquí 
que si no es posa control això se’ns escaparà. Tenen el nostre vot favorable, com ja hem dit, però vagin 
més enllà. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que el debat per a l’elaboració de l’ordenança 
de civisme que es va fer a l’any 2009 va deixar clares totes les postures. Nosaltres vam tenir, com saben, 
una participació activa, vam presentar propostes que van ser algunes d’elles recollides per part del govern 
municipal, vam presentar després al·legacions, una bona part d’elles també recollides per part del govern 
municipal. Tot i això, ens vam acabar abstenint, perquè hi havia coses que no acabàvem de veure clares i 
encara avui no veiem clares. Aquí hem recollit tota una sèrie de normatives que ja estan en normes 
superiors.  
 
Més enllà d’això, avui se’ns planteja una modificació bastant puntual. Es cert que hi ha una part d’aquesta 
modificació que recau en temes de tramitació, en temes més tècnics, en la correcció de pràctiques a partir 
de la pròpia pràctica, sobretot de la policia local amb la imposició de sancions i d’obertura d’expedients en 
funció d’aquesta ordenança, però si que hi ha diversos elements que sí que voldria posar de relleu, alguns 
d’ells novament perquè són recurrents. 
 
El primer, i que no compartiríem, és l’increment de la sanció mínima de 50€ a 100€. Més enllà de les 
urgències econòmiques d’aquest Ajuntament, que van ser comentades aquí llargament el passat 
divendres, no entenem què ha canviat tant en tres anys , des de l’abril de l’any 2009 fins a avui a l’any 
2012, per a duplicar aquesta sanció mínima. No diem que és bona ni dolenta, el que ens preguntem és per 
què en tres anys passem de 50€ a 100€. Un tema de costos?, exactament els mateixos costos que això 
podria tenir a l’any 2009 i que avui també té. Per tant, no compartiríem d’inici aquesta pujada, que 
entenem de forma injustificada i que dóna una clara sensació de voluntat recaptatòria per part del govern 
municipal. 
 
En segon lloc i en relació a la concentració de tràmits i també a l’ampliació del termini de prescripció. 
Atenció a que totes aquestes concentracions de tràmits i l’increment de la prescripció no doni un marge 
enorme a l’Ajuntament i un marge molt petit a la gent per a al·legar. Pensem que aquesta manera 
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d’ajustar-ho tot desequilibra, d’alguna manera, les capacitats enormes, diria jo, que té l’Ajuntament i les 
capacitats modestes que pot tenir un particular que té tot el seu dret a al·legar perquè és que a lo millor té 
raó, a lo millor pot fer un bon plec de descàrrec perquè realment no és responsable. Per tant, atenció amb 
aquestes concentracions de tràmits i amb l’increment del temps de prescripció del procediment 
sancionador que s’amplia. 
 
I per últim, i per això deia que hi ha coses que són recurrents, tornem a parlar, perquè d’això ja se’n 
parlava al text original de l’ordenança, de la possibilitat de fer un descompte per pagar prompte, però 
condicionem aquest descompte per pagar prompte, que en aquest cas és del 30%, crec que ja ho era, a 
que l’interessat renunciï a fer al·legacions. Bé, això va ser una de les coses que el nostre grup va al·legar en 
aquell moment i que es va acceptar per part del govern i que es va deixar sense efecte i ara ens ho tornen 
a posar. Vam quedar, en aquell moment, que estàvem en lo cert quan plantejàvem que el fet d’oferir un 
descompte per pagar prompte, no podria anar condicionat a la renúncia a exercir el seu dret a la defensa. I 
això, els convido a revisar-ho perquè ja dic que va ser una de les al·legacions presentada per aquest grup i 
acceptades per part del govern, aquest condicionament de “faig un descompte del 30% sempre que tu ja 
no al·leguis”. Els convido a que ho mirin i que rectifiquin si estic en lo cert.  
 
Per tot això, reconeixent que hi ha algunes coses que sí que venen a completar parts més positives de 
l’ordenança, el nostre posicionament serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit, el Sr. Alcalde pren la paraula per manifestar-li al Sr. Forcadell el seu agraïment per l’abstenció i 
més venint de qui ve en un tema com aquest i, per tant, que continuï en la mateixa línia. Només dir-li 
alguna clarificació, més enllà de la que li pugui fer la regidora. Si és un tema de voluntat recaptatòria o 
d’urgència econòmica, Sr. Forcadell, no tocaríem la sanció mínima. Tocaríem totes les sancions, 
absolutament totes, perquè la sanció mínima són 50€ que amb el “pronto pago”, que després també li faré 
una al·lusió, se’n converteix en 35€, per tant, per moltes sancions mínimes que es puguin imposar i es 
puguin recaptar, això té un impacte econòmica gairebé nul. La raó de ser, i ja es va explicar en aquell 
moment, que enteníem que quan tu implantes una nova normativa no ha de ser una normativa que sigui 
molt exigent econòmicament amb les sancions perquè la normativa és nova. Quan la normativa porta 3 
anys i s’han fet campanyes de difusió i s’han fet campanyes d’explicació i s’ha anat sancionant, s’ha 
d’extraure alguna conclusió i alguna de les conclusions és que moltes d’aquestes sancions, algunes amb 
caràcter reiteratiu, són pagades al comptat, a la setmana o setmana següent i la sanció no té un efecte 
dissuasiu. Llavors, vista aquesta experiència de 3 anys aplicant-se la normativa, l’únic que diem és, escolti, 
la sanció mínima en lloc de 50€, abans deia “oh, que s’orina pel carrer”, doncs en lloc de 50€ passa a 
100€, que si es paga al primer requeriment, aquesta sanció ja no és de 100€ sinó que són de 70€. Per 
tant, no intenti confondre i dir que això respon a un ànim recaptatori, no. Perquè si respongués a un ànim 
recaptatori es modificarien les sancions greus i molt greus que són les que econòmicament tenen impacte. 
Si vol, un dia que li passen un extracte de com han anat les sancions durant aquests 3 anys, l’impacte 
econòmic, i veurà que evidentment amb una sanció greu es recapta pràcticament, deixem fer comptes, 
unes 300 de lleus. Per tant, no té impacte econòmic i ja està. 
 
Amb el tema del “pronto pago” no descobrim res més. No descobrim res i és un procediment acceptat en 
tots els sistemes sancionadors, inclús li diria més, que també va aplicar Iniciativa quan va estar governant 
al govern de la Generalitat, també el va aplicar, perquè l’apliquen a tot arreu. Dir “pos escolti, no. A més a 
més, que es pugui pagar i, evidentment, que a més a més pugui continuar el procediment”. No, perquè el 
pagar és reconèixer la infracció i pagues menys perquè a l’administració també li produeixes una menys 
despesa en tot el procediment. I això és a l’Ajuntament de Tortosa, a tots els ajuntaments, a totes les 
diputacions, totes les corporacions locals, totes les administracions autonòmiques i tots els nivells 
d’administració de l’Estat. Que hem de canviar-ho? Doncs ja ho canviarem. Hi haurà una iniciativa a les 
Corts Espanyoles o al Parlament de Catalunya que ho canviarà. Fins ara aquesta iniciativa no ha existit i, 
per tant, nosaltres l’únic que fem és aplicar-ho. Diu “vam arribar a un acord”. Jo no en tinc consciència, no 
en tinc consciència i no s’ha estat aplicant així, d’acord amb la normativa aprovada i publicada al BOP. 
Després diu “la gent ha de poder fer els seus plecs de descàrrec”. Per suposat i els pot fer i els continuarà 
fent i l’únic que li ha dit la Sra. Rosa Cid és que abans es notificava l’inici de l’expedient, després es 
notificava la proposta de sanció on es feien les al·legacions i després es notificava la resolució. I ara, 
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emparant-nos no en una decisió de l’Ajuntament de Tortosa, sinó en el dret administratiu que és aplicable 
a la resta de l’Estat espanyol, el que fem és que el procediment de notificació d’inici d’expedient i proposta 
de sanció es fa tot en un mateix, el mateix que estàvem fent amb les multes de trànsit o amb les multes 
que està ficant la Policia Local per no respectar el codi de circulació. I el mateix procediment el traslladem 
aquí. Per què? Perquè hem vist que hi ha un estalvi amb la tramitació processal, per tant, les modificacions 
es fan com es fan.  
 
És veritat, i li he de reconèixer, que vostès no compartien la necessitat de que hi hagués una ordenança de 
civisme, una ordenança del bon ús de la via pública, etc., etc., i malgrat això, van fer aportacions, algunes 
que vam entendre les vam poder recollir, d’altres no, i es van abstenir. I ara també decideixen abstenir-se, 
cosa que també els hi agraeixo, però no intenten confondre dient que és una voluntat recaptatòria, perquè 
el que m’ha de dir és “escolti miri, això a l’Ajuntament li suposarà de més recaptació al cap de l’any 
3.000€”, per dir una quantitat, ni l’he comptat. O en seran 2.000€ o en seran 3.500€, però no anirà més 
allà, perquè estem parlant de sancions que, la majoria, són pagades i, escolti, això no és una qüestió de si 
he aparcat malament o no. Si m’he comportat com m’he de comportar o no m’he comportat com m’he de 
comportar, però en tot cas, urgència econòmica no. El que es fa per recaptar es fa i això no té sentit dir que 
es fa per recaptar, però sí perquè l’aplicació de l’ordenança sigui més eficaç i a la vegada també més 
eficient en tots els temes d’economia processal. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell per fer unes precisions. No creia que ho faríem tant llarg això. 
Aportacions en vam fer unes quantes. Vint-i-una modificacions a l’ordenança de civisme perquè era molt 
justeta, perquè per a que vostès ens agafin 21 modificacions, entre aportacions i al·legacions, havia d’estar 
la cosa molt malament. 
 
Una opinió: si vostè imposa sancions lleus per orinar i la gent continua orinant, en lloc d’apujar totes les 
sancions per infraccions lleus, perquè no passem “orinar” a infracció greu. Li dic perquè, de la mateixa 
manera que vostè posa un exemple que és el d’orinar, que és molt espectacular i és realment 
desagradable i és una cosa que tots nosaltres volem perseguir, dins de les infraccions lleus a l’ordenança 
es regulen moltíssimes coses. Per tant, la reflexió va una mica per aquí, no? Escolti, si hi ha determinades 
actituds que considerem que són especialment nocives i que, tot i imposar sancions de 50€, no 
aconseguim corregir, hi ha dos opcions: una és apujar totes les sancions lleus per orinar i pel que sigui i 
l’altra és agafar “orinar” i canviar-li la qualificació i passar-la a greu, cosa que ja els hi dic ara que el nostre 
grup votaria favorablement. 
 
En relació al tema del descompte per pagar prompte. Rima i tot “el descompte per pagar prompte”. Jo no 
dic que no es pugui fer, jo no dic que no hi hagi ajuntament inclús que estiguin governats per Iniciativa o 
que Iniciativa, des del govern, no ho faci. És evident que és legal. Jo el que els hi dic és que això va ser 
motiu d’al·legació d’aquest grup i que vostès la van acceptar i tal com la van acceptar, doncs la desfan. Ja 
està bé, és un canvi de criteri, però jo vull deixar constància de que un se sorprèn de dir “pos si una cosa 
de les que vam corregir, ara agafem i la girem i la tornem a ficar”. Escoltin, només poso de relleu que és un 
canvi de criteri i que per a mi, el fet de pagar prompte no hauria, ni aquí ni a cap altre lloc, ni governant 
Convergència, ni governant Iniciativa, no hauria d’anar en detriment del dret de defensa de la gent perquè 
és un tema que, com saben probablement, m’agrada i crec que no es pot condicionar el fet. Per pagar 
prompte és un concepte i tu el descompte el fas per pagar prompte, no per renunciar al teu dret de 
defensa. No, no, no, això vostès em poden dir que això es fa a tot arreu, però jo opino que des del punt de 
vista jurídic això és una interpretació torçada de la realitat i no és responsabilitat de vostès, eh?, no és 
responsabilitat de vostès. Això, per a mi, a la meva opinió des del punt de vista jurídic, es fa malament aquí  
i per part de moltíssimes altres administracions. 
 
I per últim, jo no sé d’on treu que jo he dit que vam arribar a un acord. No vam arribar a cap acord. 
Nosaltres vam presentar unes al·legacions i vostès les van acceptar. Aquí, vostè i jo, desgraciadament, a 
molts acords no arribem. El que sí que va passar en aquella ocasió és que vam presentar una al·legació i 
se’ns va aprovar o se’ns va acceptar per part del govern municipal. Ja dic, l’abstenció jo crec que anava 
una mica en la línia de dir “escolteu, reforcem una part, però hi ha una part que continua grinyolant-nos” i 
no passa res perquè això és un país lliure.  
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde per expressar que no passa res, perquè continua essent un país 
lliure, diguéssim el que diguéssim el Sr. Forcadell i jo. En tot cas, a l’al·legació que diu el Sr. Forcadell que 
es va acceptar, jo li he dit acord, vostè diu al·legació. Jo li dic que no sóc conscient ni de l’acord ni de 
l’al·legació i li dic que el descompte aquest s’ha aplicat en aquestes condicions també ara, fins ara. Per 
tant, no hem canviat de criteri i s’ha aplicat d’acord amb l’ordenança que va aprovar aquest Ple i que està 
publicada al butlletí oficial de la província d’aquí uns dies farà 3 anys. I no hem canviat de criteri, és la que 
hem aplicat. 
 
Després té algunes perles que són perles. Clar, diu “l’ordenança era justeta” i va venir el jurista, Sr. 
Forcadell, a esmenar la plana a tothom. L’ordenança redactada per la URV, segons el Sr. Forcadell, era 
justeta. L’ordenança que va presentar Iniciativa, bé que no sé que va fer, no sé si la va presentar. La va 
presentar el govern d’Iniciativa, però que després Iniciativa va fer el “paripé” aquí que, malgrat estar al 
govern i que era una proposta presentada pel seu govern, feien veure que no estaven d’acord. Ho recordo. 
Vostè no estava, jo si que estava. Però el govern d’Iniciativa va presentar una ordenança amb no sé 
quantes matisacions jurídiques de no sé quants d’informes. Aquesta no era justeta, però l’ordenança feta 
pel departament de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, segons el Sr. Forcadell, era justeta i 
que si s’ha arreglat una mica va ser gràcies a les aportacions de l’acadèmic Sr. Forcadell. Doncs moltes 
gràcies Sr. Forcadell, moltes gràcies. 
 
Diu “escolti, el problema orinar”. Li he posat un exemple. Vostè està d’acord amb orinar, no? I amb 
escopir? Està d’acord en què també s’ha d’augmentar? Està d’acord que a qui fa sorolls per la nit se li ha 
d’augmentar? Està d’acord que aquell que molesti als vianants se li ha d’augmentar? Això no és orinar. 
Està d’acord que aquella persona que, deliberadament, tiri les bosses d’escombraria al carrer, fora del 
contenidor, se li ha d’augmentar ? Ho hem de passar tot això a greu?, perquè això és com orinar. No s’agafi 
l’exemple d’orinar. Orinar, escopir, molestar als veïns, fer sorolls, tirar les bosses d’escombraria fora del 
contenidor o a les papereres i així un llarg etc., no li “nombraré” totes, per tant, no em digui que jo li he 
ficat l’excusa d’orinar. Li fico totes les excuses de totes les sancions lleus. El que no podem fer és passar 
totes les sancions lleus a greus, no ho podem fer. Vostè diu “jo vull passar orinar de sanció lleu a greu”. I 
escopir?, i cridar a les 3 del matí?, i ficar la música alta a partir de les 12 de la nit?, no li pareix igual de 
reprovable? És un criteri. La diferència, al fi i al cap, quina és?. Que vostè s’ha posicionat en reiterades 
ocasions de que creu, i és una..., a més ei!, l’honra, perquè és una voluntat programàtica d’Iniciativa de 
que no hi ha d’haver una ordenança de civisme i que no era necessària a la ciutat. L’honra que vostè ho 
digui i és bo que la gent ho sàpiga: escolti, Iniciativa no vol l’ordenança del civisme. I també l’honra que, 
malgrat no voler-ne, quan es va presentar un text, presenta propostes de millora. I ja està. Ara, atrevir-se a 
dir que era justeta jurídicament, doncs també és un qualificatiu que vostè diu i que nosaltres no compartim 
i com que nosaltres ens vam presentar a les eleccions explicant que faríem una ordenança de civisme, la 
vam fer i l’hem aplicat. Vostè es va presentar dient que l’ordenança de civisme no era necessària i ja està, 
si no en tenim cap de problema. Discrepem respecte a una qüestió i és tant legítim i segur que no hem de 
coincidir en tot, per això vostès presentaven una formació política i nosaltres ens presentem amb una altra. 
Nosaltres, vista l’experiència d’aquests 3 anys, el que li ha dit la Sra. Cid, és que presentem una sèrie de 
propostes que pensem que són per a millorar i, en tot cas, vostè s’absté i jo li agraeixo l’abstenció.  
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit, el Sr. Forcadell manifesta que cada dia es fa més pesadet aguantar tanta demagògia. És 
francament desesperant dir coses i que agafin i que te les girin i posar en boca teva el que no has dit i 
acusar a un de tot allò que no ha dit. Es que és realment..., vostè se’n dóna compte de que s’està 
“encasillant” en un paper que no li fa cap bé, crec, ni a vostè ni a aquesta institució? Vostè se’n dóna 
compte d’això o no? Sr. Bel, vostè se’n dóna compte de que tot el que diu, jo no he dit ni la meitat? Que 
vostè diu el que, presumptament diu el meu programa electoral i no és veritat. Vostè diu que jo estic a 
favor de que la gent “escupinye” al carrer i coses així. Home, em diu que ho trobo bé que la gent orini, m’ha 
dit. No, no. Vostè es pensa que algú creu que nosaltres volem que als carrers de Tortosa regni el caos? Per 
l’amor de Déu. No entraré a contestar-li totes aquestes coses estranyes que vostè m’ha dit, només li 
demano que calmem una mica el debat polític, que no generi més tensió, que ja n’hi ha prou i que 
busquem solucions per a la gent, que la cosa està molt fotuda, vinga. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per expressar el següent: Vinga, Sr. Forcadell. Miri, sap que 
passa? Vostè té un problema. Sap quin és el problema que té vostè? Allò que hi ha allí, que són les 
càmeres de televisió i els plens es graven i es passen i no es passen una vegada. Es passen dos i tres, 
afortunadament, i quatre o cinc vegades. I la gent pot escoltar el que diu, i el Sr. Forcadell diu “el Sr. Bel ha 
dit coses que jo no he dit”, i la gent pot pensar “pos escolta, ho veuré al proper Ple i miraré qui té raó” i és 
tant senzill. I si tant de mal em fa a mi no es preocupi, que això va al seu favor. No es fiqui nerviós. Però les 
càmeres, la televisió té aquesta avantatja. Té l’avantatja que vostè pot fer el discurs que vulgui, però els 
telespectadors no són tontos i els telespectadors ho poden veure i hi ha algú que s’ho grava i tot, miri que li 
dic, s’ho grava i s’ho torna a passar i clar, llavors tenen opinió. I diu “escolti, debats estèrils”. L’ha començat 
vostè el debat, la qualificació d’una ordenança justeta l’ha fet vostè. Ara, si per a vostès és no fer debats 
estèrils i preocupar-nos del que preocupa no contestar-los-hi, que vostès vinguin aquí, que ens puguin dir el 
que vulgui i nosaltres hem de dir “si bwana”, no ens coneix prou Sr. Forcadell, no ens coneix prou. Si, no 
ens coneixem prou, perquè el que no farem, el que no aconseguiran és que no defenséssim les nostres 
posicions, entre altres coses, perquè les nostres posicions van merèixer la confiança majoritària de la gent 
de Tortosa i quan tornin a venir eleccions, els que es presentin en aquell moment es presentaran. Dir que 
Iniciativa no estava a favor de la ordenança de civisme, Sr. Forcadell, ho he dit jo avui? No ho ha dit, avui 
no ho ha dit, però ho ha reiterat constantment i, a més, és que em pareix bé. Que vol dir que això, vostès 
volen dir que escopir...? No, és que no ho he dit jo això, és que no ho he dit. I em diu “es que vostè es fa 
pesadet”, doncs miri, apliqui’s el conte.  

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 19 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), PSC (3), ERC (2), PP (1) i PxC (1) i 2 abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal d’IETE. 
 
 
 
07 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A L'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT - TORTOSA- 2012/2015. 
 
Pel Regidor de Turisme, Sr. Alfredo Ferré i Fandos, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Desprès de més de deu anys d'implementació del primer pla local de joventut a l'any 2002, podem 
constatar que les polítiques juvenils es van transformant a ritmes i intensitats diferents, i que el col·lectiu 
dels joves és un dels més vulnerables alhora de patir aquestes transformacions socials. 
 
En aquest context s'elabora la proposta del Pla Local de Joventut de Tortosa 2012-2015 com un document 
on es recull el que seran les línies de treball en matèria de joventut impulsades des del propi ajuntament 
per als propers quatre anys. 
 
Es tracta d'un document que té en compte el treball interdepartamental, interinstitucional i del teixit 
associatiu així com les línies que en aquesta matèria s'han definit en el vigent pla d'acció municipal, 
document que permet obtenir una visió global de les polítiques de joventut de Tortosa. 
 
Atès que en sessió extraordinària de 20 de març la Comissió Informativa de Serveis a les Persones ha 
dictaminat favorablement la proposta del Pla Local de Joventut de Tortosa 2012-2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar el Pla Local de Joventut de Tortosa, document que conté les polítiques integrals de joventut del 
municipi de Tortosa per al quadrienni 2012-2015” . 
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*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Ferré 
Seguidament, el Sr. Ferré pren la paraula per explicar l’anterior proposta, manifestant que el Pla Local de 
Joventut de Tortosa 2012-2015 és el document que recull una sèrie de línies de treball en matèria de 
joventut impulsades des del propi Ajuntament durant els propers 4 anys. 
 
Es tracta d’un document que té en compte el treball interdepartamental, interinstitucional i del teixit 
associatiu. L’estructura del Pla es basa amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 on es 
defineixen 7 grans eixos a desenvolupar, que serien les polítiques educatives, polítiques de treball, 
habitatge, salut i esports, cultural, participació i cohesió social. 
 
El Pla el podem definir en dos parts. Una primera part més descriptiva i l’altra segona part més de 
diagnosi. La primera part fa un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la realitat juvenil a Tortosa, que no difereix 
molt de la realitat del seu entorn, on remarcaríem el descens de la natalitat, un important atur juvenil i una 
alta població immigrant. De l’anàlisi qualitativa podríem destacar que els joves de Tortosa, sobretot 
demanden en polítiques de treball, educació i d’habitatge. 
 
Després fer una visualització de les polítiques juvenils a Tortosa, on fa una descripció dels recursos tant 
humans, financers, funcionals, en aquest sentit serien espais i equipaments municipals i fa una descripció 
dels programes de les diferents àrees de l’Ajuntament de Tortosa on destaquen les polítiques basades per 
als joves de la ciutat. En aquest sentit podríem definir 78 programes municipals. Per acabar la part 
descriptiva, es fa una enumeració del teixit associatiu de la ciutat de Tortosa. 
 
La segona part seria més de diagnosi. A partir dels 7 eixos que hem descrit anteriorment, es defineixen 
uns objectius, uns programes i unes actuacions, que les actuacions estarien emmarcades dins del Pla 
d’Actuació Municipal.  
 
Els programes serien 11: educació en el temps de lleure, la inserció laboral dels joves, l’habitatge jove, 
promoció d’hàbits saludables, salut i escola, la creativitat i el consum cultural, dinamització juvenil, la 
societat de la informació, l’associacionisme juvenil, el voluntariat social i, per acabar, fem xarxa. 
 
A tall d’exemple, si agafem l’eix de política de treball, l’objectiu seria afavorir l’orientació i la inserció 
laboral, el programa marc seria la inserció laboral dels joves i les actuacions a desenvolupar serien cursos 
de formació ocupacional, consolidació de la borsa de treball jove i serveis de formació i orientació laboral. 
 
Per acabar, el calendari d’execució, com hem dit anteriorment, seria 2012-2015, els propers 4 anys i la 
metodologia emprada per a definir el Pla es basaria amb els principis de participació, integralitat, 
transformació i qualitat. I el propi Pla es marca una avaluació dels seus resultats de forma anual. 
 
En resum, el Pla defineix una sèrie d’objectius, programes i actuacions i el que vull recalcar també, 
bàsicament, és coordinació. Fer la màxima coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament de Tortosa 
i les diferents administracions emmarcades en política de joventut, que seria Ajuntament, Consell 
Comarcal del Baix Ebre i Generalitat de Catalunya i també busca ser un Pla flexible, de tal manera que 
s’adapti a la diferent realitat canviant de la societat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova per manifestar que el seu grup municipal, com ja van 
anunciar a la corresponent comissió, votaran un no rotund a aquest Pla. Els motius són els següents: no 
podem admetre de cap manera que, el que se suposa que és un pla local de joventut, al primer full ja 
tingui una expressió que diu “diferents realitats culturals”. La única realitat és Tortosa. La gent que viu i 
estudia aquí el que ha de tenir molt clar és on està, i està a Tortosa i la cultura que interessa o que s’ha de 
vendre és la tortosina. 
 
Aquest fenomen molt mal anomenat multiculturalitat, que és un simple multi fracàs, com ja molts polítics 
europeus ja van per aquest camí, i ho estan dient alt i clar, el que interessa aquí, el que interessa a la 
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nostra gent és la cultura d’aquí, la de casa. La gent que ve de fora o s’adapta o marxa, no hi ha altre. 
Nosaltres no ens hem d’adaptar a ningú, som nosaltres els que estem a casa nostra. 
 
Un document que porta per títol “Pla Local de Joventut” i que inclou més de 25 vegades la paraula 
“immigrant”, “immigració”, “nouvingut” és un desastre. No reflexa el que la majoria de tortosins pensem i 
m’he pres la molèstia de comptar-les, eh. Miri, el que de veritat preocupa a la joventut de Tortosa, sap que 
és?. És que no tenen feina, que no poden accedir a un habitatge digne i els poquets que tenen la sort de 
treballar, tenen uns salaris indignes, uns salaris miserables i que no els permeten fer front a cap futur, uns 
salaris que no els hi permeten obtenir crèdit i clar, sense crèdit no hi ha iniciativa. 
 
Des del nostre grup ens agradaria que l’equip de govern municipal demanés a les entitats financeres que 
operen a Tortosa que posin en lloguer pisos realment a preus assequibles, perquè ara en tenen molts de 
pisos buits i són pisos que són d’ells, que són propietat d’ells. Estaria bé que des del govern municipal es 
fes una reunió amb els responsables d’aquestes entitats financeres. 
 
També, des del nostre grup i veien com està el mercat laboral a la nostra ciutat, demanaríem als 
empresaris que, quan hagin de contractar a algú, que busquin gent jove d’aquí, de casa. 
 
En quant als temes de salut i esport, doncs home, evidentment aquí hem d’estar-hi d’acord perquè la 
proposta és molt correcta, el que sí que ens agradaria és molta més mà dura i aplicar la llei fins on es 
pugui per treure a tots els distribuïdors de droga dels nostres carrers, home, que ja està bé. Cal fer-los fora. 
 
Hi ha un punt que ens ha cridat especialment l’atenció que és la formació i l’ocupació juvenil. Sembla ser 
que només hi tenen dret aquells que estiguin en situació de risc, d’exclusió social i laboral. Amb un atur 
juvenil espectacular, a nosaltres ens sembla que tots estan dintre d’aquesta situació. Lamentablement, i 
ara vaig a parlar perquè jo ho he viscut, fa tres mesos vaig veure com, des del servei d’ocupació català, 
enviaven informació a joves d’aquí de Tortosa per fer plans ocupacionals i el servei gestionat per 
l’Ajuntament de Tortosa, quan anaven allà, els deia textualment. Textualment, eh: “tot i que esteu preparats 
i teniu capacitat, com no sou immigrants, no sou delinqüents, no sou drogaaddictes ni sou prostitutes, no 
podeu entrar dintre d’aquest pla i el millor que podeu fer és marxar del país per trobar feina fora”. Això va 
provocar que aquest regidor tingués una entrevista amb un dels responsables, la senyoreta Victòria, i que 
també vam presentar un escrit de queixa al registre de l’Ajuntament per a lliurar a la regidoria 
corresponent, de la que no hem tingut resposta. També cal dir que el vaig enviar a la premsa i 
misteriosament la premsa s’ho va empassar.  
 
Podríem parlar, a veure, ah si, una altra cosa que em deixava. Referent al tema de voluntariat i 
associacions. Home, també hi estem d’acord, evidentment. Ara, el que no tenim clar és que aquella 
persona que no té ingressos, que no té feina, que no té sostre, per moltes facilitats que li donem, doncs 
home, difícilment tindrà ànims per una cosa que realment requereix un temps i requereix una dedicació.  
 
Podíem estar parlant molta estona més però tampoc no ens agradaria fer-ho molt més llarg. El que sí que 
sembla, la impressió que em dóna, és que aquest pla que ve donat per la Generalitat de Catalunya, 
suposo, o ve indicat per la Generalitat de Catalunya, a nosaltres ens sembla que ni el govern central, ni la 
Generalitat, ni l’equip de govern de Tortosa se n’han assabentat de que a Europa, avui, el crit és que la 
multiculturalitat és multi fracàs. 
 
Volem deixar la nostra postura molt clara. S’han d’adaptar els de fora i ni un cèntim dels nostres impostos 
ha d’anar a parar a aquesta aberració que ens volen vendre com polítiques d’integració dels immigrants. 
Això, sabem per experiència, que ni a Tortosa, ni a Catalunya, ni a Europa es produirà mai. 
 
I ja per últim, i perquè no tot sigui negatiu, aportarem una idea constructiva. La idea seria obrir una 
finestreta o pati d’operacions de l’Ajuntament, una taula, per informar a la joventut immigrant de quina és 
la forma més ràpida, més barata i més eficaç per tornar al seu país. Així mateix, donar-los uns fulletons 
informatius perquè quan arribin allà es dirigeixin al govern d’aquells països, tot reclamant democràcia, 
drets humans, igualtat entre homes i dones i, naturalment, totes aquelles qüestions econòmiques que aquí 
tan alegrement ens demanen: ajudes, subvencions, “vivenda”, sanitat i educació gratuïta i tantes altres. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar-li al Sr. Casanova que, sense entrar en cap de les 
consideracions que ha fet, sí que ha posat en boca d’un funcionari o funcionària de l’Ajuntament de 
Tortosa una falsedat, una mentida, perquè si algun funcionari ha dit això està prevaricant i està fent un 
delicte i, per tant, això no li consentiré que faci de la mentida i de “l’embusteria” la seva arma. Que un 
funcionari de l’Ajuntament de Tortosa hagi dit que per ser pla d’ocupació s’ha de ser prostituta, delinqüent 
o immigrant, això és una falsedat i vostè és un “embustero” i no ho he dit a ningú, però vostè és un 
“embustero”. Cap funcionari de l’Ajuntament de Tortosa ha fet això, perquè això és un delicte Sr. Casanova 
i vostè tindrà la paraula quan li toqui. I si això és veritat, vostè és responsable i la gent de Tortosa ha de 
saber que el senyor Casanova demà al matí se’n va a la fiscalia i denúncia això o sinó és un covard i està 
enganyant a la ciutadania de Tortosa. És indigne que es digui això d’un funcionari de l’Ajuntament de 
Tortosa quan és fals, indigne. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament, el Sr. Forcadell pren la paraula per exposar que, esperant que en aquesta ocasió el Pla Local 
de Joventut tingui més repercussió en les polítiques de l’Ajuntament del que va tenir el pla anterior i 
conscients de que un dels principals reptes de Tortosa, o un dels problemes principals de Tortosa 
històricament ha sigut la seva pèrdua constant de capital humà, la pèrdua dels seus joves per falta de 
sortides professionals i ara, en menys importància, d’estudis universitaris, demano un esforç col·lectiu a 
aquest Ajuntament per a intentar reforçar al màxim aquelles polítiques que permetin a la nostra joventut 
trobar un futur pròsper aquí, que és algo que desgraciadament no sol passar. El nostre posicionament serà 
d’abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi  
A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Gamundi qui, en representació del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, manifesta que el Pla Local de Joventut de Tortosa que, òbviament, 
hauria d’estar dintre del pla estratègic de la ciutat, és de suma importància, ja que el col·lectiu del jovent, 
com tots saben, és un dels col·lectius vulnerables dintre de la societat. 
 
Aquest Pla ens ha de donar una visió global de les polítiques juvenils, unes línies d’actuació envers als 
joves, partint de la seva realitat i dels seus interessos. Una metodologia transversal i participativa, una 
clara i concisa temporalització i una avaluació sistemàtica i regular, on participin tots els col·lectius juvenils, 
entitats de joves i tots els joves que vulguin i que hi tinguin interès de la ciutat de Tortosa. En definitiva, és 
el camí a seguir dintre del pla estratègic de la ciutat, perquè sinó tota capacitat de transversalitat es pot 
escapar. 
 
Tenim un pla de polítiques juvenils que vostè Sr. Bel, molt em tem han fet una miqueta precipitat i alhora, 
com va expressar el seu regidor en el moment en la comissió, per poder optar a una subvenció de la 
Generalitat. Evidentment, no li volem treure la importància a cap, ni a una de les subvencions que 
l’Ajuntament pugui optar, però si més no, un pla de política local, de qualsevol àrea que sigui, és una 
qüestió importantíssima perquè és, d’alguna manera, el full específic de ruta. 
 
Quina evolució ha de fer el nostre jovent ? Com estem ? Quins indicadors cal analitzar ? Què fem ? De 
l’evolució en podem dir que si la societat evoluciona, la joventut encara ho fa més apressa, ja que la 
joventut és moviment, dinamisme, noves tecnologies, xarxes noves inclús a vegades rares que no arriben a 
entendre comunicatives. Aquest apartat està molt reflectit en l’estudi que es va fer l’any 2009 entre els 
joves de 18 a 30 anys, tot i que s’obvia una part que considerem que és molt important: l’estadi de 
l’adolescència, 15, 16 i 17 anys, i dels 30 als 35, la maduresa del jovent, edats que nosaltres considerem 
que també s’haguessin tingut que tenir en compte. Com estem i que fem? Aquí és on potser a nosaltres 
ens ha sobtat més el pla, perquè en quant a la diagnosi es diu que es basa en aquest estudi del 2009. 
Quan s’ha de fer un projecte tan important com és un pla de política juvenil local, és importantíssim que la 
joventut, entitats, associacions de joves, gent inquieta hi participi en aquest projecte i se’ls reuneixi per a 
opinar.  
 
El pla és del 2012 al 2015. Del 2009 quan es fa l’estudi, han passat 3 anys. Abans ja he dit que la 
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joventut, si algo té, és dinamisme i moviment. Nosaltres creiem que per a fer aquest pla calia reunir, altra 
vegada, a aquest jovent i tot aquell que volgués participar, perquè n’hi ha de nou i n’hi ha que, malgrat a 
vegades no volent, han passat a la maduresa ja. Per què? per a fer realitat i per a fer el pla participatiu. Per 
a un pla d’avui a 4 anys. Com diu el propi pla, facilitar al jovent la possibilitat d’opinar sobre les polítiques 
juvenils, crear debat social, facilitar la dinamització. Aquí també hi ha un buit local important: facilitar la 
dinamització. Quina dinamització? Funciona el Consell de Joventut? Perquè una de les observacions que 
aquell estudi del 2009 feia, jo no sé perquè ara no s’ha estudiat o no consta al pla, és que la relació entre 
el jovent i el Consell de Joventut no existia. Dinamització: anomenem varies vegades com un punt de 
dinamització d’informació i d’assessorament el punt jove de Tortosa. Ens respondran vostès quina 
dinàmica pot fer un punt juvenil que obre en hores de treball i en què els nostres joves i els nostres 
adolescents estan a l’institut o estudiant, o sigui, de 9h. a 14h. i de 16.30h. a 18.30h., i està tancat quan 
el jovent es dedica més a sortir, que és a partir de les 6 de la tarda. Però també anomenem un punt de 
trobada allò que vostès hi diuen Centre Cívic i que no deixa de ser un hotel d’entitats. Van les entitats, fan 
la seva activitat i se’n van. La filosofia i la dinàmica d’un centre cívic és una altra cosa diferent, molt 
diferent. Ho anomenem com si el Centre Cívic fos un lloc on la joventut, a part d’altres edats, hi tingués el 
què fer. Com es poden reunir el joves si en hores que ells i elles poden anar estar tancat? I els caps de 
setmana que és quan disposen de més temps? I han de fer cap a les places, escales i carrers perquè no 
tenen un lloc per fer xarxa. 
 
Lamentem que no s’hagi fer partícip a la joventut per fer aquest pla 2012-2015. Lamentem que a Tortosa 
no hi hagi un bon pla estratègic on encabir bons plans de política local: el juvenil, el de vellesa o tercera 
edat, com es vulgui dir, el de política de dones on puguin encabir per opinar el consell local de joventut, el 
consell local de tercera edat, el consell local de dones si existís i tots els que siguin necessaris perquè avui 
poguéssim fer una política de transversalitat quan creiem, nosaltres, que és difícil i poc comú en aquesta 
ciutat.  
 
El que lamentem més és que en aquest pla s’hagi fet una mica apressa, o apressa sense la mica, i per la 
porta del darrera. El nostre vot serà negatiu, no perquè no vulguem un pla, que si que el volem, però veiem 
la necessitat d’un pla que no s’obviï a la joventut i les seves necessitats. Un pla que sigui a partir dels seus 
interessos i de la seva opinió. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar que és del tot cert que els plans locals de 
joventut del 2012 no poden ser iguals als plans aquells inicials locals de joventut, on es pretenia una 
política de joventut activa, participativa, perquè les circumstàncies han canviat molt. La primera gran crisi 
del món global, a un dels col·lectius que colpeja d’una forma més negativa, justament és al col·lectiu jove. I 
tot sovint dient de que tenim les generacions més ben preparades però, diguem, amb un futur més incert. 
 
Per tant, més enllà de tenir una incidència en aquelles planificacions que podrien formar part de l’àmbit de 
l’oci, del lleure, d’activitats formatives, d’activitats de vacances, de beques, de propiciar incentius per a la 
formació, els plans locals de la joventut han de tenir una orientació àmplia, transversal com bé s’ha dit 
aquí també. Tenir una clara, diguem, incidència també de com el jove se sent partícip d’una societat on la 
desafecció és una constant i on la credibilitat amb les institucions i amb la política per part de molts joves 
és una constant i una realitat i, per tant, davant d’això hem de fer un esforç des de les institucions perquè 
en aquest cas els plans locals de la joventut incideixen en els valors, en la credibilitat amb les institucions i 
aquí hi ha unes qüestions essencials que ja s’han dit també. D’una banda hem de partir d’una bona 
diagnosi i és del tot cert, es va dir en comissió, que la diagnosi és del 2009. Evidentment no pot ser del 
primer trimestre del 2012, però en aquest cas jo crec que hi ha un desfàs notable atesa la societat amb la 
velocitat que està canviant. 
 
La participació: essencial. És a dir, no ha hagut participació del col·lectiu de joves. I la participació a la 
nostra ciutat, aquí s’ha dit en moltes ocasions, és un dèficit que tenim de com participen els col·lectius de 
la ciutat en les decisions importants del nostre Ajuntament i puguin expressar les seves opinions de com 
adoptem aquelles qüestions que en podríem dir de ciutat. I, evidentment, una altra cosa que aquí hem dit 
repetidament: el pla estratègic de la ciutat de Tortosa on les polítiques actives de cara als joves hauria de 
formar part d’un capítol ben important.  
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Per tant, una diagnosi desfasada, una manca de participació i després sí que es veritat, es dóna la 
sensació de que s’ha agafat, diguem, el pla de la joventut, padró de la Generalitat i s’ha emplenat una 
mica a corre-cuita, perquè també és cert, se m’ha dit per part de la companya de comissió, que allí es va 
dir que una de les voluntats que es tenia de poder tenir el pla de la joventut era per poder tenir accés, 
diguem, a les subvencions. No ha de ser el motiu principal. Si venen les subvencions, benvingudes. 
L’objectiu ha de ser un altre. 
 
Bé, doncs, per aquestes causes nosaltres pensem que és del tot convenient i necessari tenir un pla de 
joventut a la nostra ciutat, però per aquestes consideracions que hem expressat ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per fer el següent aclariment: La dinàmica és que el govern 
presenta la proposta, els grups es posicionen, el govern contesta i els grups es poden tornar a posicionar 
en el benentès que és una proposta de govern i, per tant, qui finalitzarà sempre serà el govern. Ara té la 
paraula el Sr. Ferré com a proposant i després els portaveus que així ho vulguin podran tornar a demanar 
la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Ferré 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ferré, qui manifesta veure que la controvèrsia es basa en 
la diagnosi i informes en que s’ha basat el Pla. 
 
Ja he dit abans que la part descriptiva es basava en un anàlisi quantitatiu i un qualitatiu. L’anàlisi 
quantitatiu, s’ s’han mirat el pla, les últimes dades són del gener de 2012, déu n’hi do!. Gener del 2012 
tant anàlisi de padró i tant anàlisi d’atur, com analitzar la política de la població immigrada. 
 
Que més? L’anàlisi qualitatiu sí que en aquest aspecte es va utilitzar un informe de finals del 2009. Estem 
a principis del 2012. Els serveis tècnics de la casa han considerat que aquest informe era vàlid. Jo aquí 
entraria, podem discutir el contingut del pla, podem discutir els objectius, actuacions, el programa, però la 
metodologia és la que han considerat els serveis tècnics necessària. Que vol dir? Doncs que tampoc hem 
d’entrar a discutir si els serveis tècnics han utilitzar la metodologia més correcta o no. I una altra cosa us 
vull dir, que tampoc volem ser, al menys aquest govern, especialistes en informes i estudis. Nosaltres 
creiem que aquest estudi que es va realitzar per tres sociòlogues recomanades per la URV, és un estudi 
prou extens i útil per a fer l’anàlisi qualitatiu del pla local. 
 
Amb el tema que feia referència al Centre Cívic, Sra. Gamundi, a veure, jo he vist que quan he presentat el 
pla he fet molt d’èmfasi en les polítiques de treball. A mi m’ha fet entendre que vostè el que vol és 
convertir el Centre Cívic en una discoteca pública o que els nois, ha fet molt d’èmfasi, en el servei d’oci i de 
lleure. En cap cas ens ha parlat de polítiques de treball que seran les que aniran emmarcades dins de 
l’equip de govern i en aquest sentit treballarem amb altres administracions per ampliar les funcions del 
punt jove de Tortosa. 
 
Pel que fa a l’horari. Home, l’horari, si parlem una mica, no tots els joves van a col·legi per les tardes. Faig 
una referència, si que hem demanat que em donin els diferents horaris dels diferents instituts, però quan 
parlem també de 16 a 34 anys, estem parlant que la mitja del punt jove de participació són unes 10 
persones cada dia que s’utilitzen. Res més. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, dirigint-se al Sr. Alcalde per expressar-li el següent: Miri senyor 
Alcalde, a mi no em torni a insultar mai més perquè vostè, per molt Alcalde que sigui, no està aquí per a 
insultar a ningú i jo a vostè ni a ningú els he insultat. Vostè abans li deia al Sr. Forcadell que tenia un 
problema amb la tele. Vostè té el mateix problema però més, vostè li agrada molt, molt la teatralitat. Això 
per un costat. 
 
Per altra banda, sap per què llavors no vam fer una denúncia? Vol que li expliqui? Perquè aquesta gent que 
li va passar això, gent jove que està buscant feina, tenia por a les represàlies, per això no es va posar una 
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denúncia, però jo si vaig posar una queixa a l’Ajuntament. 
 
Per altra banda, no descarto, i miri bé el que li dic perquè llavors potser s’haurà de menjar les paraules, 
aquesta gent si troben feina fora de Tortosa, que és el que ara estan intentant, no tinc cap problema en, 
una vegada hagin marxat de Tortosa, anar a posar la denúncia, perquè llavors les represàlies ja no serien 
iguals i, probablement, ja no tindrien cap problema. Per tant, quan jo dic una cosa és o perquè jo l’he vist o 
l’he viscut o me l’han contat i qui me la contat té tota la meva credibilitat. O sigui, no em torni a insultar 
perquè les tindrem. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per expressar-li al senyor Casanova que ell li ha dit el que li ha 
dit i ho manté i els tortosins i tortosines saben que el Sr. Casanova és un absolut demagog i si no va i 
denúncia això a la fiscalia és perquè és fals. És fals. Perquè si hi ha problemes de represàlies i això es 
veritat, avui ja sabem, ja els funcionaris aquests que prevariquen, ja saben quins són, i les represàlies són 
totes. Per tant, això simplement és una qüestió de fer de la mentida la bandera política i si un funcionari 
prevarica, perquè vostè ha dit que un funcionari ha prevaricat i ha fet delicte perquè ha dit que només unes 
places són a immigrants, delinqüents i prostitutes, ha tingut el valor de dir això, això no es pot dir si no es 
porten proves i es denúncia a la fiscalia. Perquè si el senyor Casanova, i això ho ha de saber tota Tortosa, 
no fa això durant les properes 24 hores, el senyor Casanova queda retratat davant dels tortosins i 
tortosines i el senyor Casanova no té cap tipus de credibilitat. I això és així. Perquè vostè a mi em pot dir el 
que vulgui, i als regidors els hi pot dir el que vulgui, ara, mentir sobre actituds, senyor Casanova, dir que els 
funcionaris fan algo pel qual prevariquen, això no té admissió per part de cap regidor, per cap regidor.  
 
Jo li puc dir que admetré que jo, que l’Alcalde digui el que sigui, i si m’agradarà o no m’agradarà jo ja faré 
el que sigui, ara, en relació als funcionaris de l’Ajuntament de Tortosa hi han coses que per qualsevol 
regidor no li estan admeses i vostè ha dit una cosa que o va demà a la fiscalia i ho prova o sinó a vostè, si 
en algun moment ha tingut alguna credibilitat, ja no n’hi queda. Ja no n’hi queda, perquè no es pot dir 
“m’han dit”, “ara per por”, no, no, escolti, assassinat. S’ha produït un assassinat a Tortosa. He d’agafar i ho 
he d’anar a denunciar-ho. No em val a dir “s’ha produït” “es venen drogues”, no, no, denunciat. 
 
I amb els funcionaris a l’Ajuntament de Tortosa, Sr. Casanova, no es pot jugar. A mi, als meus regidors, 
digui el que vulgui, als funcionaris no i, per tant, vostè ara només té una solució que és presentar 
denúncia, aportar les proves i els òrgans jurisdiccionals ho faran i jo em menjaré amb patates el que sigui. 
Ara, si vostè no fa això en 24 hores queda retratat per al que sigui. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gamundi. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit intervé la Sra. Gamundi per contestar al Sr. Regidor de Joventut que de l’anàlisi quantitatiu, el 
grup d’ERC, no ha dit res. Tècnicament és un anàlisi que està ben fet, està acurat, el seguiment que hi fa 
està bé, es nota que esta fet per una persona tècnica, però del qualitatiu, que és allà on jo he posat més 
èmfasi, que és el que ens inquieta, és que sobretot em diu “Dona, és que del 2009 al 2012 no va molt de 
temps”. Si senyor, jo li he dit que la joventut és dinamisme, és moviment i corre més apressa que nosaltres 
i si que és molt de temps i que per a fer un pla de política, deixant-nos estar els anys, calia haver assegut, i 
això no costa diners i és molt barato, és molt fàcil de fer, calia haver assegut a les entitats juvenils de la 
ciutat de Tortosa, calia haver assegut a tot aquell jovent que estès interessat amb el pla de política local de 
joves i haver dit “senyores, senyors, joventut, què opineu ?”. 
 
Vostè diu “es que només s’ha posat amb la edat d’adolescència”. Evidentment. És una de les grans 
preocupacions que nosaltres tenim, perquè els nostres adolescents no tenen on caure a aquesta ciutat de 
Tortosa i l’Ajuntament té una responsabilitat de dinamitzar aquest jovent.  
 
Amb polítiques d’habitatge? Si vol també m’hi poso, també és important. Amb polítiques de treball? També 
és important. Però jo crec que on té més el dit la llaga l’Ajuntament de Tortosa és amb la dinamització de 
tota la joventut.  
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La metodologia del pla a mi em deixa molt que desitjar. Jo no li vull discutir, estic molt acostumada a fer 
projectes per l’ofici que tinc, a fer plans i sobretot amb la temporalització, que a mi no m’ha quedat gens 
clara, en 1 any, en 4 anys, en 5 anys, no m’ha quedat clara, però bé, això pot ser una qüestió personal 
meva. Però el que diguem-hi lamento que vostè hagi dit, amb tots els respectes del món, es que jo vull 
convertir el Centre Cívic en una discoteca pública. A mi, quan m’ha contestat això, m’ha donat una 
sensació de que coneix molt poc a la joventut, coneix molt poc què és el jovent i perdoni que li digui així, jo 
estic dia a dia amb ells, els conec molt i són gent molt responsable. No només volen fer una discoteca o jo 
no només vull fer un centre lúdic. La intenció, pot ser no m’he expressat bé, era que el Centre Cívic i el 
Punt Jove fos un lloc on s’informés, s’assessorés, però sobretot es dinamitzés la xarxa social del jovent de 
Tortosa. Per què? Perquè jo me’ls conec i són gent molt responsable que tenen moltes ganes de fer i tenen 
moltes ganes d’actuar i que moltes vegades es troben en un buit. 
 
Una altra cosa que li diria és que clar que l’estadística li dóna el que li dóna en el punt d’informació juvenil, 
evidentment, si m’acaba de ratificar el que jo li he dit. No rectificar, ratificar el que jo li he dit. Com han 
d’anar, el jovent, al punt d’informació juvenil si quan poden anar està tancat? Quina edat pot anar? 
Aquesta que està a l’atur, aquesta edat del jovent madur, de l’estadi del jovent madur, evidentment, però 
tota la resta no. Jo penso que ja és una cosa  que preocupa bastant i no només a la joventut, sinó que 
preocupa als pares i a les mares. 
 
I en quant a la transversalitat, de la transversalitat no me n’ha parlat gens però no és això que vostè diu en 
un pla de política juvenil. La transversalitat és una altra cosa diferent.  
 
Intervenció del Sr. Ferré 
Seguidament pren la paraula el Sr. Ferré per fer èmfasi en que faran l’aposta per les polítiques de treball. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova per manifestar-li al senyor Alcalde que, segons diu el Sr. Bel, 
el Sr. Casanova pot dir el que vulgui dels seus regidors. No, això no és veritat. Aquí el que hem de tenir és 
una mica tots de respecte i de sentit comú. Jo, de la mateixa manera que fa 9 mesos que estic aquí i no he 
insultat mai a ningú, a ningú, ni a n’aquesta banda ni a n’aquella, això és el que jo exigeixo que es faci 
aquí: respecte, perquè és el que hem de demostrar i és el que hem d’ensenyar. Perquè si aquí fem el que 
estem fem, que no serà al carrer? 
 
Després, per altra banda, si en 24 hores. Escolti’m, quan prescriu en delicte? En 24 hores? No. Per tant, jo 
això ho puc presentar demà, d’aquí a tres mesos o d’aquí cinc, entre altres coses perquè no depèn de mi, 
perquè ja li dic, si depengués de mi ja ho hauria fet, però això qui ho ha de signar és la persona que li va 
passar o les persones que els hi va passar i aquesta gent, mentre visquin a Tortosa, tenen por i no ho 
podran fer fins el dia que trobin una feina fora d’aquí. Jo mentrestant l’únic que li demano és que, a partir 
d’ara, respecte. Perquè és el que jo he fet sempre aquí, estan tots vostès de testimonis, jo no he insultat 
mai a ningú, mai, i vostè té la mala costum, aquí som ja alguns que ens hem topat amb vostè, d’aquest 
respecte que demana no sempre el dóna, compren? Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde pren la paraula per expressar-li al senyor Casanova que acaba d’acusar a un 
funcionari o funcionària de l’Ajuntament de Tortosa d’un delicte, d’un delicte!, i vostè diu que no ha insultat 
a ningú. Fora comentaris senyor Casanova. Vostè té la credibilitat que té i després d’això, doncs li quedarà 
el que li quedarà. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 13 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12) i PP (1), 5 abstencions corresponents als regidors 
dels grups municipals del PSC (3) i d’IETE (2) i 3 vots en contra corresponents als regidors dels grups 
municipals d’ERC (2) i de PxC (1). 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

08 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER DESIGNAR REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
EN EL CONSORCI DE LA RUTA DELS TRES REIS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 

“ Atès que l'Ajuntament de Tortosa és membre fundador del Consorci de la Ruta dels Tres Reis, 
conjuntament amb els Ajuntaments d’Alcanyís i Morella, i que li correspon designar, d'acord amb l'article 8 
dels Estatuts del referit Ens, dos representats a l'Assemblea General de l'esmentat Consorci, 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió de Promoció de la Ciutat de data 27 de març de 2012. 
 
 
Al Ple de la corporació s'eleva la següent proposta: 
 
PRIMER.- Designar els següents representats del municipi de Tortosa en l'Assemblea General del Consorci 
Turístic de la Ruta dels Tres Reis: 
 
- el Sr. FERRAN BEL I ACCENSI, Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa. 
- el Sr. ALFREDO FERRÉ FANDOS, Regidor de l'Àrea de Turisme. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la resta de municipis membres del Consorci Turístic “Ruta dels Tres Reis”. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús per posicionar el seu vot a favor de la proposta i també perquè 
volen saber si aquest consorci servirà per a desenvolupar turísticament més aquesta ruta, per a fer 
paquets turístics, per a inclús pensar en poder demanar un pla de dinamització turística, un pla de 
competitivitat que es diu avui en dia, o sigui, Tortosa està molt mancada en treure rèdit econòmic 
d’aquesta Ruta dels Tres Reis i una mica es podria pensar, per exemple al parlar de Morella, la idea de la 
figura de Cabrera, que ens és comú, va nàixer aquí i allí va tenir molta activitat i amb Alcanyís, per exemple, 
tot el tema de la via verda, que comença i passa per aquí o s’acaba aquí. Vull dir, més que res el que li 
preguntem és això, si tindrà un consorci, serà més operatiu, perquè si és més o menys com fins ara hem 
vist, doncs potser val la pena, no sé, deixar-ho estar. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per fer l’aclariment al Sr. Monclús. Si serà més operatiu o no li 
faré saber quan féssim valoracions. Això depèn de la voluntat dels tres ajuntaments, dels regidors de 
turisme del tres ajuntaments, dels alcaldes dels tres ajuntaments i de que hi hagi un projecte i un 
finançament dels tres ajuntaments. En tot cas prenc el seu suggeriment, perquè si això s’ha de mantenir 
com s’ha mantingut durant els últims 4 anys, possiblement jo també estaria d’acord amb la seva proposta 
de donar per “finiquitat” el projecte. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui manifesta la posició d’abstenció del PSC, com fan amb 
totes les designacions. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 18 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), ERC (2), IETE (2), PP (1) i PxC (1) i 3 abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal del PSC. 
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SERVEIS CENTRALS 
 

09 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A 
L’ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, AIXÍ COM DELS SEUS ESTATUTS.  
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que recentment s’ha constituït l’associació Municipis per la Independència. 
 
Vist l’expedient instruït per a l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’associació Municipis per la Independència. 
 
Atès el text dels Estatuts de l’associació Municipis per la Independència. 
 
Atès el que es disposa en el Decret 110/10996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent. 
 
Atesa la competència d’aquest Ple per adoptar el present acord, amb el quòrum de majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres.  
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 29 de 
març de 2012. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Adherir-se a l’associació Municipis per la Independència i aprovar els seus Estatuts. 
 
Segon.- Delegar al senyor Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’associació Municipis per la 
Independència, amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per atorgar i subscriure quants documents siguin necessaris per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’associació Municipis per la Independència” . 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova per manifestar que el seu vot serà negatiu. Podíem exposar 
moltes coses però, com que això ja es va exposar quan es va fer la moció, en tot cas, simplement perquè hi 
votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau per manifestar que també hi votarà en contra i que voldria 
portar un petit comentari sobre el tema de fons d’aquest dictamen, que és un tema força important, d’una 
gran importància i una gran transcendència i penso que el tema en sí exigeix que sigui posat a consulta, no 
sols de la legitimitat d’aquest Ple, sinó que seria també bo que tots els temes que afecten al tema de fons, 
la independència, fos també objecte de la participació de la majoria real dels ciutadans. Aquí nosaltres 
representem la majoria política del ciutadans, amb tota la legitimitat, i és bo que el Ple es defineixi en el 
sentit que sigui, però també és bo que aquests temes que tenen tanta transcendència siguin objecte d’una 
consulta a la majoria dels ciutadans. I també que aquest tema no sigui objecte de cap tipus, donada la 
seva transcendència, insisteixo, de cap tipus de manipulació, o tendenciositat, o aprofitament de tipus 
estadístic i tal. Hi ha que anar a sondejar l’opinió i el desig real de la majoria de la ciutadania catalana, 
agafant el sentit de les persones que viuen, treballen i estimen a Catalunya. 
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Simplement, aquest apunt i insisteixo que nosaltres diem que no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per posar de manifest que, respecte a aquest apunt que ha fet el 
Sr. Dalmau, no podrien estar mai més d’acord entre tots dos. M’alegra que la proposta vingui del Partit 
Popular, li hauria d’explicar a la Sra. Soraya Saenz de Santamaría i a la Sra. Alícia Sánchez-Camacho i li 
hauria d’explicar al Sr. Rajoy, perquè no és la posició, però l’honra que vostè tingui una posició en favor de 
la consulta al dret a decidir. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació el Sr. Monclús pren la paraula per exposar que al setembre passat, més o menys cap a 
finals, sobre el 27 de setembre, ell mateix, com a portaveu del grup municipal d’ERC, va entrar una moció 
per a que fos inclosa dins l’ordre del dia del Ple ordinari del 03 d’octubre. La moció deia “acord de 
participació a l’associació de municipis per la independència” i en la proposta de resolució, el que vam 
aprovar és aquell acord des del començament, participar en construir una associació de municipis amb 
l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure el dret a 
decidir.  
 
Estic totalment d’acord amb el que deia el Sr. Alcalde en què hem de lloar l’opinió personal i espero que 
sigui també del seu grup polític, de que féssim una consulta popular. Ens encantaria poder-ho fer i que no 
hi hagi entrebancs, perquè cada dia que passa més gent se n’adona que d’entrebancs n’hi ha molts, ho 
diuen les enquestes. Ens cal fer l’exercici de la plena sobirania per a deixar de ser colònia d’un Estat que el 
que fa és anar xuclant constantment recursos econòmics, constantment posa entrebancs a la nostra 
llengua, a la nostra cultura. Això ja ve passant des de fa més de 300 anys, però cada dia és més evident. 
Des d’aquest cap de setmana ja s’estan ficant amb el mapa de temps, em sembla. 
 
Bé, per totes aquestes raons i perquè a Esquerra la trobarem en totes i cada una de les accions que ens 
porten pel camí d’arribar a la plena sobirania, a la independència, votarem que si d’adherir-nos a 
l’associació de municipis per la independència.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament intervé el Sr. Alcalde per agrair al Sr. Monclús la seva manifestació. No sé si ho he dit abans o 
ho vaig dir l’altre dia, però en tot cas també gràcies per la iniciativa que es va presentar en el seu dia. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per dir que ja es van manifestar en el Ple que recordava el Sr. 
Monclús. La nostra posició, per dir-ho d’una forma resumida, és federalista, europeista, som universals, no 
som independentistes i, per tant, votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde intervé per posar de manifest que pensava que s’havien abstingut l’altra 
vegada, però no és objecte de condicionar per a res la votació. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El Sr. Alcalde dóna el torn de paraula al Sr. Dalmau, el qual insisteix en què la postura del Partit Popular és 
“no”. Ja ho he dit d’entrada en que no.  
 
Una apreciació meva, potser no m’he explicat bé, és que el tema és tan important, de tanta 
transcendència, que ha de ser tocat amb cotó com aquell que diu, amb molt de “cuidado” amb el que es fa 
amb aquest tema, amb molt de “cuidado”, això és el que jo volia dir. Molt de “cuidado” en quin sentit? Que 
no pot dependre d’un grup determinat de persones. Ha de dependre d’una gran majoria, però no d’una 
gran majoria estadística, allò que diu “bé, anem a fer un referèndum sobre la independència” i han votat 
25 persones d’un padró de 25.000, i d’aquestes 25 persones 24 han dit que si i una ha dit que no, per lo 
tant la idea ha anat endavant amb un 99% de la població. No, perquè allò no és el 99% real.  
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Jo únicament el que deia és això. La postura del Partit Popular, lògicament és que no, que és el que jo he 
dit en un principi i una apreciació molt personal és que aquestes coses hi ha que tocar-les amb molta 
sensibilitat, amb molta rigorositat i amb molt de respecte per la transcendència individual col·lectiva que té 
una resolució, sigui en un sentit o sigui de l’altre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que està absolutament d’acord en l’apreciació 
personal. Jo diria que la subscriuria el mateix President de la Generalitat, exactament amb les mateixes 
paraules que el Sr. Dalmau ha dit i seria una gran noticia per al país que aquestes paraules les poguessin 
subscriure els responsables a nivell estatal del Partit Popular, perquè llavors és molt fàcil. Es planteja un 
referèndum, com s’ha plantejat a altres llocs en caràcter vinculant i després es pren la decisió. Però és que 
el problema ara és que el Partit Popular no vol ni deixar fer aquesta consulta. Però no obrirem ara aquest 
debat, vostè s’ha posicionat, ens hem posicionat tots i entenc que la proposta tira endavant. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 16 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), ERC (2) i IETE (2) i 5 vots en contra corresponents 
als regidors dels grups municipals del PSC (3), PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
10 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI D’ÀREA 
D’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES DE TORTOSA, DEL SEU REGLAMENT I DELS PREUS PÚBLICS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que el servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tortosa és l'encarregat de gestionar, 
promocionar i desenvolupar els serveis turístics del mateix municipi.  
 
Atès que dintre de l'esmentada competència l'Ajuntament de Tortosa ha creat una àrea d'estacionament 
per autocaravanes ubicada a l'extrem sud del passeig de Ribera a la part inferior del pont del Mil·lenari, en 
un espai que ocupa 196m2, amb una capacitat per 32 autocaravanes.  
 
Atès que en data 4 d'abril de 2011 mitjançant decret 745/2011, es va incoar l'expedient relatiu a 
l'establiment del servei, el règim jurídic i els preus públics de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes de 
Tortosa.  
 
Atès que a l'expedient figuren els documents: Memòria justificativa, Projecte d'establiment del servei, 
Projecte de reglament del servei i Estudi econòmic financer de l'establiment del preu públic i les seves 
corresponents condicions de pagament.  
 
Atès que d'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, l'establiment o modificació dels preus públics 
correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de 
Govern Local.  
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de 29 de març 
de 2012. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
  
1.- Aprovar inicialment l'establiment del servei d'àrea d'estacionament d'autocaravanes de Tortosa, sobre 
la base de la memòria justificativa i el projecte d'establiment del servei. 
 
2.- Aprovar inicialment el reglament del servei de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes de Tortosa.    
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3.- Aprovar l'establiment dels preus públics de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes de Tortosa (que es 
detallen a continuació), així com les seves condicions de pagament: 
    

SERVEI Import, en euros (IVA exclòs) 
Pernoctació 4,24 Eur/nit 
Carregament i buidatge d'aigües 0,85 Eur/ 15minuts 
Electricitat 1,69 Eur/hora 

   
4.- Sotmetre a informació pública l'expedient tan pel que fa l'establiment del servei, com a l'aprovació del 
reglament i preus públics, i les seves corresponents condicions de pagament, per un termini de trenta dies, 
a comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de presentació 
d’al·legacions i suggeriments.   
 
5.- Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de l'ajuntament, a fi de què tots 
els interessats puguin presentar suggeriments i/o al·legacions. 
 
6.- Disposar que en el supòsit que transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin 
presentat al·legacions, reclamacions i/o objeccions, l'expedient quedarà aprovat definitivament havent de 
publicar el reglament del servei per a la seva eficàcia” .  
 

*-*-* 
 

 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren el torn de paraula el Sr. Monclús, per expressar que a l’any 2010 Esquerra Republicana 
de Catalunya, tan des del govern de la Generalitat com des de la regidoria de turisme de l’anterior govern 
municipal, es va impulsar la creació d’una àrea d’estacionament d’autocaravanes. Tenia un valor de 
144.000 i pico d’euros, dels quals l’Ajuntament en pagava el 10% i a més a més aportava els terrenys per 
a construir-la. Això no va ser una actuació de capritx. Crear un servei d’aparcament per autocaravanes 
contribueix a millorar la qualitat de l’estada i de la visita del turista al municipi, quan aquest turista es 
desplaça i va amb autocaravana. Això contribueix a la percepció i valoració del municipi i del territori, en 
aquest cas de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. Per cert, és una forma de viatjar i de fer turisme que cada 
vegada va a més, va en augment i que afecta, la gent que ho fa, a un segment econòmicament prou potent 
per a deixar productes econòmics i diversificar i donar dinamisme a l’economia local. 
 
Aquesta, una àrea d’aparcament d’autocaravanes, és una infrastructura que adequadament senyalitzada, 
ben mantinguda i ben promocionada el que pot fer és contribuir a que ens arribi turisme a totes les 
èpoques de l’any, el que diuen els experts, a la desestacionalització. Fa més d’un any que està construïda i 
inaugurada. Disposem d’una de les millor àrees d’aparcament d’autocaravanes de Catalunya, està 
pràcticament dins la ciutat, a tocar al Pont del Mil·lenari, disposa de 32 places d’aparcament, amb zones 
d’abocament d’aigües grises, d’aigües negres, per a presa d’aigua potable, de llum, vull dir tot el que ha de 
tenir, és de les millors que hi ha a Catalunya i bé, celebrem que avui es porti a aprovació el nou reglament, 
els preus públics, per tant, ens sentim pares de la criatura i votarem que si. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui subscriu al 100% les paraules del Sr. Monclús, a més se’n 
congratula que es facin corresponsables de l’obra de govern d’aquests últims anys, dels últims 4 anys, ho 
van fer conjuntament i és veritat, jo crec que l’Ajuntament de Tortosa al final ho va acabar aportant algo 
més del 10%, però no discutirem això, però això forma part  del que el Sr. Monclús deia del desgavell que 
s’havia fet aquests 4 anys amb les factures. Se’n recorda del Ple de divendres passat? Doncs desgavell 
cap. L’Ajuntament, en aquest cas concret, ha implicat que ha pagat íntegrament l’obra i no ha cobrat 
íntegrament la subvenció. Per tant, en aquesta obra, l’Ajuntament, que era necessària, que vam fer 
conjuntament, que vam fer quan governàvem Esquerra i Convergència, ha implicat que també col·labori a 
aquest desfasament que ara tenim de 13 milions d’euros. Per què? Doncs perquè el govern de la 
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Generalitat s’ha retardat en una part del pagament concret.  
 
Per tant, subscrit al 100% el que ha dit i l’únic que li matiso és de que em congratulo que també facin seva 
l’obra de govern dels 4 anys perquè jo crec que és el que és, la gent ho sap i al final ha de tenir el 
convenciment que la gent la va valorar bé aquesta obra de govern dels últims 4 anys i, per tant, qüestionar 
que què s’ha fet, doncs miri, li podria dir d’aquesta obra, o li podria parlar del viver d’empreses, o podria 
parlar de tantes i tantes inversions que algunes avui encara les tenim pendents de cobrar i que altres, i 
algunes de pagar, i altres com aquesta l’hem pagat per cobrar íntegrament la subvenció que encara no 
hem cobrar. Igual com el cas del viver d’empreses i altres. Per tant, agraeixo el posicionament i estem 
compromesos amb aquesta i altres actuacions que s’han fet al llarg dels últims anys, de donar-los-hi 
precisament la màxima utilitat, no només per a Tortosa, perquè aquesta és una obra i el Sr. Monclús ho 
sap perquè ho havíem parlat, no és una obra en clau estrictament municipal; és una obra en clau territorial 
i és una obra de la qual també ens podem sentir orgullosos i prestem un servei al turisme de tot el territori. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz qui, al fil de la intervenció del Sr. Alcalde, demana que li 
permeti, amb tot el respecte, que digui que aquesta mena de sarcasme d’oratòria plenària no està gens 
malament. Ho dic amb tota la cordialitat, per tot el que es pot “entrellegir” del que vostè li respon ara al Sr. 
Monclús, o li ha respost al Sr. Monclús. 
 
De qualsevol manera, pel que fa al viver d’empreses, si que ens agradaria que algun dia en parléssim i si 
no ho fa el Sr. Alcalde, nosaltres portarem a alguna sessió plenària el tema perquè el pugéssim parlar en 
profunditat. 
 
Dit això, la meva intervenció volia ser molt breu i era de que votarem que si i que ens congratulem de que 
es porti al plenari aquesta proposta d’acord, atès que ja en comissió d’Espai Públic i també en un prec en 
aquest plenari vam parlar d’aquesta qüestió i que, per tant, celebrem de que avui el poguéssim aprovar. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que al final se sentirà coaccionat. No podré 
parlar perquè cada vegada, suposo que deuen buscar això, cada vegada que intervinc i contesto a un 
portaveu o dic qualsevol cosa, qualsevol dels altres fa la interpretació del que he dit. Ara vostè que si jo li 
he dit al Sr. Monclús de no sé què del sarcasme, l’altre dia el Sr. Dalmau que si jo li havia dit “de la torre 
d’un campanar”. Escolti, jo casi els diria una cosa: cada portaveu que se’n “cuidi” d’ell mateix i que em 
contesti a mi, i jo contestaré a cada portaveu, perquè si vostès han d’intentar interpel·lar-se amb les 
interpretacions que jo faig. Jo li he dit una cosa que sento de tot cor al Sr. Monclús, i ho he dit, i ho sap ell i 
ho saben altres membres d’Esquerra Republicana. Jo em sento extremadament orgullós i content de l’obra 
de govern que es va fer amb un pacte a l’Ajuntament de Tortosa que, entre altres coses i no exempta 
d’importància, va tenir una qualitat: que va ser el primer pacte a l’Ajuntament de Tortosa que va durar tot 
un mandat i es va començar el mandat i es va acabar el mandat i això no és gràcies a Convergència o 
gràcies a Unió, ni gràcies a Esquerra. És gràcies a Esquerra Republicana, a Convergència i Unió, als 
regidors, als comitès locals i als partits que van donar recolzament a aquest projecte. I ho dic sense cap 
ironia, ni sense cap absolutament sarcasme, ni molt menys. I jo estic content i si a algú li sap mal que jo 
estigui content, doncs que s’hi fiqui fulles, però jo estic content i ho he de dir i és que no puc fer-hi més. 
Cadascú som com som. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau per posar de manifest que ell ja té col·leccionades algunes 
dites del Sr. Alcalde respecte a ell.  
 
La d’un campanar ho va dir al segon Ple que vam tenir i em va dir també que no sabia el que era un 
contracte i més coses, vull dir, si vol ja li explicaré. Res més. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús per reconèixer l’obra de govern que es va fer des de l’Ajuntament, 
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però també creu que és de justícia reconèixer l’impuls a aquesta obra de govern municipal que es va fer 
des d’aquell, entre cometes, “denostat” tripartit, perquè tothom ha vetllat per a que a Terres de l’Ebre 
arribessin molts recursos i es poguessin fer actuacions d’aquestes que són assenyades i de sentit comú. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació intervé el Sr. Alcalde per dir que el Sr. Monclús pot reconèixer el que vulgui, però els que ens 
dediquem a aquesta activitat, sap quin és el reconeixement? Ho sap?  Quan ens presentem cada quatre 
anys a exàmens. I jo li puc dir que el reconeixement que va donar la gent de Tortosa al pacte de govern 
d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió va ser un creixement de dos regidors i un percentatge de vot 
de més del 10%. El reconeixement que va donar al país el “denostat” tripartit va ser una disminució de 
casi, no, que va superar els 20 diputats i 20 punts. Per tant nosaltres, jo, vostè, podem fer els 
reconeixements que sigui, són reconeixements a nivell personal i particular. Els reconeixements que valen 
són els de la gent i jo li puc dir que el reconeixement de l’obra de govern del govern d’Esquerra 
Republicana i Convergència i Unió, no només del de Convergència i Unió, va donar uns resultats electorals 
que, objectivament i quantitativament, va ser el que va ser. 
 
Jo el tripartit avui ni l’havia anomenat encara i quan no l’anomeno, me’l trauen vostès. És que són 
impagables. És que, clar, jo no havia dit res del tripartit. Vostè em trau “no, hem de reconèixer l’obra del 
tripartit” i jo li he de dir “escolti, van ser els ciutadans, eh, qui ens van col·locar a cadascú al nostre lloc”. 
 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prossegueix el Sr. Alcalde per fer un aclariment en relació a una proposta del grup municipal Plataforma 
per Catalunya: 
 
Dir-los-hi, tal i com els hi vaig avançar avui en Junta de Portaveus, que per un error administratiu i que 
assumeixo, a l’hora de girar l’ordre del dia, havia una proposta del grup municipal Plataforma per 
Catalunya que havia entrat al registre i que no s’havia incorporat a l’ordre del dia i, per tant, jo els hi he 
proposat incorporar a l’ordre del dia aquesta proposta i la inclouríem d’acord al procediment normalment 
habitual que és l’ordre de registre al registre de l’Ajuntament. Per tant, com que aquesta proposta va 
entrar entre la proposta que ja figura a l’ordre del dia de Plataforma per Catalunya i la proposta del grup 
municipal del Partit dels Socialistes, faríem que el dotzè punt de l’ordre del dia seria l’altra proposta de 
Plataforma per Catalunya i la del grup socialista passaria al tretzè i així successivament amb la resta de 
punts. 
 

*-*-* 
 
 
11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE DECLARACIÓ DE CONDEMNA A 
L’ABLACIÓ GENITAL FEMENINA.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Jordi Pere Casanova i Panisello, portaveu del partit 
Plataforma per Catalunya, per tal que doni a conèixer la següent proposta al Consistori, el qual vol fer un 
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comentari abans de passar a presentar directament la moció: Aquesta moció fa 15 dies va ser aprovada a 
la ciutat d’Igualada per tots els grups municipals, va ser unànime. 
 
“ Atès que el passat dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i que el passat 6 de febrer es 
va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerància Zero a l’Ablació. 
 
Atès que segons UNICEF la mutilació genital femenina afecta a més de 140 milions de nenes i dones a 
tot el planeta i que cada minut cinc nenes son sotmeses a una ablació al món i que cada any més de tres 
milions de nenes tenen el risc de sofrir la cruel mutilació del clítoris i que és encara una pràctica que es 
continua practicant actualment a 26 països africans i a alguns d'Àsia. 
 
Atès que experts de la Universitat Autònoma de Barcelona creuen que prop de 10.000 nenes poden estar en 
risc de sofrir una ablació a Espanya i que els Mossos d'Esquadra han intervingut en 36 casos de nenes a 
Catalunya que estaven en risc de sofrir una ablació, segons les xifres del 2011 de la Conselleria d'Interior. 
 
Atès que a la immensa majoria dels casos de residents a fora de l'Àfrica es tracta de menors que sovint 
viatgen als seus països d'origen per practicar la mutilació, sobretot en èpoques de vacances escolars. 
 
Atès que a Espanya la primera sentència contra uns pares responsables de l'ablació de la seva filla va ser el 
passat mes de novembre a una parella originària de Gàmbia que viu a la província de Terol i que va ser 
condemnada només a sis anys de presó pel pare i de dos per la mare, ja que la mutilació genital femenina tan 
sols està penalitzada a Espanya amb entre sis i dotze anys de presó. 
 
Atès que l’ablació genital femenina causa segons l’OMS danys irreparables, ja que pot implicar la mort de 
la nena per col lapse hemorràgic o per col lapse neurogènic a causa de l'intens dolor i el traumatisme, així com 
infeccions agudes i septicèmia. Moltes nenes entren en un estat de col lapse induït per l'intens dolor, el trauma 
psicològic i l'esgotament a causa dels crits. 
 
I atès que la mutilació del clítoris és a dia d'avui una de les pràctiques més salvatges de violència de gènere i 
que és un atemptat a la llibertat sexual de la dona. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. - Condemnar rotundament l'aberrant i denigrant pràctica de l’ablació de clítoris a tot el planeta. 
 
2- Instar tant al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya com al Ministeri de l'Interior de 
l'Estat espanyol a què destini els recursos econòmics i humans necessaris per tal de lluitar contra la 
terrible pràctica de la mutilació genital, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol i als països on 
és costum l’ablació, intentant assolir acords exclusius amb les autoritats dels països d'origen de les 
famílies amb nenes en perill de sofrir una mutilació genital. 
 
3- Instar al Ministeri de Justícia del govern de l'Estat espanyol a que endureixi les penes per delicte 
d’ablació del clítoris a fi de dissuadir amb més fermesa a totes aquelles persones que tinguin la intenció 
de practicar tal atrocitat a menors indefenses. 
 
4- Que l'Ajuntament elabori un Protocol Municipal per a la Prevenció i l'Actuació Contra la Mutilació Genital 
Femenina, en col·laboració amb centres educatius de la ciutat, els cossos de seguretat, els centres 
d'assistència primària i l’hospital V. de la Cinta”. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que els grups municipals li han comunicat la seva 
intenció de votar en contra de la proposta de Plataforma per Catalunya, per tant, aquesta queda rebutjada, 
passant al següent punt de l’ordre del dia. 
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En aquest moment el Sr. Casanova comunica que abandona el Saló de Sessions. 
 
Prossegueix el Sr. Alcalde donant les gràcies al Sr. Casanova i entenent que el proposant no defensa la 
següent proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya, la qual decau de l’ordre del dia, 
addicionada durant la celebració d’aquest Ple i que gira baix la rúbrica de “ 12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PER INSTAR L'IMAM DE LA MESQUITA DE TORTOSA PERA QUÈ CONDEMNI PÚBLICAMENT I SENSE EMBUTS 
LES DECLARACIONS DE L'IMAM DE LA MESQUITA BADR DE TERRASSA ” 
 
Per tant, es passa a presentar i debatre la proposta número 13 de l’ordre del dia, girada inicialment com a 
punt 12è. 
 
Acte seguit el regidor Sr. Casanova abandona el Saló de Sessions. 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LA 
TRANSPARÈNCIA FINANCERA PER LA COMERCIALITZACIÓ DE LES “PARTICIPACIONS PREFERENTS”. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta la regidora del partit Socialista, Sra. Núria Chertó 
i Roig. 
 
“ Que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per haver adquirit les 
conegudes com a "participacions preferents", producte financer d'alt risc ofert per diverses entitats 
financeres. 
 
Les "participacions preferents" consisteixen en eines de captació de fons procedents de persones 
estalviadores, amb molt baixa liquiditat, sense venciment de retorn del capital, i que en la seva 
remuneració, en rendiment i en retorn del capital inicial queden subjectes a l'arbitrarietat de l’entitat 
financera emissora. 
 
Aquest producte financer presenta un gran nombre d'avantatges per a les entitats financeres emissores, 
atès que el capital captat és comptabilitzat com a fons propis. Per tant, i en raó de les exigències en 
dotació de capital propi efectuades pel Banc Central Europeu i pel Banc d'Espanya, la promoció de les 
"participacions preferents" entre les persones clients de diverses entitats financeres alleujava aquestes 
noves exigències dels ens reguladors esmentats, sense carregar els seus balanços i endossant la 
responsabilitat a les persones subscriptores d'aquest producte financer. 
 
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d'estalvi o comptes a termini, el capital 
situat a les "participacions preferents" no queda cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits, perdent una 
important seguretat per a la persona estalviadora o inversora. 
 
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi econòmica, moltes de les 
persones que tenien dipositats els seus estalvis en forma de "participacions preferents" han vist com ni la 
remuneració compromesa ni la recuperació del capital inicial no són satisfets per diverses entitats 
financeres. La complexitat d'aquest producte financer així com la particular situació econòmica d'algunes 
entitats financeres ha generat que moltes persones estalviadores no puguin recuperar en cap moment el 
seu capital inicial, trobant-se en alguns casos amb respostes que incloïen només la recuperació d'una part 
del capital invertit, perdent-ne bona part, o amb compromisos de retorn de fins a 10 anys. 
 
Cal notar que les "participacions preferents", en no tenir venciment, només poden ser venudes al que es 
coneix com a "mercat secundari", àmbit on la venda és força complicada, sovint a un preu molt més baix 
que el valor inicial dipositat, i on generalment només la pròpia entitat emissora acostuma a recomprar, 
també sovint a un preu molt menor que el capital inicial. 
 
La venda de "participacions preferents" a persones estalviadores s'ha estat duent a terme per part de 
diverses entitats financeres sota frau, en no informar de forma detallada i acurada tant dels avantatges 
com dels inconvenients d'aquest tipus d'inversions. De fet, moltes de les persones afectades per les 
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"participacions preferents" són persones amb dificultats per comprendre moltes de les subtilitats de 
productes financers complexes com aquest. I, tal i com la realitat demostra, sovint diverses entitats 
financeres han obviat d'explicar a aquestes persones molts dels inconvenients que presenten les 
"participacions preferents". 
 
Moltes de les persones afectades per les "participacions preferents" són gent gran, pensionista, amb no 
massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que el fet de no rebre la remuneració prevista o promesa, 
així com els dubtes i dificultats per recuperar el capital inicial, els col·loca en una situació compromesa, 
difícil, i generadora d'un malestar important. 
 
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, que es veuen 
desprotegides i indefenses per la complexitat d'uns productes financers dels que no han estat 
correctament informades ni assessorades, elevem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer: Constatar la manca d'informació en la que han incorregut en molts casos determinades entitats 
financeres en la comercialització d'aquests productes. 
 
Segon: Comunicar als organismes reguladors (Banc d'Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors) la 
necessitat d'impulsar una campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de 
garantir la correcta informació per al conjunt de persones afectades, dels seus drets i dels seus deures. 
 
Tercer: Instar al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que les entitats financeres 
garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per aquests productes, dels que no hagin garantit 
una informació adequada sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i 
comercialització. 
 
Quart: Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones usuàries de les entitats 
financeres en la informació i defensa de les persones afectades, i en la denúncia de les irregularitats i 
comeses en la fase de comercialització i contractació d'aquests productes financers. 
 
Cinquè: Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i 
divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i demanda de restitució dels drets 
de les persones afectades”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Chertó 
Seguidament pren la paraula la Sra. Chertó, signant de la proposta, per exposar que presenten avui a 
debat al Ple de l’Ajuntament de Tortosa una moció que fa referència a un tema que recentment ha 
aparegut a la premsa i que cada cop afecta a més persones. Veuen com creix el nombre de persones 
afectades pel que són els productes financers que ofereixen alguns bancs i caixes que són les 
anomenades “participacions preferents”. 
 
Ens trobem davant d’una situació on actualment hi ha, pràcticament, a l’Estat espanyol un milió de 
persones afectades per aquest producte financer, de les quals més de 200.000 persones són de 
Catalunya i, centrant el tema a les Terres de l’Ebre, ens trobem davant d’aproximament 3.000 persones 
afectades per les participacions preferents i creiem que aquesta xifra pot anar en augment donat que cada 
vegada hi ha més persones que coneixen que tenen part dels seus estalvis col·locats en aquests 
productes. 
 
Les participacions preferents, no es tracta ara de fer una valoració tècnica del que són, però si per posar 
en situació, les participacions preferents són uns productes financers sense venciment de retorn del 
capital i que en la seva remuneració, en el seu rendiment i el retorn de capital inicial queden subjectes a 
l’arbitrarietat de l’entitat financera emissora. A més, aquest capital situat a les participacions preferents no 
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queda cobert pel fons de garantia dels dipòsits. 
 
Aquest producte financer presenta, com veiem, un gran número d’avantatges per a les entitats financeres, 
ja que el capital aportat per aquests estalviadors és comptabilitzat com a fons propi del propi banc o caixa. 
 
La venda de participacions preferents a persones estalviadores s’ha estat duent a terme per part de 
diverses entitats financeres sota el que podríem denominar un frau legal, en no informar de manera 
detallada i acurada tant de les avantatges com dels inconvenients d’aquest tipus d’inversions i tal i com la 
realitat demostra sovint, diverses entitats financeres han obviat d’explicar a aquestes persones molts dels 
inconvenients que presenten les participacions preferents. Moltes de les persones afectades per aquest 
productes són o bé gent gran, o pensionistes, o estalviadors, o amb rendes baixes, raó per la que el fet de 
no rebre la remuneració prevista o promesa, així com els dubtes i dificultats per recuperar el capital inicial, 
els col·loca en una situació compromesa, difícil i generadora d’un malestar molt important a tota la societat 
i més en aquests temps de crisi. 
 
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones que es veuen 
desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers dels quals no han estat 
correctament informades ni assessorades, normalment per la seva oficina i director de confiança, elevem 
al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord (els cinc punts més anteriorment descrits). 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau per manifestar que ells sempre han plantejat el tema de què 
aquests temes, i valgui la redundància, s’escapen de l’àmbit i competències municipals. Creiem que són 
d’organismes més superiors al de l’Ajuntament de Tortosa. No obstant, és evident que el tema de les 
participacions afecta a molts ciutadans del municipi i de la ciutat de Tortosa i per això, d’alguna forma, 
nosaltres volem ja d’entrada dir que recolzem la moció del Partit Socialista, sobretot perquè, com deia la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, el producte de les participacions preferents és un producte 
financer complex i d’un risc molt elevat. És, com deia la regidora, una participació a perpetuïtat 
pràcticament, o sigui, de fet sol es poden rescatar a l’any 3000, és un fet perpetuo. Es pot rescatar d’una 
altra forma, prèvia autorització del Banc d’Espanya, però el normal no és això. Tenen una rendibilitat que 
no està garantida, els primers dos anys es fixa, després és variable, però al mercat secundari de valors i 
també en lo que és preferència estan penúltimes amb la possibilitat de liquidar-les per davant de les 
accions dels accionistes i també, per últim i això és molt important, no estan protegides pel fons de 
garantia de dipòsits. 
 
A aquesta zona, a Tortosa, i a mi em consta com a tots, tots coneixem persones que s’han trobat en què 
se’ls va vendre aquest producte. Sobretot, són persones d’una capacitat econòmica mitja – baixa, és a dir, 
pensionistes, petits inversors, no grans capitalistes, que ara es troben en una greu situació. Jo conec a 
gent que m’ha explicat el seu problema, les seves circumstàncies diverses, des del que tenia que comprar 
un cotxe, ha anat i li han dit que no pot disposar, fins a aquella persona que ha dipositat uns diners que li 
havien donat per un tema d’indemnització de salut i no pot anar a buscar-ho. Jo penso que tot això és molt 
greu, molt greu encara més amb la situació que està l’economia de tots, individual i general i, per lo tant, 
nosaltres, el Partit Popular, el grup municipal del Partit Popular declarem la nostra solidaritat amb tots els 
afectats i, en la mesura que pugéssim, recolzarem qualsevol mesura com, per exemple, la moció que 
presenta el Partit Socialista en defensa del afectats. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell manifestant que votaran a favor de la moció, ja que comparteixen 
el 100% del seu contingut. 
 
És una expressió més de la indefensió en què la gent humil, en què la gent del carrer es troba davant 
d’aquells que sembla ser que tenen carta blanca i que tenen impunitat. Ara comentava el senyor Dalmau 
que el perfil és de petits inversors i de gent jubilada. És cert, la gent que té molts diners ho posa a les 
SICAV que tributen a l’1% i rarament perd un duro. Per tant, els defectes del sistema generalment, o 
sempre, recauen sobre els febles. Davant d’això, tot i que no és un tema municipal, hi ha gent afectada del 
nostre municipi i l’obligació teòrica de les administracions i també dels parlaments és sortir en defensa 
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d’aquelles persones que la necessiten, sempre que la causa sigui justa i, per tant, després de sentir aquí 
valoracions molt positives, jo animo a tots els grups d’aquest Ajuntament a que això tingui continuïtat als 
parlaments i en aquest sentit recordar que el nostre grup ja ha posat mans a l’obra per a intentar que això 
sigui una realitat allà on pertoca, que és als parlaments. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús per manifestar que, com han dit aquí a Tortosa, a les Terres de 
l’Ebre, això ha tocat a molta gent i això és una injustícia, encara que en poguéssim dir que és un frau legal i 
clar, Esquerra ha engegat ja una sèrie d’accions de cara a veure si se li pot pegar la volta a aquesta 
injustícia i hem demanat, per exemple, la compareixença al Congrés dels Diputats del governador del Banc 
d’Espanya i del president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per donar compte de les actuacions 
realitzades en la seva funció de control i les solucions possibles. També a Esquerra hem demanat les 
compareixences al Parlament de Catalunya del director de l’Agència Catalana de Consum i de 
representants dels afectats i hem presentat proposicions de no llei tant al Congrés dels Diputats com al 
Parlament de Catalunya, per instar a que el Banc d’Espanya a fer una campanya d’inspecció immediata 
que derivi en expedients sancionadors que es considerin oportuns. I bé, davant d’aquesta injustícia, una 
actuació més és recolzar aquesta moció que presenta el Partit Socialista de Catalunya i votar-la 
afirmativament. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, avançant que per part del grup de Convergència i Unió el seu 
vot serà favorable a la moció perquè mostren la seva consideració davant d’una situació que està afectant 
a un nombre considerable de persones i, malauradament, una part d’elles és cert que mostren un perfil 
vulnerable, tot i que també ha afectat a molts sectors de la societat, en aquest cas per manca d’informació 
o manca d’omissió d’alguna informació per part de les entitats financeres. 
 
Les característiques del producte, cert que configura un producte de dubtosa fiabilitat, ara veien alguns 
casos l’entitat si que informava als seus clients i, per tant, hem de dir que llavors estem davant d’un 
contracte privat i poca cosa podem fer-hi. No obstant, sense cap mena de dubte, ens preocupa la situació 
a la que alguns clients es veuen abocats, ens fem ressò de la preocupació així com del neguit que provoca, 
sobretot en persones grans dipositaris de la seva confiança en l’entitat i, en molts cops, l’entitat amb la 
qual que actuaven sempre. Ara bé, aquest producte també hem de tenir clar que és fruit d’una 
permissibilitat legislativa, una permissibilitat també derivada d’un govern de l’Estat espanyol, en aquest 
cas, al seu moment del govern socialista que és qui va permetre poder portar a terme aquesta activitat per 
a determinades entitats bancàries. La llàstima és que, malgrat aquest tema es va generar fa més de dos 
anys, no s’actués al seu moment i ara es vulgui una mica perdonar aquestes culpes o aquesta situació a 
través d’unes mocions que, en tot cas, com Ajuntament de Tortosa poca cosa hi poden dir. No tenim 
competències i, en tot cas, jo crec que el que molt podem fer és donar el nostre suport moral, però poca 
més. 
 
També voldria deixar constància que li donarem suport però que, en tot cas, deixar clar que al punt on 
demana el suport de l’Ajuntament de Tortosa, crec que és al punt quart, no pot ser en cap cas cap suport 
econòmic, tenint en compte el que li he exposat i tenint en compte que no ens competeix com Ajuntament 
donar cap tipus de suport en aquest sentit. 
 
Per tant, donarem suport com a força política, esperant que aquesta situació es resolgui, però que en tot 
cas és una situació que no ens competeix com Ajuntament de Tortosa i que sí que voldria que al seu 
moment, des del govern socialista quan governaven, s’hagués actuat i potser no haguéssim arribat a 
aquesta situació. 
 
Intervenció de la Sra. Chertó 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Chertó per agrair, abans que res, a tots els grups municipals pel seu 
posicionament. Crec que és el moment, no solament de prendre decisions polítiques, sinó també d’estar al 
costat de la gent en el moments en els quals no entenen la situació que està passant. 
 
La setmana passada comentant aquesta mateixa moció que havíem presentat, hi havia gent que no era 
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conscient encara d’on tenia els seus estalvis. Llavors, deixant a part els temes polítics, crec que resulta 
positiu que l’Ajuntament de Tortosa pugui fer front a una moció d’aquestes característiques. 
 
Fent referència al que comentava la Sra. Roigé, al punt quart en cap cas es demana cap defensa o cap 
suport econòmic, sinó que es demana un suport a aquelles associacions com ara ADICAE que justament 
aquest 27 de març ha fet pública una nota de premsa en la qual, no voldria equivocar-me i voldria llegir-ho 
textualment, porta als tribunals per abús de les participacions preferents, demandes de conciliació davant 
de 28 entitats financeres, que són tots els grups afectats, és a dir, totes les persones que comentava el 
senyor Monclús, s’associen a través d’aquesta associació per tal de demandar a les entitats financeres i 
ser més forts. En cap cas parlem d’un suport econòmic o d’una ajuda per part de l’Ajuntament, sinó que si 
des de l’Ajuntament es reben peticions de gent que no sap on anar, pugéssim posar-los en contacte amb 
aquest tipus d’associació per tal de mobilitzar i fer coneixença a la gent de la situació que s’està vivint. 
 
Reitero el meu agraïment per part de tots els grups municipals. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels presents, que suposa la 
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PERQUÈ EL GOVERN ESPANYOL 
CONNECTI L’AUTOVIA A-7 ENTRE L’HOSPITALET DE L’INFANT I LES TERRES DE L’EBRE.  
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el portaveu del partit d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Sr. Josep Felip Monclús Benet. 
 
“ El 16 de febrer de 2012 s'obria al trànsit de vehicles, després de tres anys d'haver-se inaugurat, el tram 
de 9 km de l'autovia A-7 en sentit sud, que uneix l'Hospitalet de l'Infant i la central nuclear Vandellòs II, de 
manera que es completava el tram d'autovia A-7 en doble sentit entre Tarragona i l’Hospitalet de l'Infant. 
 
Mentrestant, el tram d'autovia A-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i el Perelló (13,9 km) encara està en fase 
d'estudi informatiu, i el tram entre el Perelló i La Jana, després d'anys que s'hagi projectat i publicat el 
projecte informatiu es manté paralitzat per les al·legacions al seu pas per Campredó - Font de Quinto. 
 
La realitat que tenim a hores d'ara és que els habitants i les empreses de les Terres de l'Ebre, una vegada 
més, pateixen una situació de discriminació amb relació amb altres indrets de la mateixa demarcació de 
Tarragona i del conjunt del país, de manera que els que estem més lluny dels grans centres logístics, 
industrials i culturals som els mateixos que hem de pagar més per arribar-hi mitjançant una via ràpida, fet 
que incideix negativament tant en la nostra economia familiar com en l'empresarial, amb la corresponent 
pèrdua de competitivitat i d'oportunitats. 
 
La situació econòmica actual, el cost del tram de l'A-7 entre La Jana i el Perelló amb la construcció d'un 
nou pont sobre el riu Ebre i la manca d'acord final sobre el problema de Font de Quinto ha portat Esquerra 
Republicana de Catalunya a fer una proposta unitària i realista a la resta de partits i agents socials i 
econòmics de les Terres de l'Ebre. Hem d'unir esforços per poder aconseguir fer avançar infrastructures 
concretes, possibles i reals; com el tram de l'A-7 al seu pas per les Terres de l'Ebre, que té un gran impacte 
sobre el conjunt de la població i les empreses de les Terres de l'Ebre. En el tram el Perelló - l'Hospitalet de 
l'Infant, les al·legacions de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i el Perelló van ser acceptades i, per tant, hi ha el 
màxim consens amb el Ministeri de Foment. Pel que fa al tram el Perelló - autovia de l'Aldea - Tortosa (C-
42), el traçat que està inclòs dins de l'estudi informatiu la Jana - El Perelló (62,9 km), no presenta gairebé 
dificultats al seu pas pels termes afectats. 
 
EI fet de connectar les Terres de l'Ebre al mapa d'autovies al més aviat possible també representarà una 
oportunitat de generar llocs de treball i activitat econòmica, a partir de l'obra pública que es generarà. Cal, 
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doncs, que treballem de manera unitària perquè aquesta infrastructura sigui una prioritat en els propers 
pressupostos generals de l'Estat. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC presenta la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1. Demanar al Govern de l'Estat que els pressupostos de l’Estat pels anys 2012 i 2013 incloguin partides 
econòmiques suficients per acabar la redacció del projecte constructiu del tram de l'A-7 entre l’Hospitalet 
de l'Infant i el Perelló i començar l'execució de les obres l'any 2013. 
 
2. Demanar al Govern l'Estat extreure el subtram de l'A-7 el Perelló - autovia de l'Aldea - Tortosa (C-42) de 
l'estudi informatiu La Jana - El Perelló, i que els pressupostos de l'Estat pels anys 2012 i 2013 incloguin 
partides pressupostàries suficients per redactar el projecte constructiu i poder començar les obres l'any 
2014. 
 
3. Fer saber al Govern de l'Estat que les demandes anteriors no signifiquen la renúncia a avançar en la 
redacció del projecte constructiu del tram d'autovia A-7 entre La Jana i l'autovia l'Aldea - Tortosa (C-42). 
 
4. Demanar al Govern de l'Estat que els pressupostos de l'Estat per a l'any 2012 incloguin partides 
econòmiques suficients per redactar els projectes constructius i executar de manera immediata les obres 
de les variants de l'N-420 de Gandesa (5 km) i Corbera d'Ebre (3,9 km), de les quals es va publicar la 
licitació de l'estudi informatiu al BOE el 25 de març de l'any 2000. 
 
5. Enviar còpia d'aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, al Ministeri de Foment, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Subdelegació del Govern de l'Estat a Tarragona i a tots els 
partits polítics catalans amb representació al Congrés de Diputats”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús per manifestar que fa relativament poc, a meitat del mes de 
febrer, s’obria al trànsit de vehicles el tram de  9 km de l'autovia A-7, és aquella que no es paga, en sentit 
sud i que uneix l'Hospitalet de l'Infant a nivell de l’Almadrava, on està la central nuclear Vandellòs II, de 
manera que es completava tots el tram des de Tarragona fins a l’Hospitalet de l'Infant de l’autopista lliure 
de peatge, l’A-7. 
 
Però mentre això passava, el tram entre l'Hospitalet de l'Infant, que hauria de seguir fins a La Jana, primer 
Hospitalet de l’Infant – El Perelló, 13,9 quilòmetres, encara està en fase d'estudi informatiu, i el tram que 
va des del Perelló fins a La Jana, després d'anys que s'hagi projectat i publicat el projecte informatiu, està 
paralitzat per les al·legacions al seu pas per la zona de Campredó - Font de Quinto. 
 
Bé, la realitat que tenim a hores d'ara és que tant les empreses com els habitants d’aquí de les Terres de 
l’Ebre, una vegada més, patim una situació de discriminació en relació a altres indrets de Catalunya i 
també de la demarcació de Tarragona, de manera que quedem lluny dels centres logístics, dels centres 
industrials, dels centres culturals i, damunt que estem més lluny, hem de pagar més per a poder-hi arribar 
d’una manera ràpida perquè hem d’utilitzar l’autopista de peatge. Clar, això incideix negativament tant en 
la en la nostra economia familiar com en la de les empreses i els empresaris, amb la corresponent pèrdua 
de competitivitat i d'oportunitats per al nostre territori. 
 
Estem davant d’una situació econòmica delicada, estem amb la crisis. El cost del tram de l'A-7 entre La 
Jana i el Perelló amb la construcció d'un nou pont sobre el riu Ebre i la manca d'acord final sobre el 
problema de Font de Quinto ha portat a que Esquerra Republicana de Catalunya faci una proposta unitària 
i realista a la resta de partits i agents socials i econòmics de les Terres de l'Ebre. Pensem que hem d'unir 
esforços per poder aconseguir fer avançar infrastructures d’aquest tipus, infrastructures que són 
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necessàries, possibles i reals com el tram de l'A-7 al seu pas per les Terres de l'Ebre, que té un gran 
impacte sobre l’economia de les empreses i dels ebrencs. 
 
En el tram entre el Perelló i Hospitalet de l'Infant, les al·legacions que va fer de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i 
el Perelló van ser acceptades, o sigui, hi ha consens territorial i, per tant, ja estem tots d’acord amb el 
Ministeri de Foment i pel que fa al tram que va des del Perelló fins a nivell del que és l’autovia de l'Aldea – 
Tortosa, la C-42, el traçat que s’ha inclòs dins de l'estudi informatiu, que va des del Perelló fins a La Jana, o 
sigui, el traçat que arribaria fins a l’autovia Tortosa – l’Aldea, són vora 63 quilòmetres, aquest no presenta 
gaires dificultats pels trajectes i pels termes afectats. 
 
 
Per tant, creiem que el fet de connectar les Terres de l'Ebre al mapa d'autovies el més aviat possible, 
també representarà una oportunitat de generar llocs de treball i activitat econòmica, perquè generarà obra 
pública al nostre territori. Per lo tant cal que treballéssim tots d’una manera unitària perquè aquesta 
infrastructura sigui una prioritat en els propers pressupostos generals de l'Estat, que estant al caure, i per 
tot això el grup municipal d’Esquerra presenta la proposta de resolució transcrita. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau per exposar que la situació de l’autovia A-7 és un altre exemple 
de la situació de discriminació que tenim les Terres de l’Ebre enfront del centralisme del nord. És una 
discriminació econòmica que afecta a les famílies, per exemple el peatge de l’Aldea a l’Hospitalet de 
l’Infant és de 4€ i tanmateix succeeix amb el tram d’Ulldecona a Hospitalet de l’Infant on el peatge és de 
6,8€. És una discriminació que afecta als empresaris, com així ho ha dit fa poc la Cooperativa de 
Transports de Tortosa, la Cotrat i que suma a l’anterior cost econòmic la mancança de competitivitat del 
transport i afegit i agreujat per la sobre ocupació de la N-340.  
 
Així doncs, els que estem més lluny som els que hem de pagar més per tal d’arribar als centres logístics, 
econòmics, mèdics, socials i culturals, perdent milers d’oportunitats individuals i competitivitat col·lectiva, 
però també és una discriminació que afecta a la sanitat, tenint en compte que entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2011 nou de les vint víctimes mortals a les carreteres ebrenques, van perdre la seva vida a 
la N-340. I és també un risc en cas d’accident nuclear al no comptar amb una via d’evacuació nuclear, fàcil 
i preparada, complementària si es vol de l’AP-7. I també no deixa de ser un risc circulatori ja que, per 
exemple, per l’Aldea es calcula que diàriament passen al voltant de 15.000 vehicles al dia, entre ells 
camions de gran tonatge. 
 
Darrerament, els ajuntaments de l’Ampolla, El Perelló, l’Ametlla de Mar i pareix que Camarles també es vol 
afegir, han fet un front comú davant de la necessitat de desenvolupar totalment l’A-7 i això, crec jo, que és 
un altre exemple de la necessitat d’un gran front comú ebrenc integrant per polítics, empresaris i 
institucions, al marge de qualsevol consideració o interès unipersonal per a actuar enfront del centralisme 
del nord.  
 
La nostra solidaritat, un exemple és l’energia elèctrica basada en les centrals nuclears que les tenim en un 
radi de 60 quilòmetres, en tenim 3 d’actives i una que està inactiva i també podríem afegir l’electroquímica 
de Flix, han de tenir una compensació i aquest és un objectiu tan important o més que qualsevol altre per 
al nostre futur, més que una vegueria, més que un consell comarcal. El que vulgueu, però davant de tot 
unitat ebrenca davant del centralisme del nord.  
 
Mentrestant, com també s’ha dit als periòdics, seria bo que mentre no es faci aquesta ampliació de 
l’autovia des de l’Hospitalet de l’Infant fins a la província de Castelló, fins a La Jana, es tregui el peatge 
entre Ulldecona i l’Hospitalet de l’Infant. Res més, per això la nostra postura serà afirmativa, a favor de la 
moció presentada per Esquerra Republicana. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell manifestant que vagi per davant que donaran suport a la 
moció perquè entenen que és una declaració d’intencions positiva, però que també volen manifestar algun 
dubte. 
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El tema de l’A-7 està en una situació de bloqueig i és un bloqueig que probablement ve causat per la 
intransigència de l’Estat en no acceptar allò que des de l’Ajuntament de Tortosa, de manera reiterada, li 
hem demanat que és la correcció del traçat al seu pas per Campredó, a Font de Quinto i Mas de la Missa. 
Aquesta situació de bloqueig s’ha d’intentar desbloquejar i fraccionar els trams per a deslliurar alguna part 
d’aquests trams del problema que tenim aquí no ens resoldrà el problema tampoc. Llavors tinc certs 
dubtes sobre l’estratègia en sí. De tota manera crec que es bo, aquí normalment hem tingut un cert criteri 
d’unitat o d’acord el més ampli possible en relació amb això, crec que és positiu que es presenti aquesta 
moció i que a partir d’aquí en tornem a parlar, a veure si des de l’Ajuntament de Tortosa es pot fer alguna 
cosa per a intentar millorar la situació, desbloquejar-la, sempre des de la perspectiva de la màxima unitat 
d’acció possible.  
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté per expressar que té, tenia una sensació de que potser encara ho 
embolicaven més. A part de que a la moció hi ha dos projectes, dos trams viaris de primer ordre que és la 
N-420 amb les variants de Corbera i de Gandesa i després està l’autovia de l’interior, que hi ha un acord 
territorial després de moltíssimes reunions, de fa uns anys, de que el traçat no fos pel litoral sinó que fos 
per l’interior, que és el conegut com el tram de La Jana – El Perelló. I no ens enganyem, és a dir, aquí hi ha 
un bloqueig, però és un bloqueig econòmic. Venen les retallades i les coses s’aturen. És veritat que 
després podran haver discussions i s’han produït també, aquí i a molts llocs, de dir “sí, però era per 
l’interior, però després hi havien unes al·legacions que això ho van retardar, que tal”, és igual, és a dir, no 
perdéssim la unitat dels acords inicials i no perdéssim la unitat del projecte perquè sinó encara donarem 
més facilitats perquè les coses es compliquin més, no? i, per tant clar, nosaltres essencialment en què 
estem d’acord? Home amb la inquietud de la gent, que veu que hi ha una discriminació a les Terres de 
l’Ebre que ve sense pagar, diguem, peatge i que després, a Hospitalet, s’ha d’incorporar al vell traçat i sinó 
paga. Bé això és veritat, i ja hi estem d’acord amb això i, per tant, la reivindicació de que hi hagi una 
discriminació positiva cap al nostre territori té tot el nostre suport i el tindrà sempre. 
 
Per tant, com que estem d’acord en l’essencial i és de que això es desbloquegi, de que per molta crisi que 
hi hagi, doncs que hi hagi un mirament en positiu de cara al nostre territori, si que volem mantenir la unitat 
d’acció de tota la tramada perquè sinó pensem que això encara ho complicaria més. Per tant, ens 
abstenim. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé que manifesta que començarà fent una mica de memòria del 
que ha succeït pel que fa a l’A-7, tram La Jana – El Perelló, fins a arribar a dia d’avui. 
 
El 14 d’agost de l’any 2007 la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment va aprovar l’estudi 
d’impacte ambiental i l’estudi informatiu i a aquest estudi, l’Ajuntament de Tortosa va presentar 
al·legacions que foren aprovades per unanimitat de tots els grups municipals, demanant que el traçat 
escollit respectés l’acord adoptat al seu moment pels ajuntaments de les Terres de l’Ebre, per tots els 
ajuntaments de les Terres de l’Ebre i pel govern de la Generalitat, acord de l’any 2005, de manera que al 
seu pas pel terme de Tortosa no trenqués el nostre municipi, no limités el creixement i, en definitiva, no 
passés entre Campredó i Font de Quinto, sinó que anés una mica més direcció l’Aldea, que era el traçat 
que tots havíem aprovat. Mentrestant, al cap d’aquest any, aquest Alcalde i jo mateixa hem mantingut 
diferents reunions amb el Director General de Carreteres, amb la Subdelegada en el seu moment a 
Tarragona, amb els representats territorials a València, per tal d’intentar arribar a un acord. Inclús es va 
portar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, a instàncies del Vice-president del Congrés, el Sr. 
Jordi Jané, que es va aprovar pel Congrés dels Diputats on s’instava i s’assumia el compromís per tal 
d’estudiar el traçat proposat per l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Res d’això es va portar a terme i passen els anys, no s’estudia cap nou traçat, cap traçat que nosaltres 
demanàvem, el que havíem aprovat i consensuat totes les forces polítiques, passen els anys i a l’any 2010, 
properament farà 2 anys, el Govern de l’Estat, el Partit Socialista en aquest cas, treu un nou estudi 
d’impacte ambiental igualet que el que havia tret l’any 2007, amb una indignació per part nostra perquè 
torna a ser el mateix, torna a passar entre Campredó i Font de Quinto. Tornem a presentar al·legacions per 
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part de l’Ajuntament de Tortosa demanant que es respecti la voluntat de l’Ajuntament de Tortosa, de les 
Terres de l’Ebre, del Govern de la Generalitat i d’aquesta proposició no de llei aprovada pel Congrés dels 
Diputats. Nosaltres veiem que no hi ha cap voluntat de fer-ho i, malauradament, creiem que no són les 
al·legacions de l’Ajuntament de Tortosa, “ojalà” fos així, les que estan a hores d’ara paralitzant-ho. 
 
Per tant, des de l’Ajuntament de Tortosa continuarem treballant per tal de que l’Estat respecti la voluntat i 
el consens assolit pel territori, però no podem donar suport a una moció que el que ens demana és que es 
faci el tram des d’Hospitalet a El Perelló i que no faci, i que s’extregui com diu textualment el subtram des 
del Perelló fins a Tortosa, perquè no entenc com poden ser regidors de l’Ajuntament de Tortosa i vindre’ns 
a demanar això aquí. Jo això ho podria entendre, tampoc m’agradaria però ho podria arribar a entendre 
que m’ho presentés o que ho presentessin a l’Ajuntament del Perelló o a l’Ajuntament de l’Ametlla i 
diguessin “miri, estenguin l’autovia fins aquí i els de Tortosa ja s’aclariran”. Ells no ho han demanat, al 
contrari, aquests ajuntaments estan demanant que es faci tot el traçat, que és el que hem de demanar 
nosaltres i vostès, regidors de l’Ajuntament de Tortosa, venen aquí i ens demanen que es construeixi el 
tram que no afecta a Tortosa. Jo encara no ho entenc ara i miri que ho he llegit vegades i segueixo sense 
entendre-ho. 
 
A partir d’aquí entenc, això no sé en tot cas com els ha fet arribar, qui els ho ha fet arribar perquè si ho han 
fet vostès encara ho entenc menys, entenc que això deu venir d’Esquerra o d’algun sentit deu tenir, no 
entenc quin sentit té, perquè el que ha de fer l’Estat, Sr. Monclús, és recollir la voluntat del territori, fer el 
projecte tal com es va acordar i executar-lo i portar a terme aquesta autovia que tant necessitem, no el 
petit tram de l’Hospitalet al Perelló, ha de fer tot el tram des de La Jana fins al Perelló. I el que no podem 
fer és treure una part del projecte perquè això el que faria seria retardar més el tram nostre, cosa que no 
podem permetre en cap moment. 
 
Tampoc podem permetre caure en el que alguns heu volgut, i aquí em refereixo al que era el Delegat del 
Govern al seu moment, al Sr. Salvadó, un càrrec important d’Esquerra Republicana que va dir que no es 
portava a terme l’autovia de l’A-7 per culpa de Tortosa i dels seus pobles i això ho va dir en declaracions, 
cosa que nosaltres no ens volem sumar a aquesta teoria ni permetrem que ningú se sumi mentre 
nosaltres poguéssim. I tampoc entenem aquest doble discurs d’Esquerra Republicana en aquest cas quan 
està a Campredó i quan surt de Campredó, perquè això segurament els de Campredó no ho saben perquè 
si ho saben, als d’Esquerra de Campredó suposo que no els agradarà gens ni mica. Ni tampoc podem 
permetre unes declaracions també fetes pel Delegat del Govern al seu moment dient que s’havien recollit 
el 99% de les al·legacions presentades en aquest projecte que van tornar a traure el Govern de l’Estat a 
l’estiu del 2010. El 99% de les al·legacions havien estat respectades amb aquest traçat i nosaltres 
preguntem: i l’1% era Campredó, Font de Quinto, Tortosa i, en definitiva, la voluntat de totes les Terres de 
l’Ebre i totes les forces polítiques? Nosaltres demanarem, un cop més, l’autovia i treballarem per a que l’A-
7 sigui una realitat. Una realitat amb tot el traçat, no només un traçat que a més a més no ens afecta a 
Tortosa. Tot el traçat. 
 
I no voldria acabar sense dir-li al Sr. Dalmau que després de veure que s’uneix a aquestes tesis tan 
estranyes d’Esquerra Republicana, dir-li que confio, vostès que governen a Madrid, no ve de la voluntat del 
nord, ve de la voluntat del centre, del Partit Popular depèn això en aquest cas. Que vagi a Madrid, espero i 
confio que torni prompte i torni amb el projecte baix del braç. I realment també l’insto a que aquesta moció 
que vostè considera que s’hauria d’aprovar, que també la porti allà, però que la porti amb tot el traçat. Jo 
és el que li demano com a Ajuntament de Tortosa, com a portaveu de l’Ajuntament de Tortosa del govern 
municipal dir-li que el que ha de fer és, com a Partit Popular, portar-nos aquesta autovia cap aquí. Suposo 
que no tindrà cap problema, vist el que a  hores d’ara ha exposat.  
 
Per tant, nosaltres estem aquí per a defensar Tortosa, per a defensar que el traçat passi per Tortosa, per a 
defensar que es porti a terme tota l’autovia, tota l’autovia des de La Jana fins al Perelló, no des del Perelló 
fins a l’Aldea i que, en tot cas, el nostre vot evidentment serà contrari a una moció que no pretén portar a 
terme extreure el tram des del Perelló fins a Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús per posar de manifest que està d’acord amb el Sr. Dalmau, ja 
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que aquest ha fet unes reflexions molt assenyades i el que ara voldria i els alegraria, és que traslladés al 
govern de l’Estat espanyol, ja que el Sr. Dalmau forma part com a militant del Partit Popular, dos coses: 
que es fiquin “manos a la obra” i si és per fer tot el tram d’una tirada, millor i, si més no, mentrestant això 
no es realitzi, que al menys com a cosa compensatòria, que posin els diners damunt de la taula per a que 
els habitants ebrencs puguin passar debades pel tram de l’A-7, de l’autopista de peatge. 
 
També agrair a tots els regidors i regidores que han votat que sí a la proposta. Jo crec, voldria dir als 
representants de Convergència i Unió, Sra. Meritxell, que potser o no m’he explicat bé o ella no ho ha entès 
bé, però el que estic demanant no és només el tram que va des d’Hospitalet al Perelló, sinó que es faci 
aquest tram i també el tram que va des del Perelló fins a la C-12 que és l’autovia de Tortosa a l’Aldea. O 
sigui, no només el tram de 9 quilòmetres, sinó els altres 16. Per què? Perquè en aquests quilòmetres hi ha 
consens territorial i això és la voluntat de que mentre no es tiri endavant la resta, que es pugui treballar per 
a que això es faci, i no estem dient que no se segueixi treballant per tal de que es faci fins a La Jana. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé per tal de llegir-li el punt 2 de la moció al Sr. Monclús: “Demanar al 
Govern l'Estat extreure el subtram de l'A-7 el Perelló - autovia de l'Aldea - Tortosa (C-42) de l'estudi 
informatiu La Jana - El Perelló” i una altra cosa, que vol dir que no hi ha consens territorial en aquest tram? 
Quin consens territorial no hi ha? Hi ha consens absolutament territorial, de tots els ajuntaments de les 
Terres de l’Ebre pel que fa a aquest traçat i del Govern de la Generalitat, llavors i ara, per tant expliquem, si 
pot, quin és aquest consens territorial que no hi ha dintre d’aquest traçat pel que fa al terme de Tortosa, 
perquè encara no ho entenc. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús per contestar a la Sra. Roigé, dient-li que del territori si que 
n’hi ha eh?, o sigui, que en això si té raó. Em refereixo a consens amb l’Estat que no està tirant endavant i 
mentre estigui això, aquest nus lligat, el que estem demanant és que, escolti, seguem possibilistes, aquest 
és el sentit que té la moció. 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb 12 vots en 
contra corresponents als regidors del grup de CiU, 5 vots a favor corresponents als regidors dels grups 
municipals d’ERC (2), IETE (2) i PP (1), i 3 abstencions corresponents als regidors del grup municipal del 
PSC. 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA INSTANT AL PLE A REVISAR L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA 
BLAVA A TORTOSA I DIVERSES OBRES JA ADJUDICADES.  
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el regidor del partit Iniciativa Entesa per Tortosa – 
Entesa, el Sr. Jaume Forcadell i Torres. 
 
“ Recentment ha entrat en vigor l'ampliació de la zona blava a Tortosa. Esta mesura, que finalment ha 
suposat un increment substancial de les places d'aparcament afectades i de l'horari de pagament de les 
places ubicades al barri de Ferreries, va lligada a l'adjudicació de l'obra de l'aparcament soterrat de la 
Plaça Mossèn Sol i a l'arranjament de la mateixa plaça. Esta obra va ser adjudicada definitivament el 3 de 
gener de 2011 i tenia un termini d'execució de 13 mesos. A dia d'avui, les obres ni tan sols han començat. 
Resulta sorprenent, per tant, que l'increment de la zona blava de Tortosa haja estat, finalment, superior al 
que es va anunciar. 
 
De fet, l’empresa adjudicatària ha estat la mateixa d'un altre conjunt d'actuacions que tampoc avancen. 
L'adjudicació definitiva de les obres de les noves piscines i un edifici administratiu, que es va fer 
conjuntament amb la de la construcció d'un aparcament soterrat a la Plaça Joaquín Bau i l'arranjament de 
la mateixa plaça, es va fer el 28 de gener de 2011, i a hores d'ara ni tan sols coneixem el projecte 
executiu, que s'havia de presentar com a màxim dos mesos després de l'adjudicació definitiva de l'obra. 
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Atès que les obres que justificaven l'adjudicació de la gestió de la zona blava a Tortosa ni tan sols han 
començat. 
 
Atès que l'empresa està incomplint greument els terminis i les condicions amb què se'ls va adjudicar esta i 
altres actuacions. 
 
Atès que, tenint en compte la dramàtica situació econòmica de l'Ajuntament, algunes de les obres 
adjudicades poden deixar-lo en risc de fallida econòmica. 
 
Atès que l'increment desproporcionat i injustificat de la zona blava ha estat, per causes que desconeixem, 
molt superior al que se'ns va presentar inicialment, i no se n'ha informat ni demanat l'opinió a les 
Associacions de Veïns afectades. 
 
Atès que la solució als problemes de mobilitat de la nostra ciutat s'ha de tractar de manera transversal i ha 
de suposar un conjunt de mesures que van més enllà de l'ampliació indiscriminada de la zona blava. 
 
Atès que la mesura suposarà un increment de la facturació de l'empresa adjudicatària a costa d'un major 
esforç econòmic per part de la ciutadania de Tortosa. 
 
Atès que no s'ha previst cap mecanisme per facilitar l'aparcament als veïns i veïnes de les zones afectades, 
ni a les persones que necessiten estacionar a estes zones per anar a treballar. 
 
Proposem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa l'adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Deixar sense efecte l'ampliació de la zona blava, com a mínim fins que l'empresa adjudicatària 

assumisca la seua obligació d'executar l'obra de l'aparcament i l'arranjament de la Plaça Mossèn Sol. 
 
2. Instar el Govern Municipal a que, en tot cas, limite l'ampliació de la zona blava a allò que es va anunciar 

inicialment, és a dir, a 169 places més i sense ampliar els horaris de pagament al barri de Ferreries. 
 
3. Instar el Govern Municipal a donar explicacions de per què encara no han començat estes i altres obres 

adjudicades definitivament a esta empresa fa 15 mesos. 
 
4. Instar el Govern Municipal a rectificar i revisar el conjunt de les actuacions adjudicades a l'empresa, ja 

que impliquen un greu risc econòmic que l'Ajuntament de Tortosa no pot assumir”. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament el Sr. Forcadell posa de manifest que se n’ha parlat molt, els mitjans se n’han fet ressò, 
recentment ha entrat en vigor una ampliació important de la zona blava, una ampliació que no entenem 
perquè, en primer lloc, s’havia de fer com a compensació a una empresa que ens havia de fer una obra 
que no ens fa, que fa 15 mesos que està adjudicada, que tenia 13 mesos de t ermini d’execució i que és 
l’obra de l’aparcament de la plaça Mossèn Sol i la pròpia plaça Mossèn Sol. Aquesta obra no comença per 
tant, allò que vam adjudicar conjuntament que era “escolta, si em fas un aparcament i una plaça, jo et 
dono durant 25 anys la gestió de la zona blava de Tortosa”, deu n’hi do quin pastís, “i te la dono, a més a 
més, ampliada en 169 places per a que et quadrin els números amb el que perdràs de l’aparcament 
soterrat”. Això és el que nosaltres fèiem aquí el dia 03 de gener de l’any passat i que ara, sorprenentment, 
sembla que no hem fet perquè veig aquí caps que es mouen. 
 
El que els demés, els mortals pensàvem era que havíem adjudicat a 25 anys la zona blava per a que ens 
fessin una obra. Ara resulta que això no és així. Haurem de revisar tots plegats l’hemeroteca. La qüestió és 
que això és el que vostès van explicar, que durant 25 anys una empresa gestionaria la zona blava, que 
aquesta zona blava s’ampliaria en 169 places i que a canvi una empresa ens faria una obra important com 
era l’aparcament soterrat de la plaça Mossèn Sol i la plaça Mossèn Sol, i això no ha passat, com a mínim 
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una part d’això no ha passat, perquè les obres no han començat, quan ja haurien d’haver pràcticament 
acabat. I en canvi, no els hi donem ampliada amb 169 places, sinó que els hi donem ampliada amb 235 
places més i, a més a més, algo no s’havia comentat en cap moment quan se’n va parlar del tema que és, 
sense previ avís a l’associació de veïns de Ferreries, ni als veïns de Ferreries, ni a ningú, començar a pagar 
per les tardes i en dissabte. Una cosa que no sabia ni l’associació de veïns de Ferreries, com no sabia 
l’associació de veïns del Temple que, com diu el plec d’adjudicació a l’empresa, i ho diu clarament 
“avinguda de la Generalitat, des del pont fins al carrer Rosselló” i ara no s’acaba al carrer Rosselló, ara 
s’acaba al carrer Lamote de Grignon. 
 
Llavors ens expliquen que això es fa per la mobilitat de Tortosa però aquí hi ha un problema. Primer, que en 
nom de la mobilitat vam fer un pla de mobilitat que preveia diverses fases d’ampliació de la zona blava 
també, sí senyor. Va coincidir que va sortir just el pla de mobilitat abans de fer tot aquest tripijoc de 
l’aparcament soterrat i de la zona blava, però curiosament establia diverses fases. Quan vam parlar de les 
169 places, ja inicialment a l’any 2010, això ja era més d’una fase d’ampliació, era una fase i mitja i ara ja 
no sé on estem perquè ho hem ampliat més del que ho havíem d’ampliar. Llavors el problema aquí és per 
què? I no em vinguin, perquè ni a mi, ni a la gent, ni a ningú, amb el tema de la mobilitat. 
 
Aquí tenim un nus i aquesta moció va més enllà del tema de la zona blava, que ens sembla una mesura 
que s’ha fet amb una falta de delicadesa, amb una desproporció i amb una falta de criteri tremenda i això 
ho diem. Però anem més enllà. Tenim un paquet d’obres importantíssimes adjudicades a una empresa des 
de fa 15 mesos i això no arranca i han de donar una explicació, ho hem preguntat diverses vegades en 
comissió ja i aquí no hi ha explicació, “quan sapiguem algo ja ho direm”. No, no, és que aquí ara tenim 
novetats. O sigui, resulta que a aquesta empresa li hem adjudicat no només el que diem de l’aparcament 
de la plaça Mossèn Sol i la plaça Mossèn Sol, és que li hem adjudicat tot el complex de les piscines, també 
un quadre, tot un quadre. Vam fer veure que les començàvem ara fa un any i allò sembla, no vull dir cap 
país concret però sembla que hi hagi hagut un bombardeig allà i ens hem de donar vergonya de com ho 
tenim, i a més a més, hem adjudicat l’aparcament de la plaça Joaquín Bau i l’arranjament de la plaça 
Joaquín Bau, tot això a la mateixa empresa. De tot això no fa res però d’allò, del que treu recursos 
econòmics, que és de l’explotació de la zona blava, endavant i encara més ampliat. Clar, això és una 
novetat, perquè tampoc no havien dit gaire cosa públicament, ho havíem preguntat a la comissió, però és 
que ara arribem i ens amplien la zona blava més del que, o sigui, li donem més pastís, com s’ha portat tan 
bé el concessionari i encara no ha començat les obres que ja hauria d’haver acabat, li ampliem el pastís. 
 
Llavors, anem més enllà. Primer diem “la zona blava”. Home, fins que aquesta empresa no compleixi amb 
allò que ha de fer, que és començar les obres de l’aparcament de Mossèn Sol, això és el mínim del mínim. 
Fins a que no comenci les obres, on anem a fer-li l’ampliació de la zona blava? Home, és que això. No, 
perdonin, però això és cornuts i pagar el beure, eh? Això és cornuts i pagar el beure. O sigui, l’empresa fa el 
que vol, no comença les obres i nosaltres li ampliem la zona blava? Home! I que pagui la gent per a que 
aquesta gent recapti? Que paguen els tortosins i les tortosines per a que aquesta empresa recapti? Això ho 
han d’explicar. 
 
Segon. Home, si vam dir que incrementaríem 169 places i que no afectaríem a Ferreries, per què ampliem 
235 i afectem a Ferreries? Per què? Escolti, miri’s el plec de condicions, Sr. Alcalde. Clàusula 66. On 
s’acabava? S’acabava a Rosselló o a Lamote de Grignon? On s’acabava? Clàusula 66 del plec de 
condicions. On s’acabava? S’acabava a Rosselló i vostès l’han ampliat. A Ferreries ningú ho sabia que 
s’ampliava senyors, i sinó vagin i pregunteu a l’associació de veïns o a qualsevol veí de Ferreries. 
 
Llavors, en tot cas, si vostès han de fer això, que entenem nosaltres que no ho han de fer, ampliïn les 169 
places que van dir, no les 235 places més Ferreries. Per què, si li havien dit 169 places a l’empresa, i 
donant-li 169 places més ja ens feia l’aparcament i la plaça, ara perquè n’hi donem més? Quin negoci és 
aquest? Si li havíem dit que li donàvem 169 places més de zona blava i ja ens construïa l’aparcament de la 
Plaça Mossèn Sol i la plaça Mossèn Sol, ara per què n’hi donem més? 
 
Però és que encara anem més enllà. Demanem que ens expliquin que passa amb totes aquestes obres. I 
per últim, que rectifiquin i que les revisem, perquè divendres vam conèixer un informe d’intervenció que 
encara sembra més dubtes sobre tot aquest negoci que tenim amb aquesta empresa. O sigui, ha de fer 
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l’aparcament de la plaça Mossèn Sol i no el comença, però és que les piscines diu l’Interventor “la 
continuïtat de la societat TortosaSport podria tenir un interès pel municipi d’executar-se el projecte de 
construcció i explotació de la piscina d’acord amb els seus plecs reguladors i poder recuperar l’IVA de la 
inversió. Tanmateix, cal assenyalar que no s’ha tingut en compte cap previsió de despesa per a aquesta 
finalitat a càrrec de l’Ajuntament en l’horitzó 2012 – 2022”, i vull recordar que el cànon que havien de 
pagar per les piscines era d’1.274.000€ més IVA el primer any, vull dir que no era poca cosa, era molta 
cosa i durant 25 anys encara més. “En l’horitzó 2012 – 2022 no hi ha cap previsió de despesa per a 
aquesta finalitat, degut a l’ajust tan important de les consignacions corrents per garantir la devolució dels 
préstecs”, i diu l’Interventor “atès el temps transcorregut des de l’adjudicació de l’objecte del contracte i 
estat en què es troba, l’Ajuntament deuria de tramitar la resolució d’aquest acord amb l’article 223 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic”, o sigui, centrem-nos, tenim una obres que nosaltres 
sempre vam dir que eren una aventura, la seva aventura senyor Alcalde, que això va ser molt de vostè 
aquesta aventura. Tenim unes obres que nosaltres sempre vam dir que eren una aventura, tenim unes 
obres adjudicades des de fa 15 mesos, unes obres que no expliquem res però la qüestió és que no 
comencen i una contraprestació a l’empresa que havia de construir aquestes coses i no les construeix que 
era l’adjudicació de la zona blava, primer per 169 places més i ara per 235 places més Ferreries. Home, 
escoltin, l’altre dia tancàvem el debat al Ple de divendres amb una reflexió en positiu, vostè i jo tancàvem 
així més o menys en positiu, que sempre s’agraeix. La reflexió venia a ser “escolti, el que ha passat fins ara 
difícilment ho podrem “solventar”, discreparem en la interpretació de com han anat les coses, però el que 
ha passat, ha passat i difícilment ho arreglarem. Bé, centrem-nos doncs amb el que ve”. I nosaltres li 
demanem que apliquem sentit comú, però el primer que li demanem és informació, i el primer que li 
demanem és que primer expliqui què ha passat amb aquesta zona blava, amb aquestes obres. Segon, que 
com a mínim aturi aquesta ampliació de la zona blava fins que l’empresa faci el que ha de fer, que és 
començar les obres de Mossèn Sol o, si han de posar sentit comú, revisar i rectificar totes aquestes 
adjudicacions, perquè hauríem de resoldre el contracte com ens està dient l’Interventor, el millor que 
podem fer és recuperar la gestió de la zona blava, tornar-la a licitar i traure els diners que havíem de traure 
de la zona blava, que ara se’ls enduia una empresa per a cobrir les pèrdues d’un pàrquing que no 
funcionava. 
 
Per tant, informació i sentit comú i ja que estem en una línia positiva, els hi dic que els quatre acords que 
conté aquesta moció els hi permetem votar-los separadament. Ja ho sé que els votarà junts, però és per a 
preguntar-me com vostè votarà en contra de donar-nos informació sobre el que passa amb aquestes obres. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir una qüestió d’ordre. Fins ara no li ha demanat ningú 
votar-ho separadament, per tant, si el Sr. Forcadell vol que un tema d’aquests es voti separadament té dos 
opcions, o ho presenta separadament o acorda amb alguns dels portaveus demanar que ho votin 
separadament. No, no , “solventat” no, perquè qui ho demana que es voti separadament és perquè votarà 
diferent a cadascun dels punts. Si tothom ha de votar igual als mateixos punts, seria difícil d’entendre per 
la gent que es voti de forma separada una cosa que després s’ha de votar exactament el mateix. Si el Sr. 
Forcadell vol que una cosa es voti per separat, ho presenta per separat, sinó que li demani algú, però algú 
que demani que li voti per separat. Si, senyor Forcadell, vostè pot pactar amb el senyor Dalmau perquè el 
senyor Dalmau està molt proper d’Iniciativa, la veritat és que sentint alguns discursos podríem fer un grup 
conjunt i segurament els hi aniria bé la cosa. En tot cas, és un tema formal. Si algú li demana, ho votarem i 
ja està i cadascú votarà el que cregui convenient. I si vostè vol, algun dia, intentar ficar en una “apretada” 
al govern municipal, tingui una miqueta de vista i presenteu per separat vostè.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau per, primer que res, contestar-li al Sr. Alcalde de què estan a prop, 
evidentment, més a prop no poden estar. Ideològicament no ho estem. Ara bé, jo si que estic a prop d’ells 
en un tema i ho estic de qualsevol persona. Els que estan al costat del veïnat, de la ciutadania, de la gent, 
allà ens trobaran al Partit Popular i al grup municipal Popular i a mi en persona. Jo per això, en moltes 
coses, coincideixo amb el discurs que ha fet el senyor Forcadell, però insisteixo, no per raons ideològiques 
sinó que per la lògica i el sentit comú que està emprant o que ha emprat fa molt poquet el senyor 
Forcadell. 
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Jo únicament, bé doncs, ja s’entén, voto a favor de la moció aquesta perquè bé, encara no hem aclarit a 
qui beneficia, o si que ho hem aclarit, el que jo tinc molt clar és que perjudica als veïns. Perjudica als 
ciutadans de Tortosa i això és el que jo estic aquí precisament per a evitar, en la mesura de lo possible, 
que succeeixi aquest tema. I també perjudica als veïns de Tortosa davant de la gent de fora que ve aquí, 
no? i això jo crec que és encara molt més greu. I també perjudica als treballadors de fora que venen a 
treballar aquí i tenen que deixar el cotxe per fora i bé, han de soltar euros a la zona blava.  
 
Bé, en total jo crec que aquest projecte, el senyor Forcadell ho ha dit i ha explicat una sèrie de coses, el 
projecte final no és el projecte inicial; les places són superiors a les que en principi es van pactar; la 
distribució física s’ha ampliat i anava lligada a unes obres a la plaça de Mossèn Sol i al subterrani de 
Mossèn Sol. Jo l’únic que demanaria és si es pot congelar la zona blava tant de Ferreries com del Temple, 
fins que es facin les obres corresponents.  
 
Insisteixo, i que quedi ben clar, que la postura meva sempre està a favor dels tortosins i de les tortosines. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el senyor Alcalde cedeix la paraula al Sr. Monclús, fent-li abans l’advertiment de què el senyor 
Forcadell li diu que ho demani vostè la votació per separat. És que al final es quedarà sense ningú que li 
pugui demanar la votació per separat. Veu senyor Forcadell com també col·laboro amb vostè. Hauria de 
demanar-ho algú i votar diferent, perquè sinó el senyor Forcadell no podrà dir que el govern és pervers. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, exposant que per a que el govern deixi de ser pervers i per a que 
el senyor Forcadell també estigui content i tothom estigui content, demanaran que es voti per separat, així 
tots contents. 
 
A continuació el Sr. Alcalde manifesta que entén que el Sr. Monclús votarà per separat, i el Sr. Monclús 
contesta que sí. 
 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Monclús si votarà algun punt diferent. El Sr. Monclús contesta que votarà a 
tots els punts per separat. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Monclús que contesti si votarà afirmativament a tots els punts. 
 
El Sr. Monclús contesta “a veure si ens aclarim”. 
 
El Sr. Alcalde respon: No, no. Miri, vostè vol parlar de la zona blava o volen generar “totum revolutum”. 
Parlem del que parlem. Vostè diu, senyor Monclús, si vostè ha de votar de forma diferent els punts de la 
moció, es demana la votació per separat. Si ha de votar exactament el mateix a tots els punts, quin sentit 
té que demani la votació per separat? Faci el que vulgui, però escolti, no veu que això no toca?. Bé, no sé, 
vostè mateix, vostè sabrà quines explicacions ha de donar. Jo no els hi ficaré cap de problema. Si el senyor 
Monclús demana votar per separat tots els punts per a votar el mateix, ja ho explicarà el senyor Monclús a 
qui ho hagi d’explicar, independentment del que digui el ROM i del que digui lo que sigui, ja li dono jo la 
possibilitat de demanar-ho i vostè s’aclarirà amb qui s’hagi d’aclarir, si es que s’ha d’aclarir amb algú. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament el Sr. Monclús reprèn el seu torn de paraula per exposar que votaran per separat i votaran 
amb la consciència del que els dicti la seva opinió com a representants del grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i manifesta que votaran per separat.  Ho recolzarem perquè ens sumem a les apreciacions 
que el grup d’Iniciativa Entesa per Tortosa ha fet a l’exposició de motius, estem d’acord amb tot i potser 
afegiria una consideració, que és que si això s’acaba tirant endavant, i aquesta dirigida al grup municipal 
de govern, és que es plantegin la possibilitat de crear zones verdes d’aparcament, com a altres municipis 
passa per tal de que els veïns que estan en contra d’aquestes ampliacions i, sobretot, a aquells indrets, a 
aquells barris on és molt difícil que els edificis puguin convertir els seus baixos en pàrquings perquè són 
edificis que estan fets fa anys i, per tant, que puguin utilitzar un aparcament privat, doncs si més no que 
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tinguin aquella consideració de zona verda d’aparcament d’ús per al veïnat, com passa per exemple a 
Barcelona. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per exposar que estem davant d’una qüestió molt 
delicada, amb molta sensibilitat i que té la seva transcendència, perquè al final el “totum revolutum” és 
que sí que ho és, però el “totum revolutum” es va dirimir a aquest plenari amb la coincidència d’unes 
obres, d’uns pàrquings i després es va escriure en un contracte on anava lligada la consecució de la 
construcció del pàrquing de la plaça Mossèn Sol, aquest és el contracte administratiu, amb els pàrquings 
de les zones blaves. Per tant, com que això no va parell, com que es fa una cosa i no es fa l’altra, nosaltres 
estem d’acord amb la moció que presenta Iniciativa i també amb el dels punts, que per això el Sr. Forcadell 
vol votar per separat, instant al govern a que informi sobre el “totum revolutum” que el govern va ficar 
damunt de la taula, que és una concessió que va parella amb la construcció d’un pàrquing, que se li ha de 
pagar, abonar un cànon anual, etcètera, etcètera, per tant, aquesta és una qüestió que jo crec que el 
plenari municipal tenim dret a conèixer en tota la seva extensió i també les tortosines i tortosins. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que la regidora portaveu de Convergència i Unió els ho 
explicarà. Només com a dada i sense entrar al debat “totum revolutum”, que es va aprovar amb el vot 
favorable del Partit Socialista, amb el vot favorable d’Esquerra Republicana i amb el vot favorable del Partit 
Popular. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé per manifestar al Sr. Forcadell que no li cal llegir l’hemeroteca ni 
anar-la a buscar. És tan fàcil com llegir el plec que es va portar a aprovació aquí i el contracte que també 
es va aprovar. Plec que, com li ha dit l’Alcalde, es va aprovar per 20 regidors de 21. Vostè es va abstenir, no 
el va votar en contra i que, per tant, jo crec que compta amb molta legitimitat encara que molts dels grups 
aquí presents suposo que, veig que desconeixen el contingut i que en tot cas, ni se l’han llegit ni saben el 
que van votar els seus al seu moment. 
 
Però començaré explicant-li tot, perquè aquí diu que votéssim per separat, en tot cas cadascú respon del 
que respon, demana vostè que votin per separat perquè demana que insta al govern municipal a donar 
explicacions. No pateixi, jo ara li donaré igual que li vaig donar un dia en comissió, però li tornaré a donar 
perquè no tinc problema en donar-li, perquè simplement estem fent el que es va aprovar al seu moment. 
 
Començaré primer que res explicant-li el que ha fet aquest govern per resoldre la mobilitat i els problemes 
d’aparcament a la ciutat, o sigui, començaré per això per molt que li dolgui, que és molt més del que van 
fer anteriors mandats, molt més del que van fer vostès quan governaven per resoldre els problemes 
d’aparcament. Aquest govern hem creat 432 noves places d’aparcament gratuïtes i en superfície i li 
detallaré on, perquè segurament no sap on és. Aquestes no les ha comptat, les altres si que les ha 
comptat però aquestes no les ha comptat. Al barri del Temple, al costat del pont del Mil·lenari hi ha 130 
places, a Ferreries Nord, al carrer Comerç 98, al costat de l’escola de Ferreries 48, a l’antic emplaçament 
del mossos a Ferreries 105 i davant de l’institut Joaquim Bau 48. Quatre-centes trenta-dos. I a més a més, 
amb la reordenació de diversos carrers i canviant direccions s’han aconseguit 185 nous aparcaments, per 
tant, s’han generat per aquest govern 618 places d’aparcament gratuïtes a la ciutat. Això si que té que 
veure amb el que estem parlant, que són aparcaments i no les piscines que parlava vostè. Per tant, també 
l’insto a que si realment aquí no he trobat, a l’acord, res de piscines. Si vol parlar de piscines presenti una 
altra moció però no mescli contractes perquè no estem parlant del mateix.  
 
I una altra cosa: l’Interventor de l’Ajuntament en cap moment ha parlat de la zona blava a cap lloc, per 
tant, també digui les coses com són. 
 
Segueixo. A banda de construir un nou aparcament, que també hem fet per millorar la mobilitat de la ciutat 
i tres que estan en  tràmit, un d’ells ara li explicaré com està. Pel que fa a les obres de l’aparcament de la 
plaça Mossèn Sol, vostè sap com estan, li vaig explicar jo mateixa en una comissió, li vaig explicar 
exactament com estava però li tornaré a explicar. D’acord amb el plec aprovat per aquí i que vostè no va 
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votar en contra, tots els altres si que van votar a favor, l’empresa té 13 mesos per tal d’executar les obres 
un cop s’aprovi per aquest plenari el projecte executiu. Vostè l’aprovat el projecte executiu?, amb les 
condicions d’adjudicació, condicions que li recordo que no van comptar en cap moment amb el seu vot 
contrari. Jo crec que no s’ha llegit les condicions, igual que no se les han llegit la resta, per tant els insto a 
que se les llegeixin, perquè mentrestant, a més a més, l’Ajuntament encara està finalitzant les 
expropiacions i intentant arribar a un acord, que és el que li vaig explicar al seu moment. 
 
I per tant, no es preocupi. Aquest Ajuntament, aquest govern municipal, tot i la situació complexa del 
moment, treballarà per portar a terme de seguida que es pugui totes les actuacions previstes, però ara 
parlarem de la zona blava. Vostè n’ha parlat al pla de mobilitat, que tant bé coneix vostè, proposava 
allargar les places fins al final de l’avinguda Generalitat, tota Ronda Docs i també tots els carrers 
transversals de l’Av. Generalitat. Això, aquest govern va pensar que no era l’òptim per a la primera fase 
d’ampliació i el que vam fer va ser la fase actual prevista. I pel que fa a la zona blava no cal que repassi les 
actes, simplement és que miri el que realment vam aprovar. El que viu el plec de condicions, el que diu al 
contracte aprovat, el que diu el que vam portar aquí diu que hi ha 746 places en total de zona places, 746, 
aquestes no les ha degut sumar totes amb el seu conjunt. Són 746 places de zona blava, que són les que 
al final acaben essent a dia d’avui, comptant les de nova ampliació. És el que diu el contracte, és el que 
vam portar a aquest Ple, és el que vam aprovar i és el que ara, a dia d’avui, està essent una realitat. Per 
tant, vostè en aquell moment no va dir res, si mirem les actes, llavors si que podem mirar les actes, no va 
dir res pel que fa a això, no va dir res pel que fa al número de places, res absolutament. L’únic que va 
parlar de la zona blava va ser fer una roda de premsa, la segona a les escales, la primera de la segona que 
ha fet ara fa poc, es veu que és un tema que li agrada, la primera que va fer allí a les escales del parc, a 
pocs dies de començar la campanya electoral de les municipals dient que aquest Ajuntament, aquest 
govern municipal, perdó, el grup de Convergència i Unió el que estava fent era guardar les màquines ben 
guardades i que el dia 22 de maig ser les eleccions, el 23 les instal·laria al carrer. Un cop més es demostra 
que no va ser aquesta la realitat i que la zona blava s’ha instal·lat quan ha tocat instal·lar-se, no quan vostè 
pensava i, per tant, s’ha demostrat qui tenia la raó i qui intentava traure’n rendiment polític. 
 
I no pretenem recaptar, Sr. Forcadell i Sr. Monclús, em penso que també ho ha dit, o el Sr. Dalmau ho ha 
dit. El que pretenem és que hi hagin aparcaments lliures, que la gent pugui aparcar quan vingui a Tortosa a 
comprar, que els mateixos tortosins quan vinguin a comprar tinguin places per a aparcar. Això és el que 
pretenem amb això, perquè si volguéssim recaptar no faríem aquesta iniciativa. El que volem és que hi 
hagi mobilitat pel que fa als aparcaments. 
 
I recordar-li al Sr. Dalmau això, va votar el PP amb aquest sentit, va votar a favor d’aquest plec de 
condicions, el Sr. Dalmau, el Sr. Sabaté, el Sr. Monclús, és que evidentment van votar absolutament a favor 
del plec de condicions que estava parlant d’aquesta ampliació.  
 
Per tant, 746 noves places en total, 235 noves places a la zona del Temple, noves places d’ampliació, la 
zona de Ferreries també estava contemplada i ho coneixien les diferents associacions i estava publicat al 
seu moment i va passar per aquest plenari, el que passa és que el Sr. Forcadell potser no es va llegir els 
documents i, per tant, l’insto a que es llegeixi els documents abans de portar-los aquí al plenari perquè, en 
tot cas, no ho va fer així possible. 
 
Per tant, jo crec que estan intentant traure un rendiment polític d’una situació que és una ampliació d’una 
zona blava, però el que hauria d’haver fet en el seu moment, quan es va portar a aquest Ple això, era 
posicionar-se en contra si tanta polèmica ha generat i tan en contra està vostè d’aquesta situació, cosa 
que no va fer en aquell moment i, per tant, qüestionar aquest número de places que al final són les que 
són i són les que computen, que és el total de totes les places que ja li he comentat abans, que són les 
746 i les 235 de zona blava. Total 746, el que es va portar al Ple ara fa un any i escaig. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell per manifestar que sempre és l’oportunisme polític. Sap que 
és  oportunisme polític per a traure rendiment polític? Fer veure que comences les obres d’una piscina un 
mes abans d’unes eleccions municipals i després deixar-ho tot com si estigués bombardejat. Això sí que és 
oportunisme polític i buscar rèdit electoral, no el que fem nosaltres avui a 3 anys vista d’unes eleccions. 
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Votacions d’aquest grup municipal en tota aquesta qüestió: abstenció i un argumentari molt clar. 
Aparcament de Mossèn Sol i arranjament de la plaça Mossèn Sol, si, però 25 anys de zona blava amb un 
increment de 169 places era un pastís massa gros i aquest és l’argumentari que nosaltres llencem i el 
llancem al Ple de l’octubre de 2010, on s’aprova el plec de condicions, el llancem al Ple del 24 de 
desembre i també a l’adjudicació definitiva. Sempre hem dit el mateix: ens agradaria tenir aquest 
pàrquing, però és un cost massa gran per a Tortosa perdre la gestió de la zona blava durant 25 anys i 
damunt ampliada sense criteris de mobilitat i si vostès volen anar explicant que això ho han fet pel tema de 
la mobilitat ja ho poden anar explicant, la gent ja ho sap perquè ho fan, la gent ja ho sap. 
 
Ferreries. Acta del Ple d’1 de març de l’any 2010. Li pregunto al Sr. Alcalde si hi haurà noves restriccions 
de zona blava a Ferreries i em diu que més enllà de les restriccions que ja he comentat, que és evident que 
desapareixeran els aparcament de la plaça Joaquin Bau, no hi ha prevista cap restricció més. Jo havia 
preguntat, exactament, si hi hauria alguna extensió o alguna ampliació de l’horari de la zona blava a 
Ferreries i se’m contesta que no, el dia 01 de març de l’any 2010. Fan el plec, el plec evidentment parla de 
l’horari estàndard, però ningú diu que canviaran l’horari de Ferreries i, Sra. Roigé, és la segona vegada que 
falta a la veritat en relació a si les associacions de veïns coneixien aquest tema, m’ho va dir a la ràdio i 
m’ho ha dit avui aquí i m’agradaria, ara mateix, poder trucar i que entrés en directe el president de 
l’associació de veïns de Ferreries per a deixar-li la cara roja amb aquest tema, perquè dos vegades ja ha 
faltat a la veritat en aquesta qüestió. Igual que el president de l’associació de veïns del Temple no sabia 
que no frenarien, com diu el plec, al carrer Rosselló i que anirien fins al carrer Lamote de Grignon. No ho 
sabia. Igual que no sabia la federació d’associacions de veïns que finalment li donaven més pastís a 
aquesta empresa del que havien quedat. 
 
Els felicito pel tema dels aparcament dissuasius, són genials, és el que realment necessita Tortosa. 
Aparcaments dissuasius i transport públic, que és una de les coses que tenim pendents i que vostès saben 
que n’hem de parlar en les pròximes setmanes i que comptaran amb la nostra col·laboració si volen parlar. 
Per aquí anem bé. Per fer pagar indiscriminadament a la gent per aparcar, això pot arribar a ser una 
solució, però no ho és sempre i menys si ho apliquem amb presses perquè el que necessitem és donar 
liquidés a una empresa que ens ha de fer un aparcament a un altre lloc. Molt mala solució. 
 
“Totum revolutum” i piscines. Les piscines no tenen res a veure amb això. No, que va. Hem adjudicat 24 o 
25 milions d’obra pública a una empresa, que és la que a més a més gestiona la zona blava de Tortosa. No 
comença cap de les tres obres i la zona blava, que és la font d’ingressos que li donem a l’Ajuntament, li 
ampliem i no comencen les obres. Això és un “totum revolutum”? Escolti, aquí hi ha un paquet. Fixi’s, el 
mateix dia vam adjudicar aquestes obres, el dia 24 de desembre, no definitivament, provisionalment. El 24 
de desembre de l’any 2010 adjudiquem totes aquestes obres, miri si tenen poc a veure. Les adjudiquem, 
les quatre actuacions, tres obres i l’explotació de la zona blava a la mateixa empresa, el mateix dia, en una 
paquet que vostès venien ja de cara a les eleccions. I tant que té a veure. Escolti, estem apujant els 
ingressos d’una empresa que ens ha de construir tres coses que no ens les construeix. Vostè em diu “es 
que la plaça Mossèn Sol està pendents d’expropiacions”, i vostè perquè licita l’obra si està pendent de 
tenir el terrenys?, perquè licita l’obra quatre mesos abans d’unes eleccions si no disposa dels terrenys per 
a fer l’obra? Escoltin, expliquin la veritat del que passa aquí, rectifiquin i fiquin sentit comú, home. Ens 
podem permetre, després de presentar el forat econòmic que ens van presentar el divendres, ens podem 
permetre aquestes obres que són un capritx i que de moment ja ens ha costat una ampliació de la zona 
blava? Jo el convidava a reflexionar el divendres i el divendres vostè senyor Alcalde semblava disposat a 
reflexionar sobre el que farem en endavant. “Ho tirarem endavant com sigui, ampliarem tota la zona blava 
que convingui, farem totes les coses rares que convingui perquè això s’ha de fer perquè jo vull que es faci”. 
Home, pensem amb Tortosa i amb els tortosins en endavant, eh?, que el “bulto” que hem fet fins ara no el 
podem solucionar, però en endavant sí. Vostè em diu “no, es que encara no estan fetes, això s’ha de 
començar, s’hauria d’haver acabat 13 mesos després d’aprovat el projecte executiu”, home clar, però és 
que els projectes executius s’havien de presentar, com a màxim, dos mesos després de l’adjudicació 
definitiva de l’obra, que es fa al gener del 2011. Per tant, fa més d’un anys que hauria d’estar presentat el 
projecte executiu. I em diu que no. Home, per l’amor de Déu, el termini per a presentar el projecte executiu 
d’aquestes obres era dos mesos des de l’adjudicació definitiva, i no tenim ni projecte executiu, ni res del 
món. 
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I el que és pitjor, no volen donar explicacions. No les volen donar. Què passa amb la piscina senyor 
Alcalde? No vol parlar de la piscina. Vostè diu que això és “totum revolutum” i que la piscina no té res a 
veure amb això. Sí que té que veure i molt, que és la mateixa empresa. I sí que té que veure, perquè ens 
havia de costar 49 milions d’euros aquella piscina. Sí, si, si. Vint-i-cinc anys de lloguer, 49 milions d’euros. 
Què passa amb la piscina? L’Interventor diu, i li tornaré a llegir si vol, que no en tenim de presa, no? “No 
s’ha tingut ten compte cap previsió de despesa per a aquesta finalitat a càrrec de l’Ajuntament en l’horitzó 
2012 – 2022. L’Ajuntament deuria de tramitar la resolució d’aquest acord de conformitat amb l’article 
223 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic”, no ho diu el senyor Jaume Forcadell, no ho 
diu el grup d’Iniciativa, li diu l’Interventor.  
 
Bé, vostè no vol donar explicacions, vostè no vol aplicar el sentit comú. Tirem endavant i a veure on 
acabem, però és una llàstima que no tinguem la capacitat d’entre tots, en un moment tan delicat per a 
l’Ajuntament de Tortosa i per a les seves finances, de dir “ei!, repensem allò que vam fer fa dos anys i que 
potser ja no hauria de ser”. I no la tenen aquesta capacitat, no tenen la capacitat de parlar i de discutir les 
coses a la comissió on jo les he preguntat. Hem d’arribar aquí i hem de debatre d’una manera que no és 
positiva ni per a nosaltres, ni per al conjunt de la ciutat 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz qui manifesta que quan parlem de demagògia tots ens 
hauríem d’ajustar i mirar tot allò que diem. Època governada pel PSC, més de 400 places d’aparcament 
gratuït: Enric d’Ossó, banda dels sindicats, Rastre, banda el pavelló firal i, per tant, que no es faci 
demagògia quan es diu que no s’havia fet absolutament res. Més de 400 places. 
 
Dit això, és del tot cert de que a l’acord que es va votar i que va haver una abstenció en aquest plenari, 
anava lligat el pàrquing de les zones blaves amb la construcció del pàrquing Mossèn Sol i per això, com 
que una cosa no va lligada amb l’altra, votem aquesta moció que presenta Iniciativa. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament la Sra. Roigé pren la paraula per posar de manifest que el plec era el mateix, el plec que 
s’està portant a execució, el contracte és el que respon al plec, senyor Sabaté, ho van aprovar a favor, ho 
van votar a favor. Estan canviant la posició del plec, estan canviant la posició dels seus companys, alguns 
d’ells el veig aquí, al seu moment, el que van aprovar al seu moment, ara ho estan canviant. Però bé, en tot 
cas vostès sabran. Estan canviant el sentit del vot pel que fa a l’execució d’un plec aprovat per aquest 
Ajuntament, aprovat per vint regidors, el mateix li podria dir a Esquerra i al Partit Popular, aprovat per vint 
regidors, per vostès, per tots els grups polítics i amb l’abstenció d’Iniciativa que, en tot cas, torno a repetir-
li, no es va mostrar en contra de l’ampliació de la zona blava, no es va mostrar en contra, no va dir res del 
número de places d’aparcament, encara estic buscant les 169 places aquestes que està dient vostè, no 
està en cap moment parlant de les 235 places que consten al plec, que consten al contracte, les 746 en 
total que hi ha a la zona blava, que és el que consta i el que vam aprovar i, per tant, no s’augmenten el 
número de places. Ja pot dir el que vulgui, però és el que tenim escrit al mateix contracte, que no sé si el té 
però, en tot cas, no tenim cap problema en que se’l torni a mirar. 
 
L’anterior concessió, perquè també ens ha dit “ui, aquesta concessió de tants anys”, li recordo que era de 
15 anys, per tant tampoc estem parlant de tantes diferències. El projecte executiu es presentarà al temps 
que toqui, és a dir, quan tinguem els terrenys, per això no s’ha presentat i ja ho sap també. I pel que fa a 
les declaracions de l’Alcalde al seu moment dites i a la pregunta que vostè li va formular, estàvem parlant 
d’una data que diu vostè i quina data li traiem a això?, quina data portem això al plenari exactament? El 04 
d’octubre de 2010 i això és el que ja li vaig contestar també a la ràdio. Tornem a parlar del mateix debat, 
és un tema que li agrada molt. Llàstima que avui no hagi vingut perquè haguéssim pogut estar tres quarts 
d’hora més parlant del mateix, que és el que veig que és un tema que a vostè li agrada molt. I no ho 
apliquem amb presses. També ens ha dit “i ara ho estan aplicant amb presses”. Vostè mateix van enunciar 
que no ho aplicàvem, fa ara un any. Vostè ara fa un any va fer una roda de premsa a les escales del parc 
dient que no ho estàvem aplicant i que tocava aplicar-ho llavors. Fa un any. No va fer una roda de premsa a 
les escales del parc dient que s’havia d’aplicar? I ara ens diu que ho estem aplicant amb presses, quan ho 
estem aplicant un any  després. Per favor, una mica de responsabilitat amb el que vam portar a aprovació, 
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amb el que van aprovar al plec amb el que respon el contracte, amb el que diu el contracte aprovat i amb 
el plec de condicions, perquè en tot cas el que demostra, una vegada més, és aquesta utilització política 
de les coses per tal d’intentar traure segons quin rendiment polític i oblidar el que es va votar al seu 
moment. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell per reiterar que la utilització política i l’oportunisme polític és 
fer veure que comences les obres d’una piscina, quan és mentida que comences les obres d’una piscina. 
 
Segon. La clàusula 66 del plec de condicions que vostè tant anomena, diu clarament que el pàrquing a la 
zona del Temple creixerà fins al carrer Rosselló i ha crescut fins al carrer Lamote de Grignon. 
 
Tercera. Reitero que vota en contra, avui el grup de Convergència i Unió amb l’Alcalde de Tortosa i la Sra. 
Roigé al capdavant. Vot en contra de deixar sense efecte l’ampliació de la zona blava, com a mínim, fins 
que l’empresa adjudicatària assumisca la seva obligació d’executar l’obra de l’aparcament i l’arranjament 
de la plaça Mossèn Sol, o sigui, que encara que no comencen l’aparcament de la plaça Mossèn Sol, ja 
podem anar fent caixa amb el tema de la zona blava a costelles dels tortosins i de les tortosines. Segon, 
instar al govern municipal a que, en tot cas, limiti l’ampliació de la zona blava a allò que es va anunciar 
inicialment, és a dir, 169 places més. Mirin la nota de premsa de l’Ajuntament de Tortosa, la nota de 
premsa d’absolutament tothom de l’any 2010, en què vostès anunciaven solemnement que ampliaven 
169 places i no deien res de Ferreries. D’aquí surt el número, perquè el van dir vostès. Com a molt el 
problema el tindran vostès, perquè vostès van parlar de 169. És a dir, 169 places més i sense ampliar els 
horaris de pagament al barri de Ferreries. Tercer acord: instar al govern municipal a donar explicacions de 
perquè encara no han començat aquestes i altres obres adjudicades definitivament a aquesta empresa fa 
15 mesos. Quatre: instar al govern municipal a rectificar i revisar el conjunt de les actuacions adjudicades 
a l’empresa, ja que impliquen un greu risc econòmic que l’Ajuntament de Tortosa no pot assumir. 
 
Vostès no votaran aquesta moció, això diguem que entra dins de les previsions, però ja els hi demano per 
favor, per favor, parlem de tot això i fem coses que Tortosa es pugui permetre, perquè ja estem al límit i si 
ens tornem a equivocar en una cosa així tan grossa, la viabilitat futura de Tortosa està en perill. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament intervé el Sr. Alcalde per fer el recompte i posicionament dels vots, fent l’advertiment al 
senyor Secretari de que es vota per separat però tots voten el mateix. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb 12 vots en 
contra corresponents als regidors del grup de CiU, i 8 vots a favor corresponents als regidors dels grups 
municipals del PSC (3), ERC (2), IETE (2) i PP (1). 
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16 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 10/2012, de 28/02/2012 
 11/2012, de 05/03/2012 
 12/2012, de 12/03/2012 
 13/2012, de 19/03/2012 
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b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 169/2012 a la 227/2012 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
17 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
18 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
  a) Mocions 
  b) Precs 
  c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les vint-i-dos hores i 
cinquanta minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari,         Vist i plau 
          L’alcalde 
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