
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
24 / 2012 

 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta:  
 

− Ordinària 19/2012, d’1 d’octubre.   
− Extraordinària 20/2012, de quinze d’octubre. 
− Extraordinària 21/2012, de vint-i-nou d’octubre.  

 
 

PRESIDÈNCIA 
 
02 – Proposta de cessament d’un membre del Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa i designació del seu substitut. 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord de verificació del Text refós de la modificació puntual del POUM 
regulació d’edificacions existents en polígons d’actuació. 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració signat en data 10 d’abril del 2012 relatiu al Programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatge per al primer semestre de 2013. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració signat en data 10 d’abril del 2012  relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada al municipi 
de Tortosa per al primer semestre de 2013. 
 
06 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
àmbit Pla de millora fàbrica Faiges. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
07 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament regulador del servei d’atenció 
i acolliment d’urgències per a dones en situació de violència masclista i el seus fills i filles, de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord de designació dels representants de l’Ajuntament de Tortosa 
en el Consorci de la Ruta dels Tres Reis. 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
09 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Tortosa 
corresponent a l’exercici pressupostari 2011. 
 
10 - Dictamen de proposta d’acord de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de la 
modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2013. 
 
11 - Dictamen d’acord d’aprovació d’afectació dels ingressos al projecte de despesa “Pla de 
foment de turisme”. 
 
12 - Dictamen d’acord d’ampliació de la subvenció nominativa a la Unió Esportiva Remolins Bítem. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

13 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del text del Reglament del servei de 
transport públic urbà de Tortosa. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
14 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per garantir el dret a 
l’habitatge. 
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PART DE CONTROL 

 
15 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 51/2012, de 29/10/2012 
- 52/2012, de 05/11/2012 
- 53/2012, de 12/11/2012 
- 54/2012, de 19/11/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
- De la 1963/2012 a la 2165/2012 
 
 
16 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
17 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 19/2012, d’1 d’octubre.   
− Extraordinària 20/2012, de quinze d’octubre. 
− Extraordinària 21/2012, de vint-i-nou d’octubre. 
 

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

 
PRESIDÈNCIA 

 
 
02 – PROPOSTA DE CESSAMENT D’UN MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA I DESIGNACIÓ 
DEL SEU SUBSTITUT 

 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Vist l’acord adoptat per la Junta General del aleshores Patronat Municipal de l’Hospital i Llars de 
la Santa Creu, en sessió de data 29 de juny de 2011, pel qual es designen els onze membres del 
seu Consell d’Administració, entre els quals i a proposta del grup municipal PSC, el senyor Ramon 
Pujol Forés. 
 
Vist que al BOPT de data 12 de desembre de 2011 es va publicar el text dels Estatuts de l’Entitat 
Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, per transformació del fins 
aleshores Patronat Municipal en EPEL, sense que hagi comportat cap canvi en la composició del 
Consell d’Administració. 
 
Atesa la comunicació del Portaveu del grup municipal esmentat per la qual es comunica la 
designació del senyor Enric Roig Montagut com a representant del referit grup municipal al Consell 
d’Administració d’aquesta EPEL, en substitució del senyor Ramon Pujol Forés. 
 
Atès allò que es preveu en l’article 8.2.b) dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local 
Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Cessar en el seu càrrec de conseller del Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, designant a proposta del grup 
municipal PSC, al senyor Ramon Pujol Forés, amb DNI núm. 40915026G i domicili a 43590 Jesús, 
c/ Aldover, núm. 25, 1r. 
 
Segon.- Designar conseller de l’esmentat Consell d’Administració al senyor Enric Roig Montagut, 
regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil casat, nascut el dia 19 de 
juliol de 1961, amb DNI núm. 40920210J i domicili a Tortosa, c/ Sant Joan Bta. la Salle, núm. 14, 
sobreàtic, a proposta del grup municipal PSC. 
 
Tercer.- Facultar al president de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu 
de Tortosa per realitzar quants actes i atorgar els documents que calgui per executar el present 
acord. “ 

 
*-*-* 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM REGULACIÓ D’EDIFICACIONS EXISTENTS EN POLÍGONS D’ACTUACIÓ 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Per resolució adoptada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió 
celebrada en data 14 de març es va aprovar definitivament la modificació puntual del POUM 
“regulació d’edificacions existents en polígons d’actuació”, supeditant-se la seva publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós per triplicat, verificat i degudament 
diligenciat per l’Ajuntament de Tortosa en que s’incorporessin  una sèrie de prescripcions. 
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Contra l’acord esmentat, l’Ajuntament de Tortosa va formular requeriment previ de conformitat 
amb l’article 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa en sessió plenària de data 30 d’abril. 
 
Aquest requeriment previ fou objecte d’ampliació per part del propi Ajuntament per acord adoptat 
en data 6 d’agost amb registre d’entrada al Departament de Territori i Sostenibilitat en data 24 
d’agost. 
 
Vista la resolució adoptada per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 5 de novembre 
del 2012 en la qual s’estima el contingut i la redacció de l’escrit d’ampliació del requeriment previ 
al recurs contenciós administratiu aprovat per l’Ajuntament de Tortosa en data 6 d’agost i 
presentat al Departament en data 24 d’agost eliminant les prescripcions 1.1 i 1.2 de l’acord 
adoptat per la CUTE en data 14 de març, i supeditant l’executivitat de la modificació del POUM 
tramitada fins la presentació a la CUTE d’un text refós que incorpori el contingut i la redacció de 
l’esmentat escrit d’ampliació. 
 
Vist el text refós que presenta l’Ajuntament que incorpora el contingut de l’escrit d’ampliació del 
requeriment previ presentat en data 24 d’agost. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de serveis al territori en sessió 
celebrada en data 26 de novembre del 2012, amb el vot favorable del grup municipal de CiU i PxC i 
l’abstenció dels grups municipals PSC, ICV, PP i ERC. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Verificar el text refós referent a la modificació puntual del POUM “regulació de les 
edificacions existents en polígons d’actuació” que incorpora el contingut i la redacció de l’escrit 
d’ampliació del requeriment previ aprovat per l’Ajuntament de Tortosa en data 6 d’agost de 2012 i 
presentat al Departament de Territori i Sostenibilitat en data 24 d’agost de 2012, donant degut 
compliment a la resolució adoptada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 5 de 
novembre de 2012. 
 
Segon.- Trametre a la CUTE l’esmentat text refós per triplicat i degudament diligenciat, als efectes 
de la seva posterior publicació al DOGC i consegüent executivitat. “ 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, cosa que suposa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 10 D’ABRIL DEL 2012 RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ 
PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGE PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ En data 10 d’abril del 2012 es va procedir a la signatura entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya, l’Ajuntament de Tortosa i el Departament de Benestar Social i Família a través de la 
Direcció General de Joventut, del conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges que té per objecte establir la col·laboració entre les parts signants per a 
impulsar el Programa de mediació i  de cessió d’habitatges per al lloguer social en el municipi de 
Tortosa per mitjà la Borsa de mediació que disposa l’Ajuntament per tal de facilitar a la ciutadania,  
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amb especial atenció a les persones joves, la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el 
respectiu territori.  
 
El conveni fou aprovat pel Plenari municipal en sessió ordinària de data 4 de juny del 2012. 
 
Al pacte novè de l’esmentat conveni es preveu que tindrà una vigència fins al dia 31 de desembre 
de 2012 amb efectes des de l’1 de gener, i que podia ser objecte de pròrroga per mutu acord de 
les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries. 
 
Per escrit de data 6 de novembre del 2012, l’Ajuntament de Tortosa ha presentat petició de 
pròrroga del mateix per al primer semestre de l’any 2013, havent-se posat de manifest també 
l’interès per totes les parts signants.  
 
De conformitat amb tot l’exposat, vist l’informe emès pel TAG, i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis al Territori en sessió celebrada en data 26 de novembre del 2012, amb els 
vots favorables dels grups municipals de CIU i PxC, i l’abstenció dels grups municipals del PP, PSC, 
ICV i ERC.  
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril del 
2012 relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatge per al primer semestre de 
2013,  i quin contingut literal és el següent: 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ 
PER AL LLOGUER SOCIAL D'HABITATGES, ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT DE TORTOSA, PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2013  
 
Barcelona, .....de desembre de 2012  
 
REUNITS  
 
D'una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l'article 2.2.i) dels Estatuts de l'Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de 
novembre.  
 
I d'una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi alcalde de l'Ajuntament de Tortosa.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte,  
 
MANIFESTEN  
 
1. En data 10 d'abril de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de 
Mediació per el lloguer social d'habitatges en aquest municipi/comarca, que tenia per objecte 
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa 
mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió 
d'aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al Dret a l'Habitatge 2009-2012. 2. En el 
pacte novè de l'esmentat conveni es preveia que:  
 
"El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l'1 de gener, i pot 
ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d'un mes del venciment del termini inicial."  
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3. Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a l'Habitatge 2009-
2012, i que ambdues parts posen de manifest l'interès en prorrogar el conveni de col·laboració 
relatiu al Programa de Mediació per el lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la 
finalitat de mantenir el seu funcionament durant el primer semestre de 2013,  
 
Per tot això,  
 
ACORDEN  
 
1. Prorrogar el conveni relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d'habitatges en aquest 
municipi/comarca, amb l'objecte d'establir els termes i les condicions de la col·laboració entre 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament/CC de ..., per impulsar el programa mitjançant 
la Borsa de mediació, per al període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de l'any 2013, per 
tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d'aquests serveis en el territori.  
 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 10 d'abril de 2012, acordant que les 
aportacions econòmiques que s'hi estableixen en el pacte quart, seran per al primer semestre del 
2013, les següents:  
 
2.1 L'import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l'aportació màxima establert 
en el pacte cinquè, a) del conveni, serà de 1.650,00 €.  
 
2.2 L'aportació màxima que s'estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 3.325,00 €.  
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ha de lliurar amb 
data 30 de juny de 2013, i ha de ser signada per l'interventor, o excepcionalment, pel secretari de 
l'ens local i ha de justificar la totalitat de l'import atorgat per la prestació dels serveis .  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor de l'Ajuntament de Tortosa.  
 
4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat per 
finançar les obligacions derivades del mateix dins l'exercici 2013.  
 
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2013.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per duplicat, en el lloc i 
en la data esmentats en l'encapçalament.  
 
Jaume Fornt i Paradell       Ferran Bel i Accensi  
 
Director de l'Agència de      Alcalde de l'Ajuntament  
l'Habitatge de Catalunya de Tortosa  
 
 
Segon.- Determinar que els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en l’esmentada 
addenda es tramitaran a favor de l’empresa municipal Gumtsa, entitat gestora de la Borsa. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’empresa municipal 
Gumtsa. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’ajuntament. “ 
 
 

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

 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 10 D’ABRIL DEL 2012  RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE 
SITUADA AL MUNICIPI DE TORTOSA PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ En data 10 d’abril del 2012 es va procedir  a la signatura entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya I l’Ajuntament de Tortosa del conveni de col·laboració d’encàrrec de gestions relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge del municipi de Tortosa que té per objecte establir els termes i les 
condicions de l’encàrrec de gestions i col·laboració entre les parts per l’assessorament i gestió de 
serveis en matèria d’habitatge per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal situada a 
Tortosa i amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a 
l’habitatge. 
 
El conveni fou aprovat pel Plenari municipal en sessió ordinària de data 4 de juny del 2012. 
 
Al pacte novè de l’esmentat conveni es preveu que tindrà una vigència fins al dia 31 de desembre 
de 2012 amb efectes des de l’1 de gener, i que podia ser objecte de pròrroga per mutu acord de 
les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries. 
 
Per escrit de data 6 de novembre del 2012, l’Ajuntament de Tortosa ha presentat petició de 
pròrroga del mateix per al primer semestre de l’any 2013, havent-se posat de manifest també 
l’interès per totes les parts signants.  
 
De conformitat amb tot l’exposat, vist l’informe emès pel TAG, i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis al Territori en sessió celebrada en data 26 de novembre del 2012, amb els 
vots favorables dels grups municipals de CiU i PxC, i l’abstenció dels grups municipals del PP, PSC, 
ICV i ERC.  
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril del 
2012 relatiu a l’Oficina d’Habitatge del municipi de Tortosa per al primer semestre de 2013,  i quin 
contingut literal és el següent: 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, PER AL PRIMER 
SEMESTRE DE 2013, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI  
 
Barcelona, ..... de desembre de 2012  
 
REUNITS  
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de 
novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.  
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Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte,  
 
MANIFESTEN  
 
1. En data 10/04/2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, 
que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques 
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-
2012.  
 
2. En el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que:  
 
“ El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de gener, i pot 
ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”  
 
 
3. Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a l’Habitatge 2009-
2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració 
relatiu a l’Oficina Local, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant el primer 
semestre de 2013,  
 
Per tot això,  
 
ACORDEN  
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Tortosa, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 
de gener i el 30 de juny de l’any 2013, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de 
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge, 
amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a 
l’habitatge.  
 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 10/04/2012, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al primer semestre del 
2013, les següents:  
 
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del conveni, serà 
de 12.816,00 €.  
 
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 25.632,00 €.  
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb 
data 30 de juny de 2013, i ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de 
l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat 
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor de l’Ajuntament de Tortosa.  
 
4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat per 
finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2013.  
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5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2013.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i en 
la data esmentats en l’encapçalament.  
  
Jaume Fornt i Paradell       Ferran Bel i Accensi  
  
Director de l’Agència de      Alcalde de l’Ajuntament  
l’Habitatge de Catalunya de Tortosa 
 
  
Segon.-  Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Tercer.-  Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’ajuntament. “ 
 
 

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

 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM ÀMBIT PLA DE MILLORA FÀBRICA FAIGES 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària de 
data 6 d’agost de 2012 la modificació puntual del POUM “àmbit pla de millora Fàbrica Faiges”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte 
al BOPT núm. 227 de data 1 d’octubre i diari la Vanguardia de data 5 d’octubre, no s’han presentat 
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 26 de novembre amb el 
vot favorable dels grups municipals CiU i PxC, i l'abstenció dels grups municipals de PP, ICV, PSC i 
ERC. 
 
De conformitat amb els articles 99 i 85 del Decret Legislatiu 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. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “àmbit pla de millora Fàbrica de 
Faiges”. 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva. “ 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Òbviament, votem a favor d’aprovar-ho, el que passa 
és que he estat revisant aquest matí i veig que això va començar, si no m’equivoco, en sessió 
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plenària del dia 01 de febrer del 2010, no?, i avui estem a 03 de desembre, han passat..., no va 
ser així? Val, val, o sigui, que em donava la impressió de què havia passat molt de temps, aquesta 
era la reflexió que volia fer. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, ha passat molt de temps perquè des de quan es va 
iniciar, l’anterior Govern de la Generalitat va canviar la Llei d’urbanisme i el que s’havia signat i 
acordat entre l’Ajuntament i l’empresa no era habilitat per aquella Llei que va canviar el Govern 
tripartit. Va quedar en suspens el conveni, es va tornar a iniciar la renegociació, renogociació que 
era difícil amb les condicions de l’anterior Llei, sinó que s’havia de fer un conveni absolutament 
nou i amb altres condicions. Ara, afortunadament, el Govern de la Generalitat va fer una 
modificació de la Llei d’urbanisme amb la Llei Òmnibus i va possibilitar que, amb alguns ajustos 
addicionals, però es pogués reprendre l’esperit de l’antic conveni, i això ha fet que avui 
estiguéssim on estiguéssim. Si no hagués hagut la modificació originària del 2009, si no recordo 
malament, que va entrar en vigor al gener, avui això ja estaria resolt, però aquestes modificacions 
de les lleis d’urbanisme a nivell de Catalunya han fet que això es retardés. Tanmateix, això ja es va 
aprovar, ha estat habilitat per la CUTE i, per tant, ara ja ho tenim. Ara passarà a la CUTE en 
aprovació definitiva, que ja, en principi, no ha d’haver-hi absolutament cap problema i cal pensar 
que ho farà a la propera sessió. No sabem si serà al mes de desembre, que crec que no n’hi ha 
convocada, o serà al mes de gener.  
 

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

 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ I ACOLLIMENT D’URGÈNCIES PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I EL SEUS FILLS I FILLES, DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la proposta de la regidora d’Acció Social, de realitzar un Reglament regulador del Servei 
d’atenció i d’acolliment d’urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i 
filles.  
 
Vist el decret d’incoació núm. 1960/2012 per a la realització de l’esmentat Reglament. 
 
Vist l’Avantprojecte de Reglament i la necessitat d’establir un marc normatiu que en reguli 
l’organització i el funcionament. 
 
Vistos els informes emesos per la cap del Departament i pel Secretari acctal. de la Corporació 
Municipal. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Acció Social de data 20 de novembre  de 
2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències 
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per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.  
 
Segon.- Sotmetre’l al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies amb publicació del 
corresponent anunci al BOPT i al  DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, per tal que, si s’escau, es puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que es considerin oportunes. 
 
Tercer.- Si en el període esmentat no es presentés cap al·legació o reclamació, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu amb el seu text íntegre i anunciar 
al Diari Oficial de la Generalitat la referència del BOPT on s’hagi publicat el text. 
 
Cinquè.- El Reglament entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació 
íntegra del text al BOPT. 
 
 
AVANTPROJECTE DE REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ATENCIÓ I ACOLLIMENT 
D’URGÈNCIES PER A  DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES  
 
Capítol 1  Disposicions generals 
 
Article 1r.  Definició, objecte i finalitat 
Article 2n  Àmbit d'aplicació 
Article 3r   Funcions  
 
Capítol 2  Prestacions bàsiques del servei  
 
Article 4t   Prestacions del Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències 
Article 5è  Prestacions del Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències a càrrec dels ens locals 
Article 6è  Prestacions del Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències a càrrec de les usuàries 
 
Capítol 3 Utilització del pis 
 
Article 7è  Ús de l'habitatge 
Article 8è  Ús de les instal·lacions  
Article 9è  Normes de convivència  
 
Capítol 4   Persones Usuàries 
 
Article 10è  Usuàries del servei 
Article 11è  Requisits d’accés a la condició d’usuària. 
Article 12è  Pèrdua de la condició d’usuària 
Article 13è  Document de compromís o “Contracte d’estada” 
Article 14è  Condicions d’utilització del servei d’atenció i acolliment d’urgència  
Article 15è  Drets de les usuàries. 
Article 16è  Deures de les usuàries 
 
Capítol 5  Règim disciplinari 
 
Article  17è  Faltes i sancions  
 
UCapítol 1 . DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1r.  Definició, objecte i finalitat 
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1. La llei 5/2008, de 24 d’ abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

defineix, en el seu article 57è, que els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són 
serveis especialitzats que han de facilitar acolliment temporal, de curta durada, a les 
dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència  masclista i, si és el cas, a 
llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix han de facilitar 
recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi. 

2. Aquest reglament té per objecte la regulació del servei públic d’atenció i acolliment 
d’urgències per a dones en situació de violència i els seus fills i filles, amb la finalitat 
d'oferir un espai d’acollida i seguretat confortable, que respecti la seva intimitat i la de les 
filles i fills davant d’una situació d’urgència. 

3. El servei de resposta urgent, és un servei d’acollida temporal situat a la ciutat de Tortosa i 
està integrat per un pis, equipat per acollir dones amb o sense fills i filles amb situació de 
violència masclista, i un equip professional per atendre a les dones que hi siguin 
derivades. L’Ajuntament de Tortosa presta el servei d’acord amb allò establert al Contracte 
Programa subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, la qual n’ostenta la competència  

 
Article 2n.  Àmbit d'aplicació 
 

1. L'àmbit d'aplicació del reglament regulador de la prestació  del Servei d'Atenció i 
Acolliment d'Urgències són els municipis de les Terres de l'Ebre. 

2. El servei serà gestionat per l’Ajuntament de Tortosa de manera directa o indirecta 
mitjançant la contractació de serveis a empreses o associacions especialitzades.  

3. L’Ajuntament de Tortosa es reserva el dret d’oferir l’ús d’aquest servei a la resta 
d’administracions competents de les Terres de l’Ebre. Aquesta relació es regularà 
mitjançant conveni. 

 
Article 3r.  Funcions  
 

- Oferir un espai d’ acollida immediat i temporal que permeti la reflexió per tal que pugui 
prendre aquelles decisions més adequades per sortir de la situació de violència viscuda.  

- Vetllar per la integritat i seguretat física de la dona i les seves filles i fills a càrrec. 
- Acompanyar la dona en les diferents gestions que hagi d’efectuar durant la seva estada al 

servei. 
- Treballar en coordinació amb els serveis i recursos de la xarxa integral del territori per tal 

d’oferir a la dona una atenció i acompanyament integral en tot el seu procés de 
recuperació. 

- Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent. 
 
 
Capítol 2 PRESTACIONS BÀSIQUES DEL SERVEI 
 
Article 4t.  Prestacions del Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències 
 
El SAAU ofereix les següents prestacions: 
 

1. Habitatge, que compleix amb la normativa aplicable vigent, reuneix les condicions 
necessàries per a la prestació del servei i està equipat per atendre la necessitat 
d’allotjament temporal de les usuàries i dels seus fills i filles ateses. 

2. Un equip de professionals, format pel referents de l’equip bàsic d’atenció social i d’altres 
de la xarxa operativa per a l’atenció de les dones afectades per violència masclista,  que 
oferirà coordinadament suport emocional, social  i educatiu a les dones usuàries del servei 
i als seus fills i filles. S’inclouran també els professionals de l’entitat gestora contractada si 
el servei es presta de manera indirecta.  

3. Cobertura de les necessitats bàsiques: alimentació, higiene i seguretat. 
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Les despeses que es deriven de l’ús de les prestacions que ofereix el SAAU aniran a càrrec de l’ 
ens local de referència de la dona i dels seus fills i filles (municipi de les Terres de l’Ebre on 
estiguin empadronades)  
 
Article 5è.  Prestacions del Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències a càrrec dels ens locals 
 

1. Els subministraments i el manteniment del pis anirà a càrrec de l’Ajuntament de Tortosa 
2. Les despeses extraordinàries (no incloses en les necessitats bàsiques) aniran a càrrec de 

la dona, sempre i quan pugui fer-se’n càrrec. En cas contrari, el/la professional referent del 
cas proposarà que la despesa sigui a assumida per l’ens local del municipi de referència 
del cas. 

 
Article 6è.  Prestacions del Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències a càrrec de les usuàries 
 

1. Mentre duri la seva estada al pis, la dona se'n farà càrrec de l'alimentació, la neteja i de la 
resta d'activitats que garanteixin la cura i l’ordre de l’habitatge, tant en les zones comunes 
com privades. 

2. Sempre que ho considerin necessari, per tal de garantir la convivència i les activitats a 
realitzar dins de l'habitatge, els professionals referents del cas podran establir les tasques 
d'ordre i d'organització del pis a cadascuna de les persones que hi convisquin.  

 
Capítol 3  UTILITZACIÓ DEL PIS 
 
Article 7è.  Ús de l'habitatge 
 

1. No es podrà utilitzar el pis per cap altre motiu que no sigui el de residència temporal 
substitutòria per raons de violència masclista 

2. Únicament podran accedir al pis les persones autoritzades pels serveis de la xarxa social i 
els cossos de seguretat derivants del cas. L’Ajuntament de Tortosa facilitarà una còpia de 
la clau d’entrada i de la clau del pis a l ‘equip professional de l’empresa gestora. 

3. Hi ha la prohibició expressa d’allotjar o permetre l’entrada per compte propi a d’altres 
persones no autoritzades independentment de la relació o parentiu existent amb la 
persona/es autoritzada/es. 

4. Esta totalment prohibit revelar la localització del SAAU, per tal de preservar la seva 
seguretat i la de futures usuàries. 

5. L'estada al pis no superarà els quinze dies, llevat que el referent professional del cas 
determini, de forma motivada, una estada superior d’acord al pla de treball establert. 

6. Les persones usuàries del pis no podran sortir del pis per raons de seguretat, excepte en 
aquells casos que es consideri necessari per l’equip professional del SAAU i/o referent 
professional del cas. 

7. Les sortides autoritzades es realitzaran sempre amb professionals que acompanyaran la 
dona i els seus fills i filles. Totes les sortides es comunicaran als Mossos d’Esquadra ( 
annex VII Comunicat de sortida als cossos de seguretat ) 

8. Cada persona es responsabilitzarà de la cura i guarda de les seves pertinences. Si al 
deixar el pis les descuiden i no són reclamades durant els 3 dies posteriors a l'abandó,  
el recurs no se'n fa responsable i podrà donar-los-hi el destí que consideri oportú, llevat de 
la documentació personal i oficial que serà lliurada com a objecte perdut. 

9. L’Ajuntament de Tortosa es reserva el dret d’accés a l’habitatge per a garantir-ne el bon ús. 
 
Article 8è.  Ús de les instal·lacions 
 

1. Les persones acollides no poden realitzar cap tipus de reforma al pis. Les anomalies que hi 
puguin detectar caldrà posar-les en coneixement de les persones responsables del pis per 
tal que decideixin l'actuació a realitzar. 

2. La usuària es responsabilitzarà de les despeses generades pels desperfectes en les 
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instal·lacions derivades d'un mal ús.   
3. El no compliment del punt anterior, facultarà l’Ajuntament de Tortosa a prendre les 

mesures oportunes, fins i tot executar l'ordre de desallotjament del pis. 
 
Article 9è.  Normes de convivència 
 

1. Cal respectar les normes bàsiques de convivència amb la resta d’usuàries del pis així com 
amb la resta de membres del veïnat. 

2. No està permesa la tinença d’animals al pis.  
3. Aquest recurs és un espai lliure de fum: no es podrà fumar a l’espai interior de l'habitatge 
4. No es podrà menjar, guardar aliments ni productes de neteja als dormitoris.  

 
Capítol 4  PERSONES USUÀRIES 
 
Article 10è.  Usuàries del servei 
 
Poden ser usuàries del servei dones que han patit o es troben en situacions de violència masclista 
i, si és el cas, les seves filles i fills. 
 
Article 11è.  Requisits d’accés a la condició d’usuària. 
 
 Seran requisits per accedir al recurs :  
 

• Trobar-se en situació de violència masclista i ser derivada per algun dels serveis 
autoritzats.  ( annex I Full de derivació de dades ) 

• Tenir 18 anys o ser  menor legalment emancipada. 
• Acceptar l'estada voluntària i temporal al pis 
• Signar el contracte d'ús del servei, en els termes previstos en l’article 14 del present 

reglament, on hi constaran els serveis a realitzar i l’acceptació de les normes internes de 
funcionament del servei. ( annex II Contracte del SAAU) 

• La resta de requisits d'accés establerts per l'ordenament jurídic vigent (annex III Full de 
protecció i cessió de dades)  

 
Article 12è.  Pèrdua de la condició d’usuària 
 
 La dona perdrà la condició d'usuària : 
  

1. Per voluntat pròpia, essent lliurement responsable dels seus actes i decisions. (annex IV 
Baixa voluntària del servei) 

2. Per l'obtenció d'una alternativa d'allotjament o recurs  
3. Per incompliment d'aquest reglament el qual motivarà el comunicat d’incidències.(annex V 

Comunicat d’incidències i faltes greus) 
4. Per mutu acord de les parts i la fi de l'objecte d'estada (annex VI Comunicat de finalització 

del servei) 
 
Quan el professional de referència dels serveis d’atenció social primària valori que l’atenció que es 
presta no és un recurs idoni per atendre la situació personal de la dona, tindrà la potestat de 
donar-la de baixa del servei. 
 
La pèrdua de la condició d’usuària suposa l’acabament de la prestació del servei objecte del 
contracte.  
 
Article 13è.  Document de Contracte de servei: 
 

1. Les usuàries del servei hauran de signar un contracte de servei amb l’entitat gestora del 
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SAAU.  
2. Aquest document, que se signarà al moment en què es produeixi l’ingrés, serà condició 

indispensable per a accedir al servei i suposarà l’acceptació del present reglament  
 
Article 14è.  Condicions d’utilització del servei d’atenció i acolliment d’urgència de l’Ajuntament de 
Tortosa ( Annex II ) 
 
Article  15è  Drets de les usuàries. 
 
• Gaudir del servei d’atenció i acolliment d’urgència sense que li sigui imputada cap despesa en 

concepte de lloguer, llum, aigua, ni tampoc cap despesa derivada de la cobertura de les 
necessitats bàsiques pel temps pactat al compromís. 

• Gaudir de l’acompanyament i assessorament previst al projecte de l’entitat gestora per la  
gestió del servei. 

• Disposar del parament per a la llar necessari. 
• Demanar la reparació de possibles desperfectes d’infraestructura i mobiliari de l’habitatge. 
• Rebre informació suficient i entenedora sobre qualsevol canvi que es pugui produir en relació a 

la seva estada al pis. 
• Els establerts a la Llei 12/2007 de Serveis Socials i a l’ordenament jurídic vigent de garantia 

de drets i llibertats fonamentals. 
• Garantir la confidencialitat de les dades i de la informació de l’expedient d’acord amb la 

legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
• Formular la baixa voluntària del servei.( annex IV Baixa voluntària) 
• Valoració del funcionament del servei. ( annex VIII  Enquesta de satisfacció)  
 
Article  16è  Deures de les usuàries 
 
• Cobrir les despeses derivades de les seves necessitats extraordinàries  
• Notificar a l’entitat gestora qualsevol desperfecte ocasionat a l’habitatge. 
• Avisar en cas de deficiències i/o anomalies detectades a l’habitatge. 
• Assumir el cost de les depeses ocasionades per l’ús negligent de les instal·lacions. 
• Facilitar les dades personals, familiars i convivencials veraces  
• Comunicar al professional de referència qualsevol canvi referent al motiu que va motivar 

l’accés al servei. 
• Acceptar les visites que es realitzin per part del professionals del Serveis bàsics d’atenció 

social o de l’empresa gestora del servei, respectant la dignitat i els drets que tenen com a 
persones i com a treballadors/es. 

• Ajustar-se al compliment de les normes d’aquest reglament i complir els acords relacionats 
amb la prestació del servei. 

 
Capítol 5  RÈGIM DISCIPLINARI 
 

Article  17è  Faltes i sancions  
 
1. Qualsevol incompliment de les obligacions establertes en aquest reglament, constitueixen una 

falta que pot ser objecte de sanció; amb caràcter general, s’aplicarà la normativa de règim 
local i el Decret 278/93, de 9 de novembre, pel qual es regula el procediment administratiu 
sancionador que els òrgans de l’Administració de la Generalitat han d’aplicar, d’acord amb la 
normativa de l’Estat.  Amb caràcter específic, aquest Reglament 

2. L’òrgan sancionador serà l’alcalde/ssa de l’Ajuntament de Tortosa. 
  
L’ incompliment de les obligacions que preveu aquest Reglament per part de les usuàries i els 
seus fills i filles pot tenir el caràcter de falta greu o lleu, en funció dels criteris següents: 
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Es consideren faltes greus: 
 

• Descuidar la higiene personal i l’ordre de les pertinences pròpies. 
• No mantenir l’ordre i la neteja de l’habitatge 
• No notificar a l’empresa gestora  qualsevol desperfecte ocasionat 
• No cobrir les seves necessitats extraordinàries quan la seva situació econòmica ho 

permeti. 
• No assumir les despeses de l’habitatge per l’ús negligent de les instal·lacions. 
• No mantenir un comportament adequat amb la resta d’usuàries i persones. 
• No comunicar al professional de referència qualsevol canvi en la situació que va permetre 

l’accés a l’habitatge. 
• Permetre l’entrada d’animals a l’habitatge i/o edifici. 
• No fer un bon ús de l’habitatge i/o dels utensilis existents. 
• No respectar les normes bàsiques de convivència veïnal 
• Permetre l’entrada al pis de persones no autoritzades pels/les responsables del servei. 
• Realitzar activitats il·legals. 
• No permetre les visites realitzades pels professionals autoritzats pels serveis socials de 

referència.  
• Qualsevol actuació que pugui posar en risc la seguretat de les usuàries i/o futures 

usuàries del SAAU (fer publica la ubicació, contactar amb l’agressor, ...) 
 
Es consideren faltes lleus totes les que contravinguin els preceptes fixats pel reglament. 
L’acumulació de 2 faltes lleus comeses durant el període d’estada al pis constituirà falta greu  
 
Sancions 
 
La comissió d’una falta greu pot suposar la baixa de la condició d’usuària per incompliment del 
reglament. 
La comissió d’una falta lleu suposarà apercebre la dona sobre el comportament contrari al present 
reglament i dels efectes que implica la comissió d’una segona falta.   
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El reglament regulador del Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgències per a dones sotmeses a 
situacions de violència i els seus fills i filles serà vigent l’endemà de la seva publicació al BOPT, així 
com els seus annexos. Es faculta l’alcalde de Tortosa per a aprovar qualsevol modificació, 
ampliació o millora dels formularis que acompanyen el present Reglament i del qual en formen 
part com a documentació que s’annexa.  
 
Relació d’annexos 
 
Ordre Núm. Annex  
1 Annex I Full de derivació de dades 
2 Annex II Contracte del SAAU 
3 Annex III Full de protecció i cessió de dades 
4 Annex IV Baixa voluntària del servei 
5 Annex V Comunicat d’incidències i faltes greus 
6 Annex VI Comunicat de finalització del servei 
7 Annex VII Comunicat de sortida als cossos de seguretat 
8 Annex VIII Enquesta de satisfacció “ 
 
 
 

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

 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
08 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DELS 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 novembre 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. EMILI LEHMANN MOLÉS, regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica i Comerç. 
- 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 ”. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
divuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC(1), i tres abstencions corresponents als membres de la corporació 
del grup municipal del PSC. 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
09 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
DE TORTOSA CORRESPONENT A L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’expedient relatiu al Compte General de l’Ajuntament de Tortosa, corresponent a l’exercici 
pressupostari de 2011, el qual ha estat informat per l'interventor municipal en data 20 de 
setembre de 2012. 
 

18  /48  



L’expedient esmentat, que conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos 
que determina la legislació d’hisendes locals, ha estat informat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes, en sessió de data 24 d'octubre del 2012, i ha estat exposat al públic amb la 
publicació de l’edicte corresponent al BOPT i al tauler d’anuncis de la corporació, durant el període 
reglamentari, sense que s’hagi formulat cap reclamació, al·legació ni observació. 
 
Atès el que es disposa en els articles 208 a 212 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, així com en la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Tortosa corresponent a 
l’exercici pressupostari de 2011, integrat per: 
 
- Compte Anual de l'Ajuntament de Tortosa 
- Compte Anual de l'OA Fires 
- Compte Anual de l'OA IMACT 
- Compte Anual de l'OA Hospital de la Sta. Creu 
- Compte Anual de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SA Municipal (GESAT, SAM) 
- Compte Anual de Tortosasport, SL 
- Compte Anual de Tortosa Media SL 
- Compte Anual de Tortosa Innova SL 
- Compte Anual de GUMTSA 
 
Com a documentació complementària s'uneixen els següents comptes: 
 
- Compte Anual de l'Empresa Municipal de Serveis Públics SL (EMSP) 
- Compte Anual de l'Empresa Mixta Escorxador Tortosa SL 
 
Segon: Lliurar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la documentació pertinent relativa al 
Compte General esmentat “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: El nostre grup municipal, Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, votarà en contra d’aquest dictamen, una vegada hem conegut l’informe de la Intervenció 
en relació a aquest dictamen d’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Tortosa 
corresponent a l’exercici pressupostari del 2011. 
 
Aquesta  votació en contra ve, precisament, per l’apartat de conclusions que l’interventor de 
l’Ajuntament ha realitzat, on d’una manera molt clara informa de què les auditories que s’han fet a 
algunes empreses municipals no estan del tot clares i passo a llegir, textualment, el que 
l’interventor diu en aquest informe, en relació al tema que ara ens ocupa. Diu: “en relació amb les 
societats mercantils locals, cal assenyalar que els anomenats informes d’auditoria dels seus 
comptes s’han adjudicat a empreses privades i s’han elaborat per aquestes al marge i sense la 
supervisió de la Intervenció municipal, malgrat que la inspecció d’aquesta comptabilitat li 
correspon a l’interventor”, per tant, l’interventor, que és un funcionari independent, ens està dient 
en aquest informe que les auditories d’aquestes empreses haurien de passar a estar directament 
licitades per part de l’interventor. També, a l’informe ens diu que no s’ajusta, en la seva execució, a 
la normativa catalana esmentada, obviant les competències reservades al cos de funcionaris 
d’interventors. Més enllà d’aquestes apreciacions, el propi interventor, al mateix informe ens diu 
que, a més de la l’advertiment anterior entorn a les auditories, aquesta Intervenció, la de 
l’Ajuntament, manifesta la seva disconformitat en relació amb els comptes de les següents 
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societats pels motius que a continuació s’exposen, i en relació a Gumtsa, l’empresa de gestió 
urbanística de l’Ajuntament, diu que pel que fa a l’auditor que signa l’informe d’auditoria, es 
recorda l’existència d’independència, i més enllà explica que la persona que signa l’auditoria feta a 
Gumtsa, signa també altres certificacions d’obres de Gumtsa, en qualitat de tècnica de gestió 
econòmica de Gumtsa. Per tant, l’interventor ens està dient que una mateixa persona que ha fet 
obres per a Gumtsa, després, pel que aquí entenem, sembla ser que l’empresa que fa l’auditoria, 
també firma la mateixa persona aquesta auditoria, la qual cosa pensem que no és del tot clara. Per 
tant, davant d’aquesta informació que hem pogut veure avui, a última hora, en relació a l’informe 
de la Intervenció, des del nostre grup municipal el que els hi demanem és que totes les auditories 
que s’hagin de fer per part de les empreses municipals, de l’Ajuntament, siguin licitades 
directament des d’Intervenció i, sobretot, votem en contra perquè no acabem d’entendre tot el que 
aquí ens diu l’interventor. També dic que és un informe molt tècnic, molt complex i, per tant, de 
moment el que fem és votar en contra d’aquesta proposta d’acord d’aprovació dels comptes del 
2011. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, només algunes matisacions. Vostè diu que 
d’aquest informe n’han tingut coneixement avui. Digui que se l’ha llegit avui. D’aquest informe de 
l’interventor se’n va donar compta a aquest Ajuntament mesos enrera. Potser vostès estaven per a 
una altra història, no tenien temps de llegir-s’ho, no s’hi miraven, no es parlaven, digui, argumenti 
el que vulgui, però dir que n’han tingut coneixement avui, tenen un problema, perquè se n’ha donat 
compte d’aquest informe i de la liquidació dels comptes. Se n’ha donat, s’ha publicat, se n’ha 
donat compte vol dir que s’ha adjuntat a la documentació del Ple, i li buscarem el Ple exactament, 
però deu fer uns mesos d’això, per tant, vostè pot discrepar, pot votar el que vulgui, però no pot dir 
que se n’ha “enterat” d’aquest informe ara. Bé, si que ho pot dir, ja ho dit, però el que ha quedat 
en evidència és que no es mira el que portem al Ple, perquè això és evident. En tenien 
coneixement, a més a més, això ha estat publicat i exposat al públic i diu “i ningú ha presentat 
al·legacions”, ni vostès, ni vostès que tenen tanta afició, com després veurem, han presentat 
al·legacions sobre aquest tema. 
 
I després em diu que és molt tècnic i que no l’han entès molt bé. Jo tampoc no l’he entès molt bé, 
perquè diu que el que firma l’auditoria és l’auditor, el que firma les certificacions d’obra. Jo ni ho 
sé, però això és materialment impossible, perquè les certificacions d’obra, normalment, les signa 
un tècnic, un arquitecte, algun tècnic d’aquesta branca, i les auditories, normalment, les firma un 
economista o un advocat que tingui l’habilitació com a auditor, per tant, segurament deu haver-hi 
un tema d’interpretació o de comprensió. 
 
En quant a si les auditories es realitzen adjudicades o no en base a la tutela de la Intervenció, és 
veritat, aquesta setmana mateix en vam tenir, s’ha fet com s’havia vingut fent exactament sempre, 
sempre, hagués governat qui hagués governat, i jo li vaig oferir aquesta setmana mateix a 
l’interventor que, si és així, licités ell les obres, aquestes auditories, amb l’única condició que li vaig 
ficar, i és que això no havia de tenir cost per a l’Ajuntament. I per tant, que si les volia licitar, que 
les licités, però que quedés ben clar que qui ha de fer front i qui ha de pagar aquestes auditories 
són les societats, i així es fa a altres llocs i es pot fer. Per tant, res més, simplement això. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Demano la paraula per manifestar la nostra 
abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Si, demanava la paraula per manifestar el nostre 
vot negatiu. 

 
 

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
catorze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), PP (1) i PxC (1), cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals PSC (3) i I-ET-E (2), i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del 
grup municipal d’ERC. 
 
 
 
10 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 15 d’octubre de 2012, pel 
qual es va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2013. 
 
Vist l’escrit d’al·legacions formulades pel grup municipal Iniciativa - Entesa per Tortosa, presentat 
en data 16 de novembre de 2012, dins del corresponent període d’informació pública. 
 
Vist l’informe emès en data 26 de novembre de 2012 pels serveis tècnics municipals que ha estat 
fiscalitzat per la Intervenció general municipal. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 28 
de novembre de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel grup municipal Iniciativa - Entesa 
per Tortosa, presentat en data 16 de novembre de 2012, envers l’acord adoptat pel Ple en sessió 
de 15 d’octubre de 2012 pel qual es va aprovar inicialment la modificació de les ordenances 
fiscals per a 2013, pels motius següents: 
 
Per no disposar de cobertura normativa que empari la seva adopció, les al·legacions Primera, 
Segona, Tercera, Setena, Novena i Desena. 
 
Per trobar-se regulades en les corresponents ordenances fiscals i no estimar-se oportú modificar la 
regulació vigent, les al·legacions Quarta, Cinquena i Vuitena. 
 
Per no considerar-se oportú la seva aprovació, l’al·legació Sisena. 
 
Segon.-  Desestimar l'al·legació onzena, que es considera un suggeriment, i els tres suggeriments 
enunciats al final de l'escrit d'al·legacions sense perjudici que es puguin tenir en compte en el futur, 
si s'escau, i prèvia tramitació del corresponent expedient  
 
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a 2013, sense variació 
respecte de l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió de 15 d’octubre de 2012. 
 
Quart.- Publicar al BOP de Tarragona el text íntegre de les modificacions definitivament aprovades.“ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, faig una petita referència, com que veig que 
tots demanen la paraula, independentment de que després pugui intervenir la regidora 
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corresponent, alguna referència al informes de desestimació. Es desestimen íntegrament les 
al·legacions formulades perquè cinc d’elles, concretament la primera, la segona, la tercera, la 
setena, la novena i la desena, per tant sis d’elles, d’acord amb els informes dels tècnics de 
l’Ajuntament de Tortosa, no disposen de cobertura normativa, és a dir, són contràries a la llei. Tres 
d’elles perquè ja s’entenen que estan regulades per les pròpies ordenances fiscals, més enllà de 
percentatges diferents. I una d’ella perquè sí que no està regulada, es podria considerar, però no 
es considera oportú fer-ho en tràmit d’al·legacions. Vostès ho poden fer amb mocions, ho poden fer 
quan creguin convenient en el tràmit de la tramitació de les ordenances, però utilitzar les 
al·legacions per fer aportacions de caràcter polític, bé, si ho volen ja ho fan, però sàpiguen que no 
trobaran mai el nostre recolzament. Si ho fan en el tràmit de tramitació de les ordenances, perquè 
sinó es pot veure com un impediment, simplement, de voler retardar l’entrada en vigor, s’hauria de 
tornar a fer una publicació, ext., etc., i no arribaríem en temps de què la publicació definitiva 
estigués feta l’1 de gener.  Però en tot cas, aquesta sisena, doncs segurament, la podem tenir en 
consideració a l’hora de modificar ordenances per al proper any. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Des del nostre grup municipal, tot i que estem d’acord 
amb algunes de les al·legacions presentades pel grup Esquerra Tortosa, també és cert que, com ja 
ha comentat el senyor alcalde, hi ha diverses al·legacions que no tenen cobertura normativa per a 
la seva adopció. 
 
Per altra banda, també hi ha altres al·legacions que ja estan regulades gairebé de la mateixa 
manera i el nostre posicionament serà d’abstenció, tot i que, com ja li he dit, compartim algunes 
de les coses. Jo li posaré un exemple: a l’Ajuntament d’Amposta, no fa gaire, es va aprovar una 
moció presentada per Plataforma per Catalunya per crear una taxa a les entitats financeres que 
tenen els caixers automàtics al carrer. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Des del nostre grup municipal vam presentar totes 
aquestes al·legacions després de l’últim Ple, on es van aprovar  les ordenances fiscals per a l’any 
2013 i, per tant, els impostos municipals que els tortosins i tortosines hauran de pagar durant 
l’any que ve, després de dir que intentaríem proposar algunes mesures i l’alcalde va manifestar 
que tenia bona voluntat a ser receptiu. És fruit d’això que hem proposat totes aquestes al·legacions 
que, bàsicament, van en dos línies. Per una banda, rebaixar els impostos a aquelles famílies que 
ho estan passant molt malament per la crisi, durant l’any que ve, en tot allò que es pugui en funció 
dels impostos de l’Ajuntament i, en segon lloc, també afavorir la creació de riquesa o l’activitat 
econòmica al nostre Ajuntament. 
 
L’informe dels tècnics de l’Ajuntament, que també el tenim i signat per l’interventor, diu moltes 
coses, més enllà del que vostès han dit. És cert que de les al·legacions primera, segona i tercera, 
una que precisament parlava de bonificar l’IBI, la contribució a les famílies aturades o també a les 
famílies monoparentals que estan en situació de crisi econòmica, ens diu que directament des de 
les ordenances municipals no es pot fer, però sí que paral·lelament es pot fer creant un reglament 
de subvencions que no té res a veure amb les ordenances fiscals i, per tant, es pot fer de manera 
paral·lela. De fet, dins de les nostres al·legacions, l’últim punt hi han tres suggeriments i el primer 
suggeriment, precisament era aquest: arrencar un compromís avui, aquí a l’Ajuntament, de crear 
un reglament per facilitar o donar ajudes a totes aquelles famílies en relació als aturats, a les 
famílies monoparentals, també a la plusvàlua per a la gent que està desnonada, que tirés 
endavant ajudes per facilitar aquesta situació de crisi econòmica que en aquests moments estem 
patint i que això està dins de les al·legacions, i el propi informe ens diu que avui hauríem de 
debatre si hi ha aquest compromís, per part de l’Ajuntament, de tirar endavant aquest reglament. 
Un reglament que s’ha fet a diferents ajuntaments i s’està fent, per exemple al Prat de Llobregat, a 
Santa Perpètua de Mogoda, a Sant Boi, a Cerdanyola o, en el cas dels desnonaments pel que fa a 
les plusvàlues, avui mateix l’Ajuntament de Barcelona, governat per Convergència i Unió, ha dit, ha 
anunciat que proposarà una ajuda en aquest sentit, per la qual cosa a mi m’agradaria, com a 
mínim, arrencar un compromís de què tirarem un reglament paral·lel per a poder facilitar la filosofia 
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d’aquestes al·legacions en un primer grup. 
 
En el segon grup, les al·legacions que vostès diuen que ja existeixen a les ordenances fiscals del 
nostre Ajuntament, i és cert, nosaltres el que també els hi proposem és que, davant de la nostra 
proposta i de les existents, es puguin agafar aquelles que són millors de cara als ciutadans i 
ciutadanes i fer una tria, per tant, de les que ara hi ha i les que nosaltres hem proposat, les que 
beneficiarien més a la ciutadania. Per tant, aquesta seria la segona proposta que els hi faríem 
avui. 
 
I després, també hi ha l’al·legació sis. Ens diuen, directament, que no la volen tirar endavant. És 
una al·legació de l’impost d’activitats econòmiques per a aquelles empreses que estan utilitzant 
energies renovables, per tant, està relacionada amb el tema de la sostenibilitat, però l’al·legació 
onze, que no ens diuen res al document, no apareix i això no he tingut temps de parlar amb la 
regidora d’Hisenda, però no apareix res sobre aquesta al·legació, parla precisament de crear una 
taxa nova als bancs i caixes de la nostra ciutat que tenen caixers automàtics al carrer i que 
ocupen, per tant, espai públic. Si, per una banda, estem fent que els restaurants, no?, al ocupar 
els nostres carrers, paguin, també és normal que les entitats financeres paguin una taxa per 
ocupar també les façanes dels nostres carrers i, tal i com s’ha dit aquí, no ajuntaments de 
Catalunya en el seu conjunt, sinó del nostre territori, com Amposta o Deltebre, ja les han aprovat. 
 
Per tant, la proposta que els hi fem és això, que tinguin en compte que es pot fer una normativa 
paral·lela a les ordenances fiscals, per a tenir ajudes aquelles famílies que estan en situació d’atur 
i, per tant, que no hagin de pagar totalment la contribució o l’IBI. També aquelles que estan en 
procés de desnonament, ajuntaments ho estan fent en aquests moments. I, a més a més, hi havia 
dos suggeriments més a les nostres al·legacions. El suggeriment segon era crear una comissió 
mixta, amb tots els representats polítics, amb tots els grups municipals, per treballar per la 
tarifació social, i això significa que tots els preus públics de l’Ajuntament és poguessin pagar, 
després de que entre tots ho pactéssim i ho parléssim, en funció de la renda. I també, l’últim 
suggeriment, al qual vostès tampoc ens han contestat res, era el fet d’elaborar un cens per saber 
quins béns rústecs i urbans hi ha a la nostra ciutat que estan exempts de tributació local, per tant, 
que no paguen impostos per diferents motius, i saber quins hi ha i això què significa.  
 
Per tant, jo el que els hi demanaria és que tinguessin en compte totes aquestes propostes i, a 
partir d’aquí, poguéssim millorar tot el que és la tributació del nostre Ajuntament de cara als 
tortosins i tortosines, en funció de la situació de crisi tan greu que estem patint, que és el que en 
aquests moments ens preocupa moltíssim. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: De les tres primeres de l’IBI, l’interventor l’únic que els 
diu, els serveis tècnics li diuen que el que vostès proposen la llei no ho permet. I els hi venen a dir: 
i si volen ajudar a aquesta gent, com a altra gent, el que han de fer no és donar subvencions, sinó, 
prèviament, abans de donar subvencions, s’ha de crear un reglament. I si vostè el que vol és crear 
un reglament o obrir una línia de subvencions, simplement, ha d’agafar i presentar una moció 
dient “vull crear un reglament, vull fer una línia de subvencions”, però no presentar unes 
al·legacions a unes ordenances, demanant que les ordenances bonifiquin “algo” que la llei no 
permet que es bonifiqui, perquè això no és ni un nyap. És a dir, l’interventor, de forma elegant, de 
forma molt elegant, de forma però molt elegant li diu: “escolti, això no és legal. Si vol arribar per 
aquí, no ha d’arribar via ingressos, sinó ha d’arribar via despeses i vigili que via despeses tampoc 
no es pot fer simplement fent subvencions i atorgant subvencions, sinó que prèviament a les 
subvencions, han d’aprovar un reglament”. Per tant, no diu que ho hagi de fer, ni ho deixi de fer, ni 
que avui hem de debatre això. Que avui hauríem de debatre això, em vol dir on ho fica? Em vol dir 
on, de la seva proposta, ho fica?  
 
Aquí l’únic que fem és desestimar unes al·legacions. Vostè va presentar unes al·legacions i, en el 
cas aquestes de l’IBI, les tres, són il·legals i es desestimen per il·legals. Alguna altra no, que ara li 
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comentaré, però es desestimen per il·legals i és molt fàcil d’entendre.  
 
Desprès em diu “n’hi ha alguna, la del caixer automàtic”. Bé, si ens pareix molt bé i a més l’hem 
treballat i sabem que n’hi ha 7 a Tortosa, dels quals 2 possiblement desapareixeran, i ja mirarem 
quan s’ha de crear, però ara, dins del marc de totes les ordenances, quan vostès bé diuen “és que 
l’alcalde es va comprometre que les estudiaria”. Clar, vaig dir: “presentin suggeriments, presentin 
propostes”, però quan s’estiguin tramitant, perquè si ara considerem aquestes propostes i fiquem 
en marxa tots els termes legals que hi ha, perquè s’ha d’obrir un altre període, crees una altra 
taxa, si ara creem una altra taxa que no existeix ara, s’ha de tornar a exposar al públic, haurà de 
tornar a estar els 20 dies, etc., etc., i el dia 1 de gener no haurà entrat en vigor cap de les 
modificacions de les ordenances fiscals que s’han aprovat. Per tant, no és operatiu, no és, i ja els 
hi vaig dir en aquell moment, això ho han de presentar amb temps suficient o al llarg del curs 
polític, des de l’1 de gener fins que s’aprovin les ordenances, que normalment sol ser a 15 
d’octubre com a molt tard, per a que es pogués produir les publicacions. Per tant ara, les que no 
s’estimen, essencialment aquesta, la dels caixers automàtics que no tindríem cap problema en 
poder-la instaurar, es fa perquè si s’estima es paralitza tot el procés, i no és el quan toca ara fer-ho, 
toca en un altre moment.  
 
Diu dels suggeriments: “li fem un suggeriment per fer una comissió mixta on es puguin avaluar els 
preus públics i les polítiques d’establir preus públics en funció de la renda”. Escolti, no en 
creéssim més de comissions. Comissió mixta de qui?, de Govern i oposició? Escolti, la comissió ja 
està creada, que és la Comissió d’Hisenda, i a aquesta Comissió es determinarà quina és la 
política tributària de l’Ajuntament, i poden fer les seves aportacions, que fins ara no n’han fet cap 
en aquest sentit, i allí es considerarà. Les nostres aportacions les hem fet i cada any hem anat 
introduint, i fins ara a vostès els hi havia semblat bé, ara potser ja no els hi sembla bé perquè 
potser no està, no els hi agrada això de dir que el Govern fa bé “algo”, els hi havia semblat bé que 
s’anessin introduint les bonificacions d’acord amb la renda. I això les ha fet aquest Govern, no ho 
ha fet l’anterior Govern, ni Iniciativa quan governava, ho ha fet aquest Govern. Que vostès diuen “és 
que ho hem de tornar a fer i volem participar”. Benvinguts, benvinguts, però no cal crear una altra 
comissió mixta. I els suggeriments són suggeriments, no s’han de contestar els suggeriments. 
 
“Jo vull arrencar compromisos”, doncs, si vol arrencar compromisos presenti mocions, però no 
presenti al·legacions a unes ordenances que l’únic que es pot desprendre és veure si cola i així es 
retarda i no entren en vigor la resta. I, per tant, jo no sé que dir-li més. Dels altres, doncs, els preus 
públics, el del cens d’immobles exempts, bé, si ho vol li direm un cens, però ja ho sabem quins 
immobles estan exempts, ja hi ha una relació d’immobles exempts. Crear un cens, com si fos una 
gran aportació. Ja sabem quins immobles exempts estan. Els que marca la llei i si n’hi ha algun per 
ordenances, també està. “S’apreta” la tecla i surten. Si hem de crear un cens, doncs ja està. 
Simplement dir “escolti, que ho tenen això?” I si li diem que no, després dirà “doncs escolti, creem 
un cens”, que pareix algo molt d’això. Doncs escolti, estan exempts els que marca la llei o els que 
hem marcat nosaltres des de les ordenances. I aquí hi ha hagut situacions, doncs, els centres 
sanitaris no estaven exempts, però se’ls hi donava l’exempció. Desprès se’ls hi va donar l’exempció 
i aquest Govern els hi va traure, no als centres sanitaris, a tots. Per què? Doncs perquè si la llei 
marca que han de tributar, doncs, han de tributar, perquè sinó al final, el que eximeix de tributació 
sempre és l’administració local. A més a més, ara precisament s’estan tramitant unes 
modificacions a la Llei d’hisendes locals, importants, que alguns d’aquests immobles exempts per 
llei espanyola, quedaran, podran quedar subjectes a tributació. Doncs, quan entri en vigor aquesta 
normativa, segurament, però ja no podrà ser per al 2013, perquè no arribarem, malgrat es vol 
incloure una transitòria. També podrem fer que alguns exempts, que fins ara estaven exempts, 
però que estan sotmesos a activitat econòmica i, per tant, algú els hi trau una rendibilitat, també 
es puguin declarar objecte de tributació. Però en tot cas, no cal fer un cens del que ja tenim.  
 
Però ja li dic, la dels caixers automàtics, que em penso que també ha nomenat algú altre, podem 
estar perfectament d’acord, però no ara, perquè si ho fem ara paralitzem tot el procés de la resta 
d’ordenances. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Per manifestar la nostra posició que estem en contra de 
desestimar les al·legacions. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Si, la nostra posició, senyor alcalde, també és 
d’estar en contra del “desestimament”. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Nosaltres, des del nostre grup municipal, el que 
intentàvem era, a partir de les seves paraules, intentar proposar en positiu mesures per intentar 
solucionar el que ja li he explicat i, primer que res, dir-li que a aquest suggeriment primer, on 
nosaltres, literalment diu “que s’elabori, s’aprovi un reglament d’ajudes econòmiques orientades a 
facilitar el compliment dels impostos dels tortosins i tortosines, atenent la situació econòmica”, 
això es pot fer de manera paral·lela a les ordenances fiscals, per tant, si avui no es fa és perquè 
vostès no tenen voluntat de fer-ho o iniciar a fer-ho o dir-ho públicament que començarem a crear 
aquest reglament. I vostè em diu “això no ho diu a cap lloc”. Al punt 10 de l’informe del propi 
interventor diu: “en el mateix escrit es presenten, tanmateix, tres suggeriments, quina oportunitat 
s’entén ha de ser avaluada per la corporació municipal”, i  per tant, jo el que li demano aquí, des 
l’oposició, és que intenti dir, si evidentment ho creu oportú, que tirarem endavant aquest 
reglament per poder ajudar als tortosins i tortosines que estan en una situació de crisi econòmica 
molt greu. 
 
En relació a la taxa de caixers, vostè diu que no es pot fer ara perquè es retardarà. Jo no ho sé, a 
mi m’han dit una altra cosa, però en tot cas, esperem que per a l’any que ve, bé per a l’any que ve, 
per al 2014 es pugui aprovar, ja li recordarem. 
 
I en relació a la comissió mixta, també als suggeriments, és una comissió, no és la Comissió 
d’Hisenda només, sinó que al propi suggeriment li diem “crear una comissió mixta amb 
representants de tots els grup municipals – això  aquí sí –  però amb els tècnics municipals, per tal 
de desenvolupar tota una proposta de tarifació social” a la qual nosaltres hi farem moltes 
aportacions. Per tant, si vostè vol dir que ho farem a la Comissió d’Hisenda normal i faran venir a 
tots els tècnics municipals, ens sembla perfecte, aquesta és la idea, però era mixta en el sentit de 
que hi haguessin tots els grups municipals i tots els tècnics municipals, que són els entesos. 
 
I de totes formes, ja davant de les seves paraules, el que farem serà presentar-ho en mocions, a 
veure si d’aquesta forma ho aproven. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perfecte. Miri, vostès poden presentar mocions, poden 
presentar suggeriments, però quan presenten al·legacions, presenten al·legacions, i s’estimen o es 
desestimen les al·legacions. No es poden estimar suggeriments o desestimar suggeriments en 
unes al·legacions. I per tant, aquí oi que no li diem ni que li estimem, ni que li desestimem els 
suggeriments? No, perquè els que es fa és, i ho he llegit així, és l’estimació o la desestimació de 
les al·legacions, perquè estem en període d’al·legacions respecte a les ordenances fiscals. Vostès, 
doncs, a “río revuelto, ganancia de pescadores”, o per estalviar paper, o per la raó que sigui diuen: 
“a part de les al·legacions, amb el mateix paper de les al·legacions, presentem suggeriments”, 
doncs presentin suggeriments. Els suggeriments és un prec, i presenten un prec per escrit. 
 
Em diu “lo de la comissió”. Vostè li vol dir comissió mixta, escolti, em vol dir si els tècnics 
assisteixen quan se’ls requereix o no a les comissions informatives d’Hisenda o de qualsevol altra 
matèria? Clar que assisteixen, per tant, no s’ha de crear res. Si es vol parlar d’una cosa, quan es 
vol parlar, o es dictamina, o es discuteix. “Que estiguin representats tots els grups municipals”, la 
meva pregunta: a les comissions informatives de l’Ajuntament de Tortosa estan representats tots 
els grup municipals? Si, ho han estat sempre i ho continuen estan, per tant, no hem de crear una 
altra comissió. Els tècnics municipals, quan se’ls requereix, assisteixen a les comissions 
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informatives? Si, per tant, vostès van dir: “creem una comissió mixta i així omplirem més de 
paper”. Doncs em sembla bé, però ja està, per tant, no la crearem una comissió mixta. El que 
vulguin plantejar, ho plantegen a la Comissió Informativa i allí, si el president de la Comissió 
Informativa ho creu convenient, i segur que no hi ha cap inconvenient al respecte, es crida a tots 
els tècnics que faci falta i es fan reunions de la Comissió Informativa, formals o informals, com s’ha 
fet en altres casos i no passa res. 
 
Després, en quant al suggeriment primer. Escolti, jo no l’enganyo. Primer, a part del Reglament, el 
Reglament és gratis, però a part del Reglament, s’ha de dotar pressupostàriament i, per tant, 
vostès si volen presentin una moció i després s’haurà de fer un reglament si s’aprova la moció, 
però després s’haurà de dotar pressupostàriament i, evidentment, que hi ha col·lectius en aquest 
àmbit que ho passen molt malament, però en altres àmbits també ho passen molt malament. I 
potser en caràcter previ, que també una demanda de l’interventor, i potser en això li haurem de fer 
cas a l’interventor i a vostès, s’haurà de crear un reglament per a tots els ajuts que es donen a 
l’Ajuntament, per a tots de caràcter social, perquè a l’Ajuntament de Tortosa, de sempre, s’han 
donat aquests ajuts i no han estat sotmesos a un reglament. I llavors, si ho sotmetem a un 
reglament, veurem si aquests ajuts arriben en major facilitat o en menor facilitat del que ho estan 
fent ara, o si es demoren o no es demoren en situacions que, normalment, són d’extremada 
urgència. Però si vostè proposa, i veig que va en la mateixa línia de l’interventor, potser els haurem 
de fer cas als dos. Després veurem si arriben més ràpid o arriben més lents. 
 
Jo, senyor Jordan, li donaré la paraula tantes vegades com voldrà, però vostè ha d’entendre que 
això no és una moció, que és una proposta del Govern municipal, per tant, clourà el debat el 
Govern municipal. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Només volia dir que a la Comissió d’Hisenda 
demanarem una comissió específica per a parlar d’això, tal i com vostè ha dit, de la tarifació social 
i que presentarem tot el que vostè ha dit també en forma de moció i llavors ja ho discutirem i pot 
tancar tranquil·lament vostè. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Tranquil·lament, senyor Jordan, tanco perquè el 
Reglament m’ho permet així. Llavors, a la Comissió d’Hisenda no cal que en demani cap de 
Comissió d’Hisenda especial, no es posi més medalles. Jo entenc que té necessitat de ficar-se 
medalles, però a la Comissió normal d’Hisenda portin a discussió, li diuen a la presidenta de dir 
“voldríem parlar d’això” i, com ho fa qualsevol altre grup municipal, qualsevol, el de vostè o 
qualsevol altre de l’oposició o del Govern, s’incorporarà el tema.  
 
I de mocions, no necessiten la meva autorització per a presentar-ne. N’han presentat del que han 
volgut, quan han cregut convenient, per tant, suposo que és el que continuaran fent, i les 
continuarem aprovant o les continuarem desestimant en funció del que creguéssim convenient. De 
totes formes, els vull recordar que d’aquestes onze al·legacions, sis, malgrat hi hagin vots en 
contra, es desestimen per il·legals, és a dir, no són legals. I les altres, pel motius exposats es 
desestimen.  
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
tretze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i 
PP (1), set vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 
PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de PxC. 
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11 - DICTAMEN D’ACORD D’APROVACIÓ D’AFECTACIÓ DELS INGRESSOS AL PROJECTE DE DESPESA 
“PLA DE FOMENT DE TURISME” 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Ocupació per a la realització d'un Pla de foment 
turístic i que arriba fins l'any 2014, i que contempla les següents aportacions: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Ajuntament  50.000,00 120.000,00 120.000,00 70.000,00 360.000,00 

Generalitat 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00 

Despesa corrent 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 140.000,00 

Inversió 160.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 400.000,00 

 
Atès que la signatura del conveni suposa el compromís per part de l'Ajuntament tant d'aportar la 
part que li correspon com d'executar la despesa i atès que l'aportació de la Generalitat a aquest 
projecte es troba afectada al mateix. 
 
Vist l'informe - proposta del director d'Àrea de Serveis Centrals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 30 maig de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Afectar els ingressos que financen l'aportació de l'Ajuntament de l'any 2012 a la despesa 
corresponent al  projecte de Pla de foment de turístic “. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
divuit  vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i tres abstencions corresponents als membres de la corporació 
del grup municipal del PSC. 
 
 
 
12 - DICTAMEN D’ACORD D’AMPLIACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA UNIÓ ESPORTIVA 
REMOLINS BÍTEM 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que el pressupost preveu l'aplicació pressupostària PRE-34200-78000 “Aportació UE 
Remolins Bítem” amb un import de 52.437,81€ derivat del conveni subscrit entre l'Ajuntament de 
Tortosa i el club Unió Esportiva Remolins - Bítem per la instal·lació de gespa artificial al camp de 
futbol Remolins - Bítem. 
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Atès la necessitat d'augmentar la consignació pressupostària en 15.264,00€ i vista la proposta de 
modificació pressupostària entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, 
quina competència és de l'alcalde. 
 
Vist l'informe - proposta del cap de gabinet de data 23 de novembre de 2012. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 28 de novembre de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Ampliar la subvenció nominativa PRE-34200-78000 “Aportació UE Remolins Bítem” amb 
l'import de 15.264,00€, que es deriva del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Tortosa i el club 
Unió Esportiva Remolins - Bítem per la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol Remolins - 
Bítem i condicionat a l'aprovació de la modificació pressupostària de transferència de crèdit. “ 
 

*-*-* 
 

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

 
ESPAI PÚBLIC 

 
 
13 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL TEXT DEL REGLAMENT DEL 
SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE TORTOSA 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès el que estableix la Llei 12/1987, de 28 de maig de regulació del transport de viatgers per 
carretera mitjançant vehicles de motor i el seu Reglament aprovat per Decret 319/1990, de 21 de 
desembre, la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels transports terrestres i el seu 
Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, així com el que disposa la 
resta de legislació de transport aplicable.  
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), la Llei 
30/07, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, la normativa vigent relativa al tractament 
de dades de caràcter personal, així com tota aquella normativa en matèria contractual i 
administrativa de pertinent aplicació. 
 
Atès que l’objecte d’aquest Reglament és regular la prestació del servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers amb autobús al municipi de Tortosa i determinar les condicions generals d’utilització 
pels usuaris del servei. Aquest Reglament també és d’aplicació en la coordinació del servei de 
transport urbà i interurbà amb les connexions amb pobles del municipi. 
 
Atès que el servei de transport col·lectiu urbà és titularitat municipal i l’Ajuntament de Tortosa es 
reserva totes les potestats reglamentàries, les facultats  de direcció, inspecció, modificació, 
supressió i sanció, així com les restants que la legislació administrativa atorga als titulars dels 
serveis públics. 
 
Amb la finalitat de redactar el text del Reglament del transport públic urbà de Tortosa, es va 
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nomenar una comissió d’estudi a la qual es va encarregar la funció de redactar-lo.  
 
Atès que el secretari de la corporació ha emès informe favorable al contingut el text del Reglament 
del transport públic urbà de Tortosa que ha redactat l’esmentada comissió d’estudi. 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió del dia 29 de novembre de 2012, va 
dictaminar favorablement la proposta del text del Reglament del servei del transport públic urbà de 
Tortosa. 
 
Davant tot l'exposat, al Ple de l’Ajuntament, proposo: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del servei del transport col·lectiu urbà de viatgers amb 
autobús al municipi de Tortosa. 
 
Segon.-  Sotmetre el present acord i el Reglament esmentat al tràmit d’informació pública durant el 
període de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la darrera publicació  del corresponent 
al BOPT i al DOGC. 
 
Tercer.- Si no es formula cap al·legació, el present acord esdevindrà aprovat definitivament, sense 
cap més tràmit, i es publicarà el text íntegre del Reglament al BOPT.   
 
 

REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS AMB AUTOBÚS AL 
MUNICIPI DE TORTOSA 

 

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Objecte: 
 
L’objecte d’aquest Reglament és regular la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de 
viatgers amb autobús al municipi de Tortosa i determinar les condicions generals d’utilització pels 
usuaris del servei. Aquest Reglament també serà d’aplicació, si s’escau, en la coordinació del 
servei de transport urbà i interurbà. Actualment la integració de la L1 amb les línies urbanes i 
connexions amb pobles del municipi. 
 
Article 2. Àmbit territorial. 
 
L’àmbit territorial del servei comprèn el terme municipal de Tortosa,  
 
Article 3. Règim Jurídic 
 
El règim jurídic del servei és el marc establert per la Llei 12/1987, de 28 de maig de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i el seu Reglament aprovat per 
Decret 319/1990, de 21 de desembre, la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels 
Transports Terrestres i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, 
així com el que disposa la resta de legislació de transport aplicable. Per altra banda li és 
d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), la Llei 
30/07, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, la normativa vigent relativa al tractament 
de dades de caràcter personal, així com tota aquella normativa en matèria contractual i 
administrativa de pertinent aplicació. 
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Article 4. Forma de gestió. 
 
El servei es podrà gestionar mitjançant qualsevol de les formes previstes per la legislació de règim 
local. 
 
Article 5. Potestats de l’Ajuntament. 
 
El servei de transport col·lectiu urbà és titularitat municipal i l’Ajuntament de Tortosa es reserva 
totes les potestats reglamentàries, les facultats de direcció, inspecció, modificació, supressió i 
sanció, així com les restants que la legislació administrativa atorga als titulars dels serveis públics. 
 
TÍTOL I 
GESTIÓ DEL SERVEI 
 
Article 6. Aplicació al gestor del servei 
 
El gestor del servei se sotmetrà íntegrament als preceptes d’aquest Reglament sense que pugui 
introduir en la prestació del servei modificacions contràries a aquest, i queda obligat, en especial, 
a realitzar-lo d’acord amb els itinerari degudament aprovats. 
 
Article 7. Permanència del servei. 
 
El servei de transport urbà de viatgers s’efectuarà amb caràcter permanent, els dies i els horaris 
que fixi l’Ajuntament en cada moment. Per cap motiu l’empresa concessionària podrà interrompre 
la prestació del servei, excepte en circumstàncies de força major. 
Els itineraris i els horaris estaran exposats a les parades i les tarifes s’exposaran en els vehicles 
del servei. 
 
Article 8. Modificacions puntuals de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament de Tortosa podrà alterar provisionalment els itineraris, amb escurçament del 
recorregut o desviament de ruta, per causa d’obres o esdeveniments especials. Aquestes 
alteracions es notificaran al gestor del servei amb la major antelació possible i d’ell serà la 
responsabilitat de realitzar les modificacions temporals de la informació a les parades i vehicles. 
 
Article 9.- Modificacions estables de l’Ajuntament. 
 
Les modificacions del servei convenients per a una millor configuració i explotació de la xarxa de 
transport urbà, que suposin la creació, unificació o supressió d’alguna de les característiques de la 
línia, s’hauran d’aprovar, previ avís al gestor del servei, almenys amb trenta dies d’antelació, 
mantenint-se, en aquests casos, l’equilibri econòmic-financer anteriorment existent.  
 
Article 10.- Règim tarifari i la integració tarifària 
 
Les tarifes del servei de transport col·lectiu urbà les aprovarà el Ple de l’Ajuntament d’acord amb 
els procediments legalment previstos. 
 
Article 11.- Funcions del conductor perceptor. 
 
Cada vehicle portarà al seu servei un conductor - perceptor, que serà el representant del gestor del 
servei durant el viatge, amb atribucions per fer complir als usuaris del servei les obligacions que 
s’especifiquen en l’article 22 d’aquest Reglament, relatiu a les obligacions dels usuaris. 
 
Article 12.- Estat de conservació dels vehicles i el full de ruta. 
 
1. Els vehicles prestaran el servei amb les degudes condicions de sanitat, neteja i estat de 
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conservació tècnics, així com la revisió reglamentària favorable de la Inspecció Tècnica de Vehicles 
(ITV). 
 
2. El conductor de cada vehicle complimentarà un full, durant el període de prestació del seu 
servei. Aquest document que tindrà caràcter declaratiu, es formalitzarà identificant totalment el 
vehicle i anotarà les incidències o accidents que es puguin produir. 
 
Article 13.- Maquinària d’expedició de títols. 
 
Els vehicles adscrits al servei portaran instal·lada la maquinària necessària per expedir i controlar 
els títols de transport i incorporarà sistemes tècnics que impedeixin la seva manipulació.  
 
Article 14. Obligacions del personal adscrit a la prestació del servei. 
 
El personal de l’empresa adscrit a la prestació del servei queda obligat a : 
1.- Fer complir les obligacions exigides als usuaris que consten en el Títol II d’aquest Reglament. 
2.- Complir en tot moment els preceptes establerts en la normativa de circulació i transport, 
itinerari de línies, l’horari del servei, parades i resta de determinacions establertes en aquest 
Reglament. 
3.-  Anar degudament uniformats. 
4.-  Facilitar als viatgers tota la informació que sol·licitin en relació amb el servei. 
5.-  Aturar el vehicle en la parada autoritzada quan ho demani l’usuari, bé des de l’interior prement 
el timbre instal·lat a l’efecte, bé des de la parada fent senyal amb la mà al conductor. 
6.-  Aturar els vehicles al més a prop possible de les voreres, per a que els passatgers puguin pujar 
o baixar sense perill 
7.- Desplegar els elements d’adaptació que possibilitin l’accés al vehicle a persones discapacitades 
i facilitar-los tot tipus d’ajut necessari. 
8.- Efectuar l’arrancada i la parada sense brusquedat, i no deixar la direcció del vehicle, ni realitzar 
accions o omissions que els puguin distreure de la conducció. 
9.- Lliurar al departament d’atenció a l’usuari de l’empresa els objectes que els usuaris s’hagin 
oblidat al vehicle. 
10.- No admetre al servei un nombre d’usuaris superior a l’autoritzat per al vehicle. 
11.- No permetre l’accés a l’autobús de viatgers sense el corresponent títol de transport. 
12.- No donar sortida als vehicles mentre els usuaris pugin o baixin del bus. 
 
Article 15.- Prohibició de fumar i espais reservats. 
 
El gestor del servei ha de senyalitzar en l’interior dels vehicles la prohibició de fumar en ells i és 
responsable de l’estricte compliment d’aquesta limitació, d’acord amb l’establert per la normativa 
aplicable. 
 
També ha de senyalitzar en l’interior dels vehicles els espais necessaris per deixar utensilis o 
ajudes per a persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, com bastons, crosses, cadires de 
rodes i qualsevol altre aparell o mecanisme que constitueixi ajuda tècnica. 
 
Article 16.- Vehicles amb aire condicionat. 
 
Els vehicles amb aire condicionat en funcionament hauran de tenir les finestres tancades. 
 
Article 17.- Import límit de devolució de moneda que han de disposar els conductors. 
 
Els conductors - perceptors dels vehicles només estaran obligats a disposar de canvi per 
devolucions fins a un import màxim de 10 euros. 
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Article 18.- Obligacions del títol de transport. 
 
El títol de transport genera les següents obligacions: 
 
1.-  Per la utilització dels serveis, els usuaris hauran de disposar del títol de transport 
corresponent. 
2.-  Els títol podran ser per a un sol viatge, per a diversos viatges, per a un temps determinat o de 
qualsevol altra classe. 
3.-  Tots els títols que requereixin cancel·lació o validació mecànica o magnètica no seran vàlids 
sense aquesta, amb independència de les seves característiques. A aquest efecte tindran la 
consideració de títol de transport tant els bitllets o els abonaments adquirits mitjançant el 
pagament del preu corresponent, com els passis atorgats a diversos col·lectius com la gent gran o 
estudiants. 
4.- El bitllet o títol de transport vàlid donarà dret a viatjar fins el terminal de línia, s’haurà de 
conservar i en bon estat durant tot el viatge i s’haurà d’exhibir a sol·licitud de qualsevol empleat del 
gestor del servei. Previ acord dels ens competents, el títol es podrà utilitzar en altres línies o en 
altre modalitats de transport, en les condicions de transbordament i ús que expressament 
s’estableixin. (integració de tarifes) 
5.- En cas de bescanvi de títol, l’empresa només estarà obligada a facilitar a l’usuari el mateix 
nombre de viatges que li restin per cancel·lar dins el termini de vigència del títol. 
6.- Dos o més passatgers podran viatjar amb un sol títol multiviatge, que no sigui personal, sempre 
que s’hi hagin efectuat el nombre de cancel·lacions o validacions equivalents al d’usuaris i sempre 
que el portador del títol realitzi un desplaçament igual o més llarg al dels acompanyants. 
 
TÍTOL II 
DRETS I DEURES DELS USUARIS 
 
Article 19.- Condició d’usuari. 
 
Tindrà la condició d’usuari el ciutadà que utilitzi el servei públic reglamentat. L’accés a la condició 
d’usuari és lliure i general per a tots els ciutadans. El gestor del servei només podrà impedir aquest 
accés i ordenar-ne la sortida pels concrets motius especificats en aquest Reglament. 
 
Article 20.- Drets dels usuaris. 
 
Seran drets dels usuaris del servei públic de transport col·lectiu de viatgers de superfície: 
 
1.- Instar als conductors i inspectors adscrits al servei al compliment de les seves obligacions. 
2.- Ser transportats amb un títol vàlid els objectes i paquets que portin, sempre que no se 
sobrepassin les places i pes autoritzats per al vehicle i sempre que no suposin perill o molèsties 
per als altres viatgers, d’acord amb les limitacions determinades en l’article 23.9, d’aquest 
Reglament. 
3.- En cas d’incidència que provoqui l’aturada i no sigui possible poder completar el desplaçament, 
els viatgers tenen dret a obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permetin un nombre il·limitat 
de viatges o a lliure circulació no donaran dret a cap devolució. 
4.- Sol·licitar i rebre informació sobre el servei 
5.- Ser tractats correctament pels empleats de l’empresa i ser atesos en les peticions d’ajuda i 
informació que sol·licitin d’aquells. 
6.- Formular les reclamacions que estimin convenients, en relació a la prestació dels serveis la 
qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamacions que estaran a la seva disposició. 
7.- Adreçar-se al departament municipal corresponent o a les oficines del gestor, per sol·licitar 
informació i/o formular reclamacions o queixes pel servei. 
8.- Rebre contestació a les seves reclamacions i queixes formulades. 
9.- Els usuaris amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran disposaran de seients 
d’ús preferent, que estaran degudament senyalitzats. 
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Article 21. Obligacions dels usuaris. 
 
Els usuaris tindran les següents obligacions: 
 
1.- Abonar les tarifes del servei vigents quan tinguin més de quatre anys 
2.- Atendre les indicacions que formulin els empleats de l’empresa gestora, en ordre a la correcta 
prestació del servei, així com les que resultin de cartells i avisos col·locats a la vista en els vehicles 
i en les instal·lacions de les parades. 
3.- Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta d’usuaris i amb els empleats de 
l’empresa gestora. En els vehicles es col·locaran i s’asseuran de manera que no obstaculitzin o 
dificultin l’entrada o sortida d’altres viatgers. 
4.- Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries, per evitar qualsevol 
risc o incomoditat per a la resta d’usuaris. 
5.- Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament en els vehicles o en 
les instal·lacions de les parades o que en general perjudiquin els interessos de l’empresa gestora i 
de l’Ajuntament. 
6.- El conductor i tots aquells empleats de les empreses prestatàries dels serveis que tinguin 
encomanades funcions d’inspecció, intervenció i vigilància podran prohibir l’entrada als vehicles i 
ordenar-ne la sortida als viatgers que incompleixin les obligacions anteriors, així com dels que 
duguin a terme qualsevol de les prohibicions establertes a l’article 23 d’aquest Reglament, sense 
perjudici de les sancions administratives que puguin ser d’aplicació. 
7.- Els usuaris hauran d’entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estiguin 
destinades a aquest efecte. En el cas de persones amb mobilitat reduïda, els usuaris que vagin 
amb cadira de rodes estan autoritzats a pujar per la porta central per utilitzar la rampa d’accés. A 
l’interior del vehicle es situaran en l’espai reservat i convenientment senyalitzat. L’empresa gestora 
podrà determinar les condicions d’utilització de la rampa d’accés per a altres supòsits concrets. 
 
Article 22. Prohibicions. 
 
Estarà prohibit als usuaris dels autobusos: 
 
1.- Viatjar sense bitllet o títol de transport vàlid. 
2.- Distreure al conductor durant la marxa del vehicle 
3.- Baixar en parades no autoritzades 
4.- Pujar o baixar del vehicle quan aquest no està aturat. 
5.- Entrar o sortir dels vehicles per una altra porta que la senyalada per a cada cas amb les 
excepcions de l’article anterior. 
6.- Entrar al vehicle quan s’ha fet l’advertiment que està complet. 
7.- Impedir o forçar l’obertura o tancament de les portes d’accés als vehicles o manipular-ne els 
mecanismes de funcionament, previstos perquè els utilitzi el personal exclusiu de les empreses 
gestores. 
8.- Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar i vendre béns o serveis a l’interior dels vehicles 
i a les parades d’autobusos sense autorització expressa de l’Ajuntament de Tortosa i, en general 
mantenir o efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar als usuaris i alterar l’ordre 
públic. 
9.- Fumar o portar la cigarreta encesa a l’interior dels vehicles. 
10.- Entrar animals dins els vehicles, excepte en el cas de persones invidents acompanyades de 
gossos pigall i aquells animals domèstics que per la seva mida puguin ser transportats en 
receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, perquè no 
embrutin o incomodin els altres viatgers. 
11.- Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als passatgers. No 
obstant això, l’empresa gestora podrà autoritzar el transport d’objectes d’ús comú de determinats 
tamanys, i fixar les condicions especifiques quan a la utilització dels serveis per als seus portadors. 
12.- Desatendre les instruccions que sobre el servei donin el conductor o els empleats de les 
empreses que tinguin encomanades funcions de vigilància o inspecció. 
13.- Tacar, escriure i pintar i, en general, deteriorar els seients o altres llocs dels autobusos. 
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14.- En general, tot comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la dels altres 
usuaris o que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquests o per al personal de l’empresa 
gestora, així com aquelles accions que puguin implicar el deteriorament o causar brutícia en els 
vehicles o en les parades i marquesines dels autobusos.  
 
Article 23. Viatgers sense títol de viatge. 
 
1.- Els viatgers que no vagin proveïts del títol de transport vàlid hauran de fer efectiu a més del seu 
import una multa de 50 euros que s’abonarà al conductor o inspector. 
 
Es consideren compresos en aquest apartat els casos següents: 
a. No disposar del títol de transport o haver sobrepassat el termini de la seva validesa. 
b. No validar el títol a l’entrada del vehicle. 
 
2. En aquest sentit, no es consideren títols vàlids aquells que hagin sofert alguna alteració o 
manipulació, ni els abonaments als quals no s’adjunti el document identificador corresponent. 
 
3. Quan s’hagi comprovat la utilització incorrecta d’un títol de transport, aquest el podrà retirar el 
personal de l’empresa si es tracta d’un títol amb les possibilitats d’utilització cancel·lades o que 
s’hagi alterat o manipulat. 
 
Article 24. Queixes i reclamacions. 
 
Les queixes i reclamacions pel mal funcionament del servei es podran formular en el llibre de 
reclamacions existent en les oficines del gestor o presentant escrit en el Registre de l’Ajuntament 
de Tortosa. 
 
Les oficines del gestor mensualment hauran de trametre aquestes reclamacions a les oficines 
municipals competents en la matèria. 
 
Ambdues oficines tindran a disposició dels usuaris, per a la seva consulta, un exemplar d’aquest 
Reglament. 
 
Article 25. Reclamacions d’indemnització. 
 
L’empresa gestora ha d’indemnitzar a usuaris i a tercers dels danys que es derivin del 
funcionament del servei, amb absoluta indemnitat de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Article 26. Punts d’adquisició de títols. 
 
Els usuaris hauran de proveir-se dels títols de transport, descrits a l’apartat 3 de l’article 18 
d’aquest Reglament, en els llocs habituals de venda del títol de transport i dins del propi vehicle, 
els quals es compraran al conductor del vehicle i la seva càrrega es farà en els punts habilitats al 
respecte. 
 
 
TÍTOL III 
RÈGIM DE FISCALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
 
Article 27. Obligació d’informació. 
 
El gestor del servei està obligat a facilitar a l’Ajuntament de Tortosa la informació suficient per a 
poder fiscalitzar la prestació del servei. 
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Article 28. Inspecció municipal 
 
L’Ajuntament de Tortosa podrà inspeccionar els vehicles i les màquines de control de taquillatge 
durant el seu funcionament, així com els documents administratius i dades estadístiques que 
estiguin obligats a portar o realitzar en tot moment. 
 
Article 29. Inspecció de l’empresa gestora. 
 
El gestor disposarà d’un servei d’inspecció per evitar que els usuaris viatgin sense el títol de 
transport corresponent. 
 
Els inspectors realitzaran les corresponents denúncies als viatgers com a conseqüència de la 
detecció d’infraccions. 
 
 
TÍTOL IV 
RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 30. Infraccions de circulació. 
 
En l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament de Tortosa pot sancionar qualsevol infracció de 
la legislació reguladora del transport urbà de viatgers, de la legislació i reglamentació vigent en 
matèria de trànsit, d’aquest Reglament i la resta de disposicions vigents. 
 
La responsabilitat penal, civil, administrativa, laboral i de qualsevol altre classe, derivada de les 
infraccions abans indicades o de l’incompliment de la legislació en general aplicable a la prestació 
del servei, s’exigirà, en tot cas, al gestor del servei, sens perjudici que aquest la pugui repercutir 
contra el responsable directe de la infracció. 
 
Article 31. Infraccions i sancions dels usuaris. 
 
L’incompliment que facin tant les empreses com les persones que utilitzin els serveis de transport 
de les obligacions esmentades en aquest Reglament constituirà infracció i donarà lloc a les 
sancions aquí previstes 
 
Les infraccions es classifiquen en Molt greus, greus i lleus. 
 
1. Són infraccions molt greus 
 
a. No senyalitzar la reserva de seients per a persones de mobilitat reduïda. 
b. Realitzar serveis de transport sense l’autorització que en cada cas sigui necessària 
c. Impedir, sense causa justificada, l’accés a l’autobús a una persona, en especial en el cas de 
persones de mobilitat reduïda. 
d. Viatjar a l’autobús i pagar tarifació social una persona diferent del titular del carnet corresponent 
o amb qualsevol altre títol de caràcter nominal. 
 
2. Són infraccions greus 
 
a. Viatjar a l’autobús sense portar títol de transport vàlid. 
b. Prestar el servei de transport en un inadequat estat de conservació del vehicle i en condicions 
de comoditat, salubritat i seguretat no satisfactòries. 
c. Recollir o deixar viatgers en punts de parada no autoritzats. 
d. Dispensar un tracte totalment i correcte a les persones usuàries del servei, inclosos els insults. 
 
e. Dificultar, sense causa justificada, l’accés a l’autobús a una persona, en especial en el cas de 
persones de mobilitat reduïda. 
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f. No aturar-se en les parades establertes tant a requeriment d’una persona que viatja a l’autobús 
com per l’existència de persones a la parada. 
g. Ocupar seients reservats per a persones de mobilitat reduïda quan el personal de l’empresa 
prestatària els hagi requerit per desallotjar-los. 
h. Escriure, pintar o embrutar l’interior o exterior dels autobusos. 
i. Cridar o organitzar aldarull dins dels vehicles i causi greus molèsties a la resta dels viatgers. 
j. Causar danys als elements fixes o mòbils adscrits a l’explotació del servei. 
k. Portar matèries explosives, inflamables, corrosives, radioactives, verinoses, tòxiques o 
contaminants de qualsevol classe i en qualsevol quantitat. 
l. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els últims dos anys. 
 
3. Són infraccions lleus. 
 
a. No esposar a l’interior de l’autobús en servei el número de telèfon d’assistència a les persones 
usuàries ni les tarifes vigents, així com un extracte dels punts fonamentals d’aquest Reglament. 
b. Excedir l’aturada de l’autobús en el lloc de la parada, més enllà del temps estricte per embarcar 
o baixar viatgers. 
c. No aproximar el vehicle a la voravia de la vorera per facilitar l’entrada i sortida de persones. 
d. No dispensar un tracte correcte a les persones usuàries del servei, així com mancar-los el 
respecte, sense cap insult. 
e. Permetre que pugin o baixin viatgers de l’autobús en marxa. 
f. Conduir l’autobús sense estar degudament uniformat. 
g. Conduir els vehicles amb brusquedat. 
h. Distribuir qualsevol classe de propaganda o publicitat dins de l’autobús. 
i. Mantenir actituds que molestin o manquin el respecte dels altres viatgers o causin deteriorament 
als vehicles. 
j. Distreure a la persona que condueix quan el vehicle està en marxa. 
k. Fumar dintre de l’autobús. 
 
La graduació de les sancions s’efectuarà atès els danys i perjudicis causats, el risc creat, la 
intencionalitat del causant i la reiteració en la comissió de les conductes sancionades i d’acord 
amb les quanties establertes en l’article 32 d’aquest Reglament. 
 
Article 32. Graduació de les sancions. 
 
Les infraccions relacionades en els articles anteriors es sancionaran amb multes, que seran 
graduades, dins els imports màxims i mínims que seguidament s’estableixen, en funció de les 
circumstàncies agreujants o atenuants existents, i de la intencionalitat o grau de negligència o 
imprudència. 
 
1. Les infraccions lleus es sancionaran amb advertiment o multa de fins a 200 euros. 
 
2. Les greus es sancionaran amb una multa de 201 euros fins a 1.500 euros 
 
3. Les molt greus es sancionaran amb una multa de 1.501 euros fins a 3.000 euros. 
 
Article 33. Danys i perjudicis 
 
La imposició de sancions no obsta la reclamació de danys i perjudicis que l’usuari hagi pogut 
ocasionar a l’Ajuntament. 
 
 
Article 34. Prescripció. 
 
Les infraccions lleus prescriuran de conformitat amb el que preveu la Llei 16/1987, de 30 de juliol, 
d’Ordenació dels Transports Terrestres, les seves modificacions posteriors, i el seu Reglament. Les 
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infraccions greus i molt greus prescriuran de conformitat amb l’establert en la legislació bàsica 
sobre procediment administratiu. 
 
Article 35. Procediment sancionador. 
 
Els expedients sancionadors que es derivin de les infraccions denunciades es tramitaran d’acord 
amb el que estableixen les normes de procediment administratiu aplicables i, en concret, pel que 
disposa el decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat, i resta de normativa vigent. 
 
L’empresa gestora podrà inspeccionar que els usuaris compleixin les obligacions establertes en 
aquest Reglament, sense perjudici de la supervisió de la referida inspecció de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
Els empleats de l’empresa gestora estan autoritats a vigilar i inspeccionar el compliment de les 
esmentades obligacions i hauran de donar compte de les infraccions detectades formulant la 
corresponent denuncia que donarà lloc, si escau, a l’obertura de l’expedient sancionador 
corresponent.  
 
Article 36. Publicitat d’aquest Reglament. 
 
L’empresa gestora dels serveis col·locarà el Reglament o un extracte d’aquest a l’interior dels 
vehicles. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor, un vegada aprovat definitivament, el dia de la seva publicació 
en el butlletí Oficial de la Província, i transcorregut el termini de comunicació referit en els articles 
65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
*********************************************************************** 

 
Aquest text del Reglament del servei del transport públic urbà, l’ha redactat la comissió d’estudi 
nomenada en virtut del Decret de l’Alcaldia número  1802/2012, pel qual s’encarrega aquesta 
redacció. 

 
Tortosa, 15 de novembre de 2012 
LA COMISSIÓ D’ESTUDI 

 
 

Jesús Fernández Gómez      Francesc Amaré Morales 
Inspector en Cap de la Policia Local                              Sotsinspector de la Policia Local i 
i Director de l’Àrea d’Espai Públic     Cap de la Unitat de Mobilitat 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició és d’abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
dinou vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PSC (3), I-ET-E (2), PP (1) i PxC(1), i dos abstencions corresponents als membres de la corporació 
del grup municipal d’ERC (2). 
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER GARANTIR EL 
DRET A L’HABITATGE 
 
El consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu del grup municipal 
Partit dels Socialistes de Catalunya, Sr. Antoni Sabaté Ibarz, amb el text resultant del debat que es 
transcriurà seguidament: 
 
“ Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha 
comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que els impedeix 
cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual. Són 
moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions 
reals en definitiva als problemes que sacsegen la ciutadania com és la situació que s’està produint 
a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de 
famílies dels seus habitatges habituals. 
 
Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no 
recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables 
polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma 
immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les 
mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors 
hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures aplicades fins avui. 
 
Han estat, novament les administracions locals treballant coordinadament amb les entitats socials 
i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que estan donant resposta com poden 
sense competències ni recursos a les situacions viscudes per les famílies en aquests processos. 
 
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels 
seus problemes, no es poden quedar de braços creuats. Els poders públics han de posar en marxa 
un pla integral que doni respostes als problemes presents i futurs del sobre endeutament 
hipotecari. No ens podem centrar únicament en la dació en pagament –que allibera el deutor de la 
càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge– sinó que també és necessari regular 
el sobre endeutament com a factor social de risc i exclusió, i garantir el dret a l‘habitatge. 
 
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi 
recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats financeres, en bona 
mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap 
responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals. 
 
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es 
concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen 
majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement 
perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, 
per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena 
crisi, quan els recursos són encara més escassos. 
 
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de novembre ja 
que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment una situació absolutament 
dramàtica. Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de 
residència a persones immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€. 
 
És per aquest motiu que elevem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
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Primer. Reconèixer la tasca realitzada pels ajuntaments i les plataformes ciutadanes en la 
conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les accions pal·liatives que han fet i 
estan fent a dia d’avui. 
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei hipotecària tenint com a 
principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant la impossibilitat d’afrontar 
els pagaments de la hipoteca, així com la dació en pagament com a última solució en el cas de 
pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en 
vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora del deute. 
 
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobre 
endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i 
estatutari d’accés a l’habitatge. 
 
Quart. Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) destini com a 
mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, administrat pels ajuntaments. 
 
Cinquè. Recolzar la Proposició de llei aprovada pel Parlament de Catalunya contra el sobre 
endeutament de les famílies i de les persones i per a la protecció de les persones deutores en el 
procés d’execució hipotecària de l’habitatge habitual. 
 
Sisè. Rebutjar el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més 
que un pedaç que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu 
que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol 
el problema real. 
 
Setè. Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir el permís de 
residència a aquelles persones immigrants que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 
euros per discriminatòria i immoral. 
 
Vuitè. Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un Programa 
d’atenció a les persones desnonades que implementi un programa de mesures, coordinades amb 
el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el 
seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com d’ampliació dels 
recursos per donar suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en 
situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic 
d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE). 
 
Novè. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les 
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels 
processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats. 
 
Desè. Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri 
de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, a la Presidència del Govern de la 
Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats 
socials locals implicades i a les associacions de veïns de la ciutat.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Com saben, el proposant tindrà 5 minuts per fer 
l’exposició i cada portaveu després tindrà 3 minuts per fixar la posició, d’acord amb els criteris que 
vam aprovar, i ja no segueixo amb l’altre “minutatge” perquè vostès el tenen tots present. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: L’habitatge és un element de cohesió social, en 
temps de crisi encara més. Avui estem vivint una situació límit, en què a moltes famílies se’ls 
impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques, com ara és el pagament del seu habitatge 
habitual. Cal reaccionar garantint que les conseqüències de la crisi no recaigui sobre la part més 
vulnerable del contracte hipotecari com són les famílies. Aquest és un tema controvertit, on 
sobretot a instàncies de la ciutadania, dels moviments cívics i populars, les instàncies 
governamentals han reaccionat, malgrat que les mesures adoptades fins avui són, a tota llum, 
insuficients per resoldre-ho o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris, per la parcialitat i timidesa 
de les mesures aplicades.  
 
Han estat, novament, les administracions locals, moltes d’elles treballant coordinadament amb les 
entitats socials i plataformes per l’habitatge i defensa d’afectats, les que estan donant resposta 
com poden, sense competències i sense recursos, a les situacions viscudes per les famílies en 
aquests procesos. 
 
No ens podem centrar únicament en la dació en pagament, que allibera al deutor de la càrrega 
hipotecària, però no soluciona la pèrdua de l’habitatge i, per tant, hi ha molta gent que es queda 
sense sostre. On viurà aquesta gent? Per tant, s’ha de garantir el dret a l’habitatge, i és 
inadmissible que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre aquestes parts més 
vulnerables del contracte, mentre que les entitats financeres que en bona mesura són 
responsables de la crisi, que reben ajudes milionaris de diner públic sense assumir cap 
responsabilitat, alhora, continuen generant importants beneficis anuals. 
 
Atesa aquesta greu situació, com hem dit abans, les mesures adoptades fins ara i, en concret, el 
Reial decret del Govern aprovat el dia 15 del passat mes de novembre, exclou milers de famílies 
que seguiran patint igual que actualment una situació absolutament dramàtica. 
 
És per tot això que proposem al plenari de l’Ajuntament de Tortosa una moció amb un acord de 10 
punts, és una moció extensa en part “propositiva”, però la situació requereix una atenció especial, i 
requereix, pensem nosaltres, aquest acord, com és, en primer lloc, reconèixer la tasca realitzada 
pels ajuntaments i les plataformes ciutadanes, com és instar el Govern de l’Estat a reformar en 
profunditat la Llei hipotecària tenint com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la 
seva llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així com la dació en 
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la paralització 
de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de 
demora del deute. 
 
En tercer lloc, instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el 
sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i 
estatutari d’accés a l’habitatge. 
 
En quart lloc, impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent, anomenat banc 
dolent al Sareb, destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, 
administrat pels ajuntaments. 
 
Recolzar, en cinquè lloc, les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar contra els 
desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar, com la ILP per la regulació de la 
dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, la iniciativa legislativa 
popular en aquest sentit, així com la Proposició de llei aprovada pel Parlament de Catalunya contra 
el sobre endeutament de les famílies i de les persones i per a la protecció de les persones 
deutores en el procés d’execució hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de llei 
presentada pel PSOE al Congrés dels Diputats el passat mes d’octubre. 
 
En sisè lloc, com hem dit a la part expositiva, el Reial decreto 27/2012, de 15 del mes passat, de 
mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, aprovat pel Govern d’Espanya, 
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perquè no és més que un pedaç que manté el desequilibri entre el favor del creditor i pel seu 
caràcter clarament restrictiu que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que 
quedaran excloses i que no resol el problema real. 
(El senyor alcalde adverteix al senyor Sabaté que ha exhaurit el temps del seu torn d'intervenció) 
 
En setè lloc, rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat. Instar el Govern de 
la Generalitat a la posada en marxa, de forma urgent, d’un programa d’atenció a les persones 
desnonades  Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les 
administracions locals i donar compte i trasllat d’aquesta proposta, d’aquest acord al Consell de 
Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com a les cambres legislatives 
respectives tant de l’Estat com de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades i a les associacions de veïns 
d’aquesta ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Ens hem mirat amb tot deteniment la moció 
presentada pel Partit del Socialistes de Catalunya i la veritat és que estem molt d’acord amb els 10 
punts que vostès proposen, especialment el punt segon, per fer una reforma profunda de la Llei 
hipotecària; el punt quart, perquè el futur banc dolent destini, com a mínim, un 50% dels 
habitatges al lloguer social; el punt cinquè, per regular la dació en pagament, que Plataforma per 
Catalunya portàvem al nostre programa; el punt setè, per rebutjar contundentment la proposta del 
Govern central per concedir el permís de residència als immigrants que comprin habitatges d’un 
preu superior a 160.000€. És absolutament indecent vendre permís de residència a canvi de 
diners. Tot i així, trobem a faltar dos punts que per a nosaltres són fonamentals per poder donar 
suport a aquesta moció. El punt primer seria l’article 47 de la Constitució Espanyola, “todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. És evident que aquests 
10 punts que vostès proposen, en cap cas fan diferència entre espanyols i immigrants. La nostra 
forma de veure-ho és que totes aquelles persones immigrants que no puguin fer front al pagament 
de les seves hipoteques, un cop aplicada la dació en pagament i, per tant, liquidat el deute, han de 
tornar als seus països. El nostre punt segon, que aquest és bàsic per nosaltres, és portar als 
responsables de les entitats financeres que han concedit hipoteques de molt alt risc als jutjats, per 
que responguin de la seva impresentable gestió. Així mateix, cal portar als jutjats a tots aquells 
polítics de tots els colors i representants sindicals que estaven als consell d’administració 
d’aquestes entitats. Sense aquests dos punts, nosaltres no podem donar suport a aquesta moció. 
 
I ja per acabar, només donaré una dada que avui sortia a la premsa. És un informe del Consejo 
General del Poder Judicial, un informe que parla de l’any 2007 al 2011, en ple Govern socialista, 
que diu que en aquest període de 4 anys va augmentar el 200% els desnonaments. Dels 26.000 
que s’havien produït a l’any 2007, als 78.000 que es van produir a l’any 2011, el qual vol dir, tots 
sabem, que aquests procediments, fins que arriba el desnonament, tarden un any i mig, dos anys, 
el qual vol dir que els 78.000 desnonaments que es van produir a l’any 2011, el procediment va 
començar l’any 2009, en ple Govern socialista.  
 
La nostra posició, com ja hem dit, serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el senyor Dalmau: Bé, jo no descobreixo res si dic que la crisi 
econòmica està afectant a les capes populars i mitjanes de la societat i a la petita i mitjana 
empresa amb més cruesa que a qualsevol altre grup social. Sols unes dades molt ràpidament: més 
de 37.000 desnonaments en els primers 6 mesos de l’any i més de 48.000 procediments iniciats 
en aquest mateix període. Dit això, jo ja reflecteixo el que tots sabem aquí, el drama que tenim 
davant i el drama que hi ha que solucionar sense cap tipus d’excusa. 
 
Segon. En els 7 anys anteriors de govern per forces polítiques diferents al Partit Popular, sigui tant 
a l’Estat com a Catalunya, ningú a dir o legislar res respecte a aquest dolorós tema. El Govern del 
Partit Popular és l’únic que fins ara ha intentat ficar fre al desnonament. El Real decret 27/2012, 
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del 15 de novembre, és un primer pas, així ho ha dit el ministre d’Economia, que és primer pas. No 
és la solució, no dóna solució, però és un primer començar a caminar. La legislació aprovada s’ha 
de modificar per millor àmpliament les mesures que conté i això ho diu el mateix ministre 
d’Economia, mesures que per a aquest grup municipal són també insuficients davant la gravíssima 
dimensió del problema. 
 
Tercer. Hi ha que trobar una resposta adient entre tots, entre l’Estat, entre les entitats financeres, 
que en el fons són les grans beneficiàries de moltes situacions i la totalitat de la societat, sense 
determinada política ineficient i sense interessos menyspreables, amb política de gestió 
responsable i amb política d’unió humana. Hi ha que modificar la legislació hipotecària, com s’ha 
dit aquí fa un moment. Hi ha que donar a la dació en pagament la força d’alliberar tot el deute, o 
també quan procedeixi, transformar-la en contracte d’arrendament social. Cal incorporar molts 
més col·lectius que ara estan exclosos de la nova legislació, i en un futur encara hi ha que trobar 
una normativa que limiti l’endeutament de les famílies. Cal, entenem des d’aquest grup municipal, 
anar molt més endavant i molt més ràpidament. Cal fer tot allò que faci falta per tal d’evitar els 
drames personal i humans que s’estan produint. 
 
La nostra decisió davant d’aquesta moció, que estem d’acord amb ella totalment i absolutament, 
llevat potser en el punt sisè i setè, quan diu que hi ha que rebutjar el Decret, jo crec que no hi ha 
que rebutjar, sinó que hi ha que millorar-lo, com el mateix Govern del Partit Popular a Madrid ho ha 
dit i ho està dient, i estan treballant en aquest tema. I el punt setè perquè bé, és una mesura com 
pot ser qualsevol altra, però no crec que sigui tan “disbaratada” com diu aquí a la moció. Per tant, 
la nostra decisió, tot i estar, i estem moralment i personalment totalment d’acord amb aquesta 
moció, serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: En primer lloc, m’agradaria saludar públicament a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a Tortosa i les Terres de l’Ebre, que estan aquí presents i, per 
tant també, felicitar-los per aquesta iniciativa d’haver creat aquest grup de pressió al nostre 
territori i a la nostra ciutat perquè és molt important i, de fet, hem estat parlant amb ells i ja hi ha 
molta gent que no s’atrevia a denunciar públicament el que li passava, per vergonya, i ara s’estan 
aproximant a ells, per la qual cosa també faig una crida a totes aquelles persones que estan en 
una situació tan difícil com és aquesta que estem parlant dels pisos i de les hipoteques, que no 
tinguin vergonya perquè els que hauríem de tenir vergonya són, precisament, els qui ho han 
provocat. 
 
Dit això, és evident que aquesta situació és una situació d’un drama social que afecta a milers de 
ciutadans a Catalunya, a l’Estat espanyol i  també a les nostres terres i a la nostra ciutat i, per tant, 
cal que hi hagi una modificació total i absoluta de la Llei. Una Llei que, des del nostre grup 
Iniciativa per Catalunya, al Congrés dels Diputats, tot i que el senyor del Partit Popular no ho sap o 
ho ha volgut obviar, s’ha presentat fins a cinc cops la seva derogació o la seva modificació. La 
primera al 2005 i sempre ha rebut el vot contrari del Partit Popular a l’oposició, de Convergència i 
Unió i també del Partit Socialista quan governava, per tant, també he de dit que és surrealista que 
avui el Partit Socialista presenti aquesta moció, però, ara que no tenen responsabilitats al Govern 
central, però igualment ens alegrem i benvingudes siguin aquestes propostes per intentar 
solucionar aquest problema que s’ha fet més públic que mai gràcies a les plataformes que s’han 
creat per tot el territori i, desgraciadament també, pels suïcidis que han provocat, que han acabat 
provocant en molta gent. 
 
El nostre posicionament, per tant, serà favorable, però nosaltres pensem que des de l’Ajuntament 
també es poden fer propostes més concretes, perquè la moció en sí parla de que l’Ajuntament 
demani a l’Estat espanyol la modificació d’aquesta Llei, i ens sembla bé, però més enllà d’això, que 
no deixa de ser simbòlic, proposarem diferents propostes que des d’aquí a l’Ajuntament es puguin 
tirar endavant, tal i com altres ajuntaments també ja han acordat, tant a Catalunya com a la resta 
de l’Estat de l’espanyol i, per tant, als proposants els hi demanem si ens poden facilitar la inclusió 
d’aquests acords. Abans, però, un dels punts claus per al nostre grup és el fet de que aquesta Llei 
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hipotecària, segons l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el 8 de 
novembre del 2012, fa poc, ha dit que aquesta Llei espanyola d’hipoteques està vulnerant una 
directiva europea en relació a les hipoteques i, per tant, que és abusiva i ara s’està negociant o 
intentant esbrinar saber si no, realment, compleix la llei europea. 
(El senyor Alcalde adverteix al senyor Jordan, que ha exhaurit el seu torn d’intervenció). 
 
En tot cas, nosaltres el que els hi proposem a nivell municipal, és que, a banda de tots aquests 
punts que han presentat els socialistes, és que l’Ajuntament de Tortosa sol·liciti al jutge degà del 
Partit Judicial la suspensió de tots els desnonaments mentre no es verifiqui el caràcter abusiu 
d’aquesta clàusula a nivell de la directiva europea. En segon lloc, demanaríem assessorar als 
afectats a través de la borsa d’habitatge de la ciutat de Tortosa, que ara per ara, a més, no té 
molta tasca perquè molts dels ajuts d’habitatge s’han eliminat. També demanaríem, tal i com ha 
fet la ciutat de Tarragona, deixar d’operar amb tots aquells bancs, per part de l’Ajuntament, que 
estiguin promovent desnonaments. Això ho ha aprovat l’Ajuntament de Tarragona i, per tant, 
pensem que és una forma de pressió de cara als bancs. També, facilitar un espai a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, que em consta que l’ha sol·licitat i per tant, jo crec que és important que 
els hi donen un instrument per poder atendre a la gent. I, tal i com havia proposat en les 
al·legacions d’abans, que es tingués en compte una normativa on es pogués crear una ajuda a 
totes les famílies desnonades, tal i com avui l’Ajuntament de Barcelona, de Convergència i Unió, ha 
aprovat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Ho poden fer com creguin oportú, per lluir-se més o 
lluir-se menys. Si presenten esmenes tan llargues a les mocions o ho presenten prèviament en 
Junta de Portaveus, o ho negocien abans, a no ser que vulguin lluïment especial, perquè sinó, 
doncs, ara el més probable és que si s’admeten aquestes esmenes s’hauran de redactar, s’hauran 
de passar redactades al senyor secretari, s’hauran d’avaluar per tots els grup i s’haurà lluït vostè 
molt, però molt operatiu no serà.  
 
En tot cas, té la paraula el senyor Monclús. I quan el proposant digui si admet o no admet aquestes 
mocions, que jo crec que si les admet les haurem de redactar, doncs, llavors veurem l’operativitat 
o no del debat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: El que està clar és que moltes famílies, moltes, es 
van veure forçades a hipotecar-se a 30, 40 anys perquè accedir a l’habitatge era molt car. En 
aquell moment potser hi havia feina, treballava marit i muller i semblava que a això s’hi pogués fer 
front, a 30, 40 anys, però bé, ha arribat el moment en què això no ha pogut ser. No ha pogut ser i, 
a diferència d’altres requisits que hi ha a la Unió Europea, resulta que a Espanya aquest préstec té 
caràcter personal i de garantia real, que a la pràctica vol dir que t’embarguen, o sigui, t’embarguen 
la vivenda, t’embarguen el sou, t’ho embarguen tot de per vida i hem vist que ha portat, en algunes 
ocasions, a bé, a disbarats personals. Això als països anglosaxons no passa. Tornes les claus i s’ha 
acabat, i tu pots tirar endavant i refer la teva vida.  
 
Per tant, aquesta és una situació que afavoreix només als bancs i pensem que és una situació 
profundament injusta, que és necessari i urgent modificar. Esquerra ha fet, en relació a això, 
diferents propostes. Al 30 de desembre de 2010 ja va fer una proposta de Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari, i no les anomeno perquè sinó passarem dels tres minuts, però vull 
dir que n’ha fet moltes, no com deia el senyor Dalmau, que només havia sigut el grup del Partit 
Popular el que havia fet suggeriments. Bé, dit això, el que hem de fer és donar suport a aquesta 
moció que el Partit Socialista ha entrat avui, perquè el que no pot ser és que la legislació 
sobreprotegeixi a les entitats de crèdit i perjudiqui severament a les famílies, això no pot ser. De 
totes maneres, això no hauria de ser avui que governa un partit i tampoc hauria d’haver sigut fa un 
temps que governava un altre partit. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Ens trobem davant una greu problemàtica que està 
afectant a moltes famílies del nostre país. L’accés a l’habitatge és complex i ens estem trobant que 
hi ha moltes execucions hipotecàries que han anat creixent de forma exponencial els darrers anys, 
i és molt preocupant, i més tenint en compte que les famílies, la darrera cosa que acostumen a 
deixar de pagar és la quota hipotecària o el lloguer i, per tant, ens trobem en una situació que és 
molt dramàtica per a moltes famílies. Però en tot cas, els ajuntaments som els que ens trobem 
amb aquestes situacions, perquè som l’administració més propera al ciutadà, però 
malauradament poca cosa hi podem fer, pels recursos que tenim i per les competències que 
tenim.  
 
A la vegada, el Govern de la Generalitat també té molt poques competències en aquest sentit, ja 
que les competències són del Govern de l’Estat, però tot i això, a Catalunya el passat mes de juliol, 
i per unanimitat de totes les formacions polítiques, es va aprovar una Proposició de llei per tal de 
que ho tramités al Congrés dels Diputats, que és qui en té la competència, sobre el sobre 
endeutament familiar i de protecció davant del procediment d’execució hipotecària de l’habitatge 
habitual. Aquesta proposta estableix mesures per resoldre el sobre endeutament, vinculat a 
l’adquisició de l’habitatge habitual, recull mesures per evitar el sobre endeutament futur, articular 
procediments extrajudicials, entre els quals la dació en pagament de l’habitatge, mesures que 
garanteixen també la permanència a l’habitatge o la modificació de la Llei concursal entre altres, i 
algunes especialitats de procediment d’execució hipotecària d’habitatges de protecció pública. 
Especifica també el tractament fiscal pel que fa a les dacions i s’estableixen mesures per fomentar 
el lloguer. 
 
Per tant, Catalunya, si hagués tingut competències, des del passat mes de juliol estaríem aplicant 
aquesta normativa que hem estat totes les formacions polítiques d’acord. 
 
D’altra banda, pel que fa al Congrés dels Diputats, hem proposat, des del grup de Convergència i 
Unió, la moratòria pel que fa als desnonaments i les execucions hipotecàries que estan en tràmit, 
la introducció de forma obligatòria de la mediació entre les parts abans d’arribar a procediments 
judicials, o la reforma de la Llei concursal, com he dit abans. També des del nostre grup, a Madrid, 
ens hem mostrat al Congrés absolutament en desacord pel que fa al Reial decret llei 27/2012, 
perquè creiem que s’ha quedat a meitat del camí i creiem que no és el més adequat. 
 
D’altra banda, pel que fa, tot i no tenir competència, pel que fa a polítiques d’habitatges, juntament 
amb el programa d’Ofideute, que aquí també ens estan reclamant més recursos, s’han introduït 
més recursos, s’han evitat més de 1000 desnonaments a Catalunya per aquesta mediació que 
s’ha portat a terme, a banda dels habitatges de mediació o els habitatges de la xarxa d’exclusió 
social. 
 
Tot i això, pel que fa al contingut de la moció, creiem que cal actuar i que cal actuar basant-nos en 
aquesta proposta catalana, que crec que és una proposta que vam ser pioners pel que fa al 
Parlament, de que no fos de l’Estat i que calia poder-la proposar. I en aquest sentit, els diríem, 
demanaríem al Partit Socialista que estem d’acord amb tota la moció, exceptuant al punt cinquè 
de la moció, on ens diu que recolza diferents iniciatives parlamentàries. Nosaltres creiem que, com 
Ajuntament de Tortosa, tenint en compte que al Parlament de Catalunya s’ha aprovat una 
proposta, aprovada per totes les parts, creiem que el que hem de fer és donar suport a aquesta 
Proposició de llei aprovada pel Parlament de Catalunya, (El senyor alcalde adverteix al senyor 
Sabaté que ha exhaurit el seu torn d’intervenció) més que res perquè si donem suport a totes es 
contradiuen, perquè no totes diuen el mateix i, per tant, creiem que el més lògic, tenint en compte 
que el Partit Socialista de Catalunya va ser un dels partits que també va estar d’acord amb 
aquesta Proposició de llei, sol·licitaríem la modificació d’aquest punt i, per tant, votaríem la resta, la 
moció en aquest sentit favorablement. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Sí, per resumir tot i el que pugui aparentment 
semblar la complexitat de com organitzar, diguem, la moció proposada amb les esmenes 
proposades, com a proposants, nosaltres estaríem d’acord d’incloure el que des del grup 
d’Iniciativa s’ha proposat i també estaríem d’acord en suprimir el punt cinquè que feia esment 
Convergència i Unió. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: En tot cas, llavors, donat que els proposants 
admeten les esmenes d’Iniciativa, nosaltres demanaríem que aquestes esmenes se’ns donessin 
per escrit per poder avaluar-les. Si ens les fa arribar, i suspenem el Ple durant 5 minuts. 
 
Transcorreguts cinc minuts, es reprèn la sessió. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Molt bé, sembla que tenim la proposta per escrit. En 
tot cas, anem a reiniciar la qüestió. Reformularem també els temps, donada l’excepcionalitat de la 
situació, però en tot cas, té la paraula el proposant de la moció, per a que ens avaluï on estem i, en 
funció d’això, després cadascú, cada portaveu tornarà a tenir un torn per poder-se posicionar o 
demanar els aclariments oportuns. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: A veure, certament, ens trobem en una 
situació no sé si inèdita, però procedimentalment és veritat de que hi ha mocions que tenen, 
diguem, un gruix o el moll de l’os, encara que a nivell, es pot considerar genèric però que és on rau 
el problema, però que poden tenir matisos i, per tant, poden haver diferents mocions que es 
presentin. En aquest cas, el que ha presentat la moció en relació al problema dels desnonaments i 
de la necessitat de reformar la Llei hipotecària i de la insuficiència de les iniciatives 
governamentals aprovades el passat mes de novembre, ha estat el nostre grup, i la voluntat del 
nostre grup municipal és ser sensible a aquesta problemàtica i, per tant, el que volen és que la 
nostra moció s’aprovi.  
 
Per tant, escoltats els diferents grups municipals, saben que poden haver matisos i que poden 
haver diferents consideracions que complementin, des d’un punt de vista molt més tocant les 
casuístiques i molt més tocant l’àmbit local, el que volem és que surti endavant aquesta moció 
aprovada per l’Ajuntament de la ciutat de Tortosa i, en qualsevol cas, si hi ha alguna altra iniciativa 
en alguna altra sessió plenària o en algun altre moment, doncs, a nosaltres ens tocarà també 
aportar els nostres criteris i les nostres reflexions. 
 
Avui volem que s’aprovi aquesta moció i per tant estaríem d’acord en acceptar el que desperti 
unanimitat i, en aquest cas, que quedi la moció tal com l’ha presentat el nostre grup amb el matís 
que feia el grup majoritari i, per tant, quedaríem, en aquest cas, per reflexionar sobre el que ha 
proposat el grup d’Iniciativa.  
 
I voldríem afegir també, finalment, la nostra salutació als representants de la Plataforma, presents 
aquí a la sessió plenària, amb qui també ens hem reunit abans d’aquesta sessió plenària i que ens 
uneixen moltes sensibilitats davant d’un problema que existeix no solament al nostre país, sinó a la 
nostra ciutat de forma particular. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: En tot cas, només per clarificar, jo crec que el 
senyor Sabaté ho ha deixat molt clar, és el que es votarà i el que continuem discutint és la moció 
tal com l’ha presentat el grup socialista, amb l’única petita matisació del punt cinquè que ha fet 
esment abans la senyora Roigé, però que la moció continua mantenint els 10 punts que havien 
presentat.  
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Ara sí que ja entrem en la normalitat una altra vegada, per tant, teòricament, si no recordo 
malament, tenen 1 minut cadascú i també sàpiguen que el debat l’acabarà concloent sempre el 
proposant. Donada l’excepcionalitat, malgrat tinguin 1 minut, intentaré no ser estricte amb la 
gestió del temps. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el senyor Casanova: Només per manifestar que continuem amb la nostra 
postura d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el senyor Dalmau: Nosaltres, al grup municipal del Partit Popular, ens 
pareixen molt correctíssimes els afegits, les esmenes que acaben d’afegir, per tant, ens pareixen 
correctíssimes. Un punt que jo vull precisar, que abans ha sortit aquí i d’això, insisteixo que l’únic 
partit que ha legislat, que ha legislat, que ha creat un Decret, ha sigut el Partit Popular, en aquest 
tema. 
 
I, per últim, dir que seguim votant abstenció pel punt sisè i setè. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Perdó senyor, llavors, entenc que el vot és 
d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: El nostre grup donarà suport a la moció amb aquesta 
modificació del punt cinquè i totes les nostres propostes les tornarem a presentar més endavant, 
de manera concreta, sobre temes locals que és el que realment crec que preocupa a la gent. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Torno a repetir que hem de deixar d’afavorir als 
bancs i el que hem de fer és afavorir a les persones, a les famílies, per tant, la nostra posició és 
que aquesta modificació que s’ha dit, doncs, votar-la favorablement. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Només agrair al Partit Socialista que ens hagi acceptat 
aquesta esmena i, per tant, el nostre vot serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Bé, agrair el posicionament dels diferents grups 
municipals. Aquesta és una qüestió que preocupa dolorosament a moltíssimes famílies del nostre 
país i de la nostra ciutat i crec que era necessari que l’Ajuntament de Tortosa adoptés una moció 
en el sentit que avui hem proposat i si s’han de matisar més consideracions a nivell local, doncs, 
tindrem l’oportunitat també de fer-ho. 
 
Crec, alhora també, que hem fet un exercici d’aproximació per poder treure endavant iniciatives, 
que diu molt del capteniment i de la forma de fer dels diferents grups municipals. Moltes gràcies. 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
dinou vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2), i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels 
grups municipals del PP (1) i PxC (1). 
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PART DE CONTROL 
 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 51/2012, de 29/10/2012 
- 52/2012, de 05/11/2012 
- 53/2012, de 12/11/2012 
- 54/2012, de 19/11/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
- De la 1963/2012 a la 2165/2012 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA  
 
No n’hi ha. 
 
 
17- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: La nostra petició o el nostre prec fa referència a la vorera 
que va, a la sortida de Tortosa, des de la plaça del Bimil·lenari cap a la plaça de la Família en penso 
que es diu, és la vorera de l’esquerra. Ens han arribat vàries peticions i bastantes queixes, perquè 
allí es van començar unes obres d’una empresa privada i es va quedar la vorera molt estreta, amb 
una tanca d’obres i sobretot el tros que va des de la primera plaça fins al principi del 13 de Gener, 
de la gasolinera, tan estreta que de vegades trobes una farola i has de baixar a la carretera, i per 
allí passen molts cotxes, és molt perillós.  
 
Llavors, hi ha moltes famílies, que a lo millor van a comprar als comerços que hi ha a l’esquerra 
d’aquesta carretera de sortida, que es queixen perquè no poden anar amb els carrets dels “crios” 
o amb les bosses de la compra i està molt perillós. La nostra petició era envers aquesta 
problemàtica.  
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Només fer-li dos aclariments. Un: la vorera no és que sigui més 
estreta del que era abans. La vorera continua essent igual, no s’havien menjat vorera. L’únic que 
passa és que la tanca que es va ficar per les obres, en algun tram va per damunt de la vorera i, per 
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tant, fa que la vorera tingui menys espai. Dir-li que en això es va requerir, perquè també ens van 
arribar les queixes d’alguns ciutadans, es va requerir a l’empresa. L’empresa, a part de contestar, 
ha tingut reunions amb la tinent d’alcalde d’Urbanisme i s’ha compromès a poder alguna actuació 
que, al menys, restitueixi el mateix espai de pas, que tampoc, ho hem de dir, no era molt generós, 
ni millorarà totes les situacions que hi havien, però al menys restituirà l’espai que hi havia fins a 
aquell moment, que també en teníem de problemes de trànsit per aquella vorera quan es produïa 
alguna de les circumstàncies que ha esmentat. 
 
Però dir-li que ja s’havia fet el requeriment, que ja s’han fet les gestions amb l’empresa i, per tant, 
estem al corrent. 
 

*-*-* 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. MONCLÚS 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: M’he trobat amb, per raó del meu ofici, estant de 
guàrdia al Cap del Temple, gent que ha entrat demanat informació d’on està l’Oficina de Turisme, 
perquè resulta que abans estava on està l’edifici del Carrilet i, enganyosament, encara està la “I” 
d’informació i tot això. Llavors, la demanda seria, doncs, que se suprimeixi com més prompte 
millor, perquè allò porta a que la gent es quedi frustrada, no?  
 
Sé que ara es ficarà on està l’antic Escorxador, doncs bé, fiquem-ho allí. 
 
I després també, davant mateix de la porta està la senyalització que es va fer amb el Pla de 
dinamització turístic, la senyalització exterior que es va fer una cosa similar als 52 municipis, hi ha 
unes planxes de gravats. Bé, una fa temps que falta. Doncs que es restitueixi, o no sé si és que 
l’han robat o què és el que ha passat i, d’alguna manera, a veure, la veritat és que el turisme és 
una cosa que ens pot aportar molts recursos econòmics i intentar, doncs, tenir el més endreçada 
possible la ciutat. 
 
Tot seguit contesta el Sr. Alcalde: Si em permet una broma, ja és estrany que els turistes entrin a 
un Cap a preguntar per on està l’Oficina de Turisme i que el metge atengui als visitants que entren 
al Cap per atendre l’Oficina de Turisme. En tot cas, modificarem, vostè ho ha dit molt bé, s’està 
fent la nova, s’està reubicant la nova Oficina de Turisme central a l’Escorxador. Em penso que 
n’hem parlat avui mateix en Junta de Portaveus. Els hi recordava jo, que estava en licitació aquesta 
obra i farem la nova senyalització i traurem la senyalització d’aquesta oficina que no està operativa 
ja fa molt temps. 
 
Respecte a la planxa, aquesta que fa referència vostè, no ens plantegem moure-la d’allí, perquè no 
és una planxa que hagi, que ofereixi una singularitat específica per estar davant d’una oficina 
d’informació i turisme. És veritat que falta una fressa. Hem demanat el pressupost, hem demanat 
un altre pressupost, perquè vam tenir un pressupost que ens va parèixer absolutament desorbitat 
pel que era el contingut. Hem tornat a demanar un altre pressupost, malgrat no és fàcil, perquè no 
hi ha moltes empreses que puguin subministrar aquest tipus de peces, i estem esperant, a veure si 
aquest segon pressupost és “algo” menys “gravós” i, si ho és, doncs, poder-ho fer i si no ho és, 
haurem de prendre una determinació, si val la pena o no val la pena, perquè potser ens surt més a 
compte canviar tota la planxa que fer cas a aquest primer pressupost. Però, en tot cas, els hi 
agraïm el seu doble suggeriment.  
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i 
dos minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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