
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
15 / 2012 

 
 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDÁN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
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 
 
Excusen la seva assistència: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
 

Tortosa, essent les dinou hores i trenta minuts del 
dia dos de juliol 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 6/2012, 02 d’abril de 2012   
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
02 – Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la 
competència del Ple. 
 

1  /35  



 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
03 - Dictamen de proposta d’acord de cessió gratuïta en favor del Servei Català de la Salut d’un solar de 
propietat municipal amb la finalitat de procedir a la construcció d’un centre d’atenció primària a Campredó. 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
04 - Dictamen de proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 
05 - Dictamen de proposta d’aprovació de preus públics per espectacles de la Festa del Renaixement. 

 
06 - Dictamen de proposta d’aprovació de preus públics per activitats juvenils. 

 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

07 - Dictamen de proposta d’adhesió del Ple municipal a la “Declaració de Vic” de la xarxa de ciutats i pobles 
cap a la sostenibilitat, pel compromís local de l’Ajuntament de Tortosa envers “Rio+20” cap al bon govern 
ambiental i l’economia verda. 

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
08 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per exigir la gratuïtat de l’autopista AP-7 des de 
Tarragona a Castelló per a tots els veïns de les Terres de l’Ebre. 
 
09 - Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya en defensa del català i de la unitat de la llengua. 
 
10 - Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya per la creació d’un fons de rescat pels afectats de 
la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea. 
 
11 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra el finançament de la banca amb fons 
públics. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
12 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
 25/2012, de 21/05/2012 
 26/2012, de 29/05/2012 (extraordinària) 
 27/2012, de 04/06/2012 
 28/2012, de 08/06/2012 (extraordinària i urgent) 
 29/2012, de 11/06/2012  
 30/2012, de 18/06/2012  
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
 De la 432/2012 a la 867/2012 

2  /35  



 
13 - Informes de l’Alcaldia.  
 
14 -  Control dels òrgans de la Corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA: 
 
− Ordinària 6/2012, 02 d’abril de 2012   
 

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

 
PRESIDÈNCIA 

 
02 – PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE 
SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.  
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Al Ple, 
 
Amb motiu de la substitució del Sr. Jaume Forcadell Torres, del grup municipal Iniciativa - Entesa per Tortosa - 
Entesa (I-ET-E), en el seu càrrec de regidor de l'Ajuntament de Tortosa per la Sra. Cinta Galiana Llasat. 
 
Atesa la nova distribució de responsabilitats entre els membres del grup municipal Iniciativa - Entesa per 
Tortosa - Entesa (I-ET-E). 
 
Vist l'acord adoptat pel Ple d'aquesta Corporació en sessió del dia 29 de juny del 2011,  
 
Al Ple de la Corporació, proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar la modificació de la Junta de Govern de l'Institut d'Activitats Culturals i Turístiques (IMACT) 
designant la regidora, Sra. Cinta Galiana Llasat, en substitució del regidor, Sr. Jordi Jordán Farnós, pel  grup 
municipal I-ET-E.  
 
SEGON: Designar membre de l'Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis Tortosa - Roquetes el 
regidor Sr. Jordi Jordán Farnós en substitució del Sr. Jaume Forcadell Torres. 
 
TERCER: Designar representant d'aquest Ajuntament al Consell d'Administració de l’Empresa Mixta Escorxador 
de Tortosa, SA, el regidor, Sr. Jordi Jordán Farnós en substitució del Sr. Jaume Forcadell Torres ”.  
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*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria absoluta 
del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CESSIÓ GRATUÏTA EN FAVOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 
D’UN SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AMB LA FINALITAT DE PROCEDIR A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A CAMPREDÓ. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el Decret núm. 472/2012 d’incoació de l’expedient de cessió gratuïta en favor del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya de la finca de propietat municipal núm. 48648 descrita en la part expositiva, 
amb la finalitat de construir un centre d’atenció primària a Campredó. 
 
Vist que transcorregut el termini de trenta dies d'informació púbica de l'expedient amb publicació del 
corresponent anunci al DOGC núm. 6118 de data 30 d’abril, i BOPT núm. 97 de data 26 d’abril, no s'han 
presentat al·legacions o reclamacions envers el mateix. 
 
Vist que s'ha donat compte de l'expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que resta plenament justificada que la finalitat de la cessió es materialitza per raons d’interès públic i en 
base al principi de cooperació entre l’administració autonòmica i l’ens local, i que amb la construcció d’un nou 
Centre d’Atenció Primària a Campredó s’ampliarà la cobertura sanitària en benefici de la població. 
 
De conformitat amb els articles 49 i següents del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni de les entitats locals de Catalunya. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 18 de 
juny del 2012, amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió 
 
Per tot l’exposat, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut del domini de la finca de propietat 
municipal descrita a continuació: 
 
Urbana: solar de dos-cents deu metres quadrats amb cinquanta decímetres quadrats de superfície, al terme 
de Tortosa, partida general de Campredó i particular del rodeo de Soldevila, que termeneja nord-oest, nord-est 
i sud-est amb resta de finca, i al sud-oest amb carrer Escardó Valls. 
 
Inscrita al registre de la propietat núm. 1 de Tortosa, finca núm. 48648, tom 3876, llibre 971, foli 41. 
 
L’esmentada parcel·la es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Segon.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a Centre d’Assistència Primària mitjançant la seva 
construcció i/o ús per a tal finalitat. 
 
Als efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de 
destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple 
dret a favor de l’Ajuntament cedint, en els termes que resultin de l’article 50 del Decret 336/1998, de 17 
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d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
 
Tercer.- La construcció de Centre d’atenció Primària a que fa referència aquest acord podrà ser duta a terme 
pel propi Servei Català de la Salut o bé per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic. 
 
El terreny està classificat com a sòl urbà consolidat disposant dels serveis urbanístics bàsics per ser apte per 
al seu destí com a Centre d’atenció Primària. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament per dur a terme els actes i signar els documents que siguin 
necessaris pera l’efectivitat del que es disposa en el present acord “. 
 

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

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
Per la Regidora i setena Tinenta d’Alcalde, Sra. Matilde Villarroya Martínez, se sotmet a debat del Ple el 
següent assumpte: 
 
“ Vist que en el dia d'avui hi ha factures que fan referència a subministraments i serveis duts a terme en 
exercicis tancats i que es troben en disposició de ser aprovades, les quals es sotmeten a l'aprovació del ple, 
d'acord amb l'annex que s'adjunta: 
 
1-.  Factures de l'extrajudicial de l'Ajuntament de Tortosa (annex 1 i 2): 
 
a) Factures de l'Ajuntament que han arribat fins al 30 de desembre de 2011, pendents d'aplicar al pressupost 
per manca de crèdit adequat i suficient (annex 1) ............................ ........................699.704,44.- €  
 
b) Factures de l'Ajuntament que van ser conformades després de l'1 de gener de 2012 però quina despesa 
correspon a l'exercici 2011 i/o anteriors (annex 2) ...........................................   ......519.146,18.- € 
 
Total extrajudicial  Ajuntament ...............................................................................  1.218.850,62.-  € 
 
2-. Factures de l'extrajudicial de l'IMACT (annex 3 ) 
 
a)Factures de l'IMACT que van arribar després de l'1 de gener de 2012 però la despesa correspon a l'exercici 
2011 ....................................................................................................................................  612,38.- € 
  
Total extrajudicial IMACT ...................................................................................................   612,38.- € 
 
3-. Factures de l'extrajudicial de FIRES (annex 4 i 5) 
 
a)Factures de l'OA Patronat Municipal de Fires que han arribat fins al 30 de desembre de 2011, pendents 
d'aplicar al pressupost per manca de crèdit adequat i suficient (annex 4) .....................1.151,31.-€ 
  
b)Factures de l'OA Patronat Municipal de Fires que van arribar després de l'1 de gener de 2012 però quina 
despesa correspon a l'exercici 2011 (annex5) .................................................................     93,67.- € 
  
Total extrajudicial  Patronat Municipal de Fires ....................................................  ......... 1.244,98.-€ 
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Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril respecte les obligacions 
procedents d'exercicis anteriors. 
 
Vist l'informe de l'interventor de l'Ajuntament de data  07 de juny de 2012. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
- Reconèixer extrajudicialment els crèdits que es relacionen als annexos del present acord, aprovant la 
despesa i reconeixent les corresponents obligacions econòmiques amb preferència a les obligacions de l'any 
en curs “ . 
 
 

*-*-* 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya: Com és habitual, una vegada a l’any portem a aprovació el que 
són els factures d’extrajudicial que s’han produït a l’Ajuntament durant l’any 2011. Com també saben bé 
vostès, aquestes factures d’extrajudicial es divideixen en dos parts, una que són aquelles factures que no han 
tingut consignació pressupostària i que, per lo tant, entren com el que nosaltres coneixem com a “OPES” i 
després tenim aquelles factures que han entrat fora de termini, que malgrat puguin tenir consignació 
pressupostària, al entrar a l’any següent ja no poden ser comptabilitats en el pressupost anterior. Per tant, 
aquest extrajudicial que portem aquest any, pel que fa referència a aquelles factures fora de pressupost, que 
no disposaven de crèdit, estem parlant de 699.704,44€ i les factures que van ser conformades després de 
l’01 de gener de 2012 i que la despesa correspon a l’any 2011 puja un total de 519.146,18€. A més a més de 
tot això, portem un extrajudicial de l’IMACT de 612,38€ i un extrajudicial de Fires de 1.244,98€. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, ja hi tornem a ser, o sigui, no contents en haver passat, en un 
any, de 39 a 54 milions d’€ de deute municipal, segons les dos operacions de crèdit que s’han tingut que 
demanar en pocs mesos de diferència, ara ens trobem amb un extrajudicial d’1.219.000€ en números rodons 
en factures pendents de pagar. Una part d’aquestes factures, 700.0000€, corresponen a l’any 2011, 
pendents d’aplicar al pressupost perquè no hi havia la partida corresponent i 520.000€ que també 
corresponen a l’exercici 2011 i que han arribat a partir de l’01 de gener del 2012. 
 
Això vol dir que aquest any, l’any que estem, el 2012, aquesta quantitat s’haurà d’assumir d’uns pressupostos 
que ja no donaven més de sí i això vol dir que el marge de maniobra de l’Ajuntament, si ja era curt, ara serà 
zero. 
 
Tot això ens fa pensar que la mala gestió econòmica de l’actual equip de govern ens portarà en breu a una 
situació que podríem arribar a definir com a fallida tècnica. Ens portarà a una situació en què no podrem 
pagar ni els serveis més bàsics i tot això tenint en compte el Pla d’ajust que durant 10 anys ja ens havia, 
pràcticament, tancat qualsevol marge. Tot i així, continuem acumulant factures sense pagar, continuem 
augmentant el deute i vostès no escolten a ningú. 
 
El nostre grup municipal, no fa gaire, fa un mes em sembla recordar, vam posar sobre la taula un pla per 
estalviar 1.000.000€ durant 10 anys. Ni tan sols ens van contestar. És evident que, per tot el que hem dit, no 
podem estar d’acord de cap manera, però clar, també entenem que aquestes factures s’han de pagar i la gent 
ha de cobrar, no hi ha d’altra, però que tots els tortosins sàpiguen com està, o com s’ha actuat, o la mala 
gestió econòmica d’aquest equip de govern. Ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordàn: El nostre grup, en principi, s’abstindrà per responsabilitat, per tots 
els proveïdors que han de cobrar, com sempre ho hem vingut fent, però volem denunciar el que nosaltres 
considerem també una mala gestió econòmica i des de fa molts d’anys ja, pràcticament cinc anys, que ho 
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venim denunciant des del nostre grup municipal. Vull recordar que l’actual equip de govern va vendre gairebé 
la meitat de l’empresa municipal d’aigua pública de la nostra ciutat a Aigües de València. Vull recordar també, 
com ara mateix s’ha comentat, aquest Pla d’ajust que es va veure obligat el nostre Ajuntament a fer a 10 
anys, arran de les diferents ordenances que ens van arribar des del govern central, per a pagar gairebé 
12.000.000€ als proveïdors i que proporcionalment era molt més gran que altres ciutats que tenien un deute 
inferior, si comparem els habitants i diferents milions, comparant per exemple Tarragona o Amposta, com vam 
dir en el seu dia. 
 
A més a més, també portem un altre ICO d’1.300.000€ en els últims temps i, a més a més, tot això ve 
acompanyat d’una poca transparència de cara als grups de l’oposició, de fet vull recordar que aquest Pla 
d’ajust que vam haver d’aprovar ara fa uns mesos, ens en vam “enterar” unes hores abans i que pràcticament 
era impossible que l’oposició poguéssim aportar ni estudiar-ho en deteniment. 
 
Ara ens tornen a portar, una vegada més, un extrajudicial d’1.200.000€ més, de factures del 2011 i això 
pensem que, evidentment, demostra que les finances de l’Ajuntament no estan bé però, a més a més, que 
vostès, amb la seva majoria absoluta, van a la seva i no tenen per a res en compte als grups de l’oposició. 
 
Nosaltres, per responsabilitat, tal i com els deia, ens abstindrem perquè pensem que els proveïdors han de 
cobrar, però una vegada més el que farem serà demanar responsabilitat com hem vingut fent durant tots 
aquests anys. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Una altra vegada ens trobem, d’alguna manera, reflexionant 
sobre la gestió pressupostària de l’Ajuntament de Tortosa i és una continua reflexió de què estem fem i cap on 
anem. El present extrajudicial, s’ha dit ja, que és a més a més sumar a una incoherència de gestió moltes 
vegades i d’alguna manera sumar a més despesa.  
 
Nosaltres no entenem com en aquest extrapressupostàri hi pot haver factures que va girar Gumtsa a 
l’Ajuntament pel lloguer de la caserna de la Policia Local, com això no estava al pressupost ordinari, com és 
que no es tenia en compte ja al pressupost ordinari que hi havien aquests “gastos”? Que l’Ajuntament no sap 
que ha de pagar aquestes factures de la seva pròpia empresa pública? I així hem anat mirant punt per punt i 
veiem una sèrie de despeses que nosaltres creiem que es podrien pressupostar al que és el pressupost 
ordinari. 
 
També hi ha una norma, del Reial Decret 2402/1985 del 18 de desembre i modificada en el Reial Decret 
3422/2000 del 15 de desembre, que obliga a les empreses a facturar dins del mes següent del lliurament 
del bé o la prestació de serveis. Com es poden incorporar factures de Gas Natural sobre el càlcul de facturació 
subministrament del gas, del 03/12/2010 al 02/12/2011 ?  Que només paguem el gas un cop a l’any? 
 
I suposem i volem deixar a entendre que veiem que cada mes els vehicles de la Policia Local gasten més de 
2.000€ en gas-oil, als quals si se li sumen els que gasten els vehicles de la brigada, surten més de 12.000€ 
de despesa. Afegim i pensem que aquesta quantitat suposa un contracte de subministrament que hauria de 
traure a concurs. Suposem que deu de ser així, no ho sabem. 
 
El grup d’Esquerra Republicana votarà que no a aquest extrajudicial perquè pensem que la majoria de 
pagaments s’han de comptabilitzar en el pressupost anual d’aquest Ajuntament i comptabilitzar-ho com a 
extrajudicial és haver fet malament els deures. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: El nostre grup exercirà la seva responsabilitat votant en contra 
d’aquest extrajudicial. No ens podem fer contra responsables del que és manifest en extrajudicial, que és la 
pèssima, nefasta gestió econòmica del govern de la ciutat, de les finances municipals. 
 
El 1.300.000€, s’ha dit aquí, del crèdit de l’ICO. Els 12.700.000€ de fa uns mesos per pagar, fins i tot, 
despesa corrent. Avui un extrajudicial d.1.218.850€. Al 2010 ja hi havia crisi econòmica, i al 2009. Al 2011 
també i crisi econòmica, per tant, no és excusa. L’Ajuntament ha gastat més del que tenia. Però, a més a més, 
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és que aquest extrajudicial no el podrem cobrir amb recursos ordinaris, perquè no tenim superàvit d’altres 
exercicis, perquè no tenim romanent de Tresoreria i, per tant, que passarà? Doncs el que passarà és que avui 
mateix, després d’aquest Ple, un pressupost ja minvat, reduït, ajustat a la realitat de la crisi econòmica, de 
poc més de 28.000.000€, es veurà automàticament reduït en 1.218.000€ i això pressuposarà que molta 
despesa ordinària no hi arribarem i pressuposarà, amb tota seguretat, que després del 31 de desembre 
d’enguany acumularem factures de despesa, contravenint fins i tot, estic segur, allò que prescriu el Pla d’ajust. 
 
Estem en un extrajudicial que a més crea seriosos dubtes d’una gestió ajustada a procediment, perquè no 
s’ha seguit el procediment establert a les bases d’execució del pressupost del 2011, perquè no s’ha sol·licitat 
una reserva de consignació prèvia a la seva execució i això és elemental des d’un punt de vista d’intervenció, 
perquè després passa el que passa. Probablement alguna despesa no s’hagués autoritzat i ara no ens 
trobaríem amb el que ens trobem. Fins i tot hi ha incompliment de contractes de serveis, hi ha serveis que 
s’han dut a terme sense concurs, hi ha serveis que s’han executat amb uns contractes caducats i no possible 
a la seva perllongació i a la seva pròrroga. Per tant, estem davant d’una molt deficient gestió de les finances 
municipals, senyor Alcalde, i vostès a més a més entren en una flagrant contradicció d’allò que deien quan 
estaven a l’oposició i allò que vostès fan avui. I nosaltres, per responsabilitat, no ens podem 
corresponsabilitzar d’aquesta mala gestió. I és veritat que han de cobrar els proveïdors, faltaria més. Els que 
han tingut la sort d’emparar-se al Pla d’ajust i, per tant, al crèdit dels 12.700.000€, o ho faran o ja ho han fet. 
Els corresponents als 519.146€ ja ens agradaria saber quines previsions de Tresoreria hi hauran i quan 
cobraran. Aquests que són despeses corresponents a l’any passat i les despeses que s’estan produint 
enguany. I ens salvarà que els 12.700.000€ tenen dos anys de carència, però és que dintre de dos anys, 
senyores regidores, senyors regidors, la situació de les nostres fiances serà insostenible. Per això el nostre vot 
serà contrari senyor Alcalde. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Breument, en tot cas després la senyora regidora els contestarà 
però, com que han dit algunes coses que jo crec que sí, que mereixen alguna contestació per part meva i, 
sobretot, algunes d’aquestes intervencions que ens volen donar exemple d’una bona gestió econòmica i dir 
que nosaltres reclamàvem una cosa a l’oposició i en fèiem una altra al govern, també requeriran alguna 
contestació. 
 
La venda que es va efectuar del 49% de la societat va ser a Aigües de Catalunya, no a Aigües de València. Li 
vull recordar de què pràcticament els 11.000.000€ que encara no estan consumits, senyor Jordàn, li vull 
recordar que 3.500.000€ van anar a amortitzar un préstec que havia fer l’Empresa Municipal de Serveis 
Públics, amb el vot d’Iniciativa, per pagar el pavelló firal i que 3.000.000€ més d’aquesta venda van anar a 
pagar una factura impagada del pavelló firal, sense consignació pressupostària, executada, una obra que 
s’havia adjudicat amb baixa temerària per valor de 5.300.000€ i que va acabar costant 11.000.000€ sense 
cap modificació de projecte. Això és l’exemple de la bona gestió econòmica i de les obres del Partit Socialista i 
d’Iniciativa.  
 
Fa referència a poca transparència. Transparència absolutament tota, tot ve al Ple, tot va a les comissions, 
vostès tenen tota la informació que han de tenir i no poden dir “poca transparència” o que abusem de la 
majoria absoluta, perquè per a això la majoria absoluta no té res que veure. 
 
Després un capítol apart requereix el senyor Sabaté, però un capítol diguéssim una miqueta llarg. “Nefasta 
gestió”, perquè tenim un extrajudicial avui, d’una forma o de l’altra, d’1.218.000€ i jo, senyor Sabaté, li he de 
preguntar una cosa: em vol dir un any que estigués l’Ajuntament de Tortosa governat pel Partit Socialista, un 
any i hagués portat un extrajudicial inferior a 1.200.000€, un. En van estar governant 8 anys. Digui’m un. Això 
també val per als senyors d’Iniciativa. Vol que li recordi quins extrajudicials solien portar vostès, quan 
nosaltres ens queixàvem? 3.049.000€ l’extrajudicial del 2001 si no recordo malament, 2.874.422€ 2002, 
2003. Al 2004 1.855.000€. Al 2005 1.482.000€. Al 2006 1.664.000€. Aquests són els extrajudicials del 
Partit Socialista. Cap vegada, ara critiquin, pontifiquin, diuen que la crisi no és excusa. Vostès van estar 
governant en els anys de millor bonança econòmica i van fer uns extrajudicials que en algun cas triplicava el 
que presentem ara, triplicava, i mai, mai van fer un extrajudicial inferior a això. I després vostè utilitza aquesta 
vocació profètica de l’apocalipsi: “al 31 de desembre acumularem una despesa, les previsions de 
Tresoreria...” i, com vostè pot esperar, li hauré de fer una pregunta i estic esperant que em feliciti. Senyor 
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Sabaté, Ple 07 de novembre del 2011, vostè, després de fer el gran anunci de l’apocalipsi en relació a les 
finances i dir una quantitat de barbaritats, falsedats i inexactituds, me diu: “i a continuació pren la paraula...”, 
llegeixo, acta de 07 de novembre del 2011, pàgina número 16: “ A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, 
qui manifesta a l’Alcalde que es pot comprometre avui aquí a que desprès de Reis no tindrem un 
extrapressupostari en concepte de Festes de 500.000 €? Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui 
manifesta que sí, que li ha dit 500.000 €, que no s'ha quedat curt i que evidentment no tindrem un 
extrajudicial de 500.000 € en festes”,  i l'únic que espero, li deia senyor Sabaté, és que em felicités. No hem 
tingut un extrajudicial en Festes de 500.000€. Ni de 500.000€, ni de 400.000€, ni de 200.000€, sinó de 
113.000€ i l’any que ve no en tindrem. Per tant, senyor Sabaté, jo entenc que facin un discurs que puguin dir 
“home, l’any passat vostès en van presentar 992.000€ i ara en presenten una mica més. A veure si milloren, 
a veure si podem continuar amb el camí que havien seguit”, ara, dir que això és un desastre perquè es 
presenten 1.200.000€, quan vostès quan van governar no ho van presentar cap any i que van haver-hi anys 
que van triplicar aquesta quantitat, home, com a mínim em pareix agosarat. I dir que això és un desastre i que 
és una nefasta gestió econòmica i que nosaltres reclamàvem una situació a la oposició, miri, una altra al 
govern. A l’any 2009 nosaltres van fer 232.000€ d’extrajudicial, el millor any d’extrajudicial dels últims 25 
anys a l’Ajuntament de Tortosa i, que li he dir? Que no em dol no poder-ho mantenir? Clar que em dol. A mi 
m’agradaria fer 232.000€. Menys d’aquesta quantitat és pràcticament impossible, perquè per molt que diguin 
i que la Sra. Gamundi es faci un lio amb el Reial Decret de facturació, no té res a veure un quan factura i pot 
facturar acumuladament, la companyia de subministrament de gas, als ajuntaments en algunes ocasions ens 
ho fa i ens factura acumulat d’un any de temes residuals, però és que a més no té res a veure quan es 
factura, que quan s’entra a registre i quan es comptabilitza i amb les companyies subministradores són les 
més difícils d’incidir perquè tenen la seva funció.  
 
Després diu que si consumim 12.000€ en combustibles al mes, cosa que això li dic jo que no és així, ha debut 
fer els comptes malament. Dotze mil euros al mes en combustibles, incloent la Policia Local, no hi arribem i, 
en tot cas, senyora Gamundi, em diu “i això no pot ser i es tindria que traure a concurs”, doncs potser sí, ja ho 
mirarem, però sap que passa? Que és el mateix procediment que hem estat utilitzant els últims 5 anys, dels 
quals 4 vostès han estat governant amb nosaltres, per tant, s’agraeix el suggeriment, ja ho passarem als 
serveis tècnics, recollirem tots aquests Reials Decrets que ens ha nomenat, però és una llàstima que Esquerra 
Republicana no se’n donés compte mentre governava, però bé, tothom ha de rectificar. Ja li dic que les dades 
aquestes no les té bé, però en tot cas, dir-los-hi que evidentment que voldríem que en fossin menys, jo crec 
que l’any que bé en serà menys, l’extrajudicial. També es veritat, perquè s’haurà baixat l’activitat del propi 
Ajuntament, esperem que sigui així, estem prenent les mesures per a que sigui així, però clar, quan es fa un 
pronòstic derrotista de tot i es diu que és un desastre i que... home doncs, hem de prendre referència i hem 
de pensar “nosaltres que fèiem quan governàvem? ” Home, doncs si ho fèiem pitjor, hem de dir que s’ha de 
millorar, però no donéssim lliçons, perquè clar, si donen lliçons algú llavors ha de sortir a explicar aquestes 
lliçons i hem d’explicar, escolti, lliçons me’n podrà donar no sé qui, però els que han estat governant i en tots 
els anys que han governat han portat més extrajudicial que el que portem ara, moltes lliçons no poden donar. 
 
I el que fa 3 mesos, o 5 mesos estava dient aquí que ell tenia constància que hi haurien més de 500.000€ 
d’extrajudicial a Festes i resulta que n’hi han hagut 113.000€, molta, molta credibilitat, les seves denúncies 
no tenen. 
 
En tot cas, no sé si la Regidora vol afegir alguna qüestió més tècnica, vol aclarir el tema de proveïdors, que si 
no han cobrat, etc., etc., que ja han cobrat, o si això suposa una disminució del pressupost de l’any que ve 
quan ja està incorporat en la operació de proveïdors, etc., etc., que potser també els anirà bé. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya: Bé, apart del que ja ha comentat l’Alcalde, algunes cosetes 
que m’agradaria comentar. 
 
La primera és que, evidentment, no ens agrada tenir extrajudicial, evidentment. Vull dir, no cal que ens ho 
diguin vostès perquè nosaltres som els primers que no el volem. Estem partint d’un pressupost de 
29.000.000€, hem baixat el pressupost més d’un 25% del que hi havia abans, quan nosaltres vam entrar 
com a Regidors i com a Alcalde d’aquesta ciutat, per lo tant, hem reduït moltíssim el pressupost. El nostre 
pressupost és tan ajustat que el que passa és que abans, quan teníem pressupostos de 40.000.000€ i aquí 
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hi havien diners i es podien fer coses, en aquell moment sí que podíem tenir coixins i dir “ens ve una 
eventualitat, estirem d’aquí. Ens surt una barrancada, tenim que arreglar un carrer”, totes aquestes coses hi 
ha diners per fer-ho, val? Quan vostès estaven governant, evidentment, això passava. Estàvem una bona 
situació econòmica i això es podia fer. No obstant això, com ja ben bé els hi ha dit el senyor Alcalde, els seus 
extrajudicials eren molt més grans que els nostres, per lo tant, tan malament com estan dient potser no ho 
estàvem fent, potser no ho estem fent tan malament. Sí, la situació econòmica és molt dura i crec que en això 
ens hem de recolzar tots i tots hem d’anar una mica de costat. El que no poden sortir aquí és a dir-nos el 
malament que ho estem fent, quan les xifres que estem presentant són molt inferiors a les que presentaven 
vostès, no em sembla bé. Una mica de rigor i una mica de memòria. Jo crec que per aquí, la primera. 
 
Segona. Hi ha alguns grups que m’han donat la seva abstenció, de manera bastant condescendent per a que 
cobrin els proveïdors. No s’amoïnin, els proveïdors ja han cobrar, entre altres coses perquè tot això ja està 
inclòs al Pla d’ajust. Potser vostès ho tenien malentès, però tot això ja estava inclòs, per lo tant, si volen votar 
en contra poden fer-ho perquè els proveïdors cobraran igual, val? 
 
I d’altra banda, quan la senyora Gamundi em feia referència a les partides que no entenia, que malament ho 
estàvem fent perquè no havíem posat al pressupost el que consumíem de consumibles, de gasolina, 
d’elèctrics i coses d’aquestes, els lloguers, totes aquestes coses, jo crec que vostè no deu de conèixer molt bé 
el funcionament del pressupost perquè, evidentment, això està molt ben pressupostat, però que passa? Hi ha 
partides vinculades. Això que vol dir? Que si Serveis té una eventualitat i no té la partida, pot estirar 
d’aquestes partides, val? Si nosaltres mirem el que ens hem gastat en llum, s’ajusta bastant al pressupost, el 
que passa és que d’aquí s’han estirat partides. Això és funcionar la vinculació, això dóna molta agilitat a les 
partides pressupostàries i evita modificacions pressupostàries i els serveis poden fer la seva gestió adequada, 
però això té la conseqüència de que algunes partides queden buides abans de temps si han sortit eventualitat 
prèvies, i per això succeeix, no per altra cosa. 
 
Després el senyor Sabaté també semblava molt preocupat pel tema legal dels contractes. Miri, primera, el 
senyor Interventor és el primer interessat en que això no passi i si ell no ha fet un reparo suspensiu senyal de 
que això no contravé la llei. Ell ens ha fet algunes matisacions i ens ha avisat d’algunes coses i, per a la seva 
tranquil·litat, jo li diré que en tots els punts que el senyor Interventor ens ha mencionat, estem ja amb tots els 
contractes o bé ja estan fets els plecs o ja estan licitant-se o ja s’han licitat, per tant, jo li volia transmetre que 
pugui estar tranquil que en cap cas estarem contravenint la llei. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit  pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Començaré per la referència més directa, relativa al Ple del mes 
de novembre de 2011. Efectivament, aquest extrajudicial contempla 30 factures de Festes del Renaixement 
per 17.474€, 51 factures, 50 de festes de l’any passat més una de la Societat General d’Autors, també de 
Festes, per 92.089€ que això suma, efectivament, 110.363€, ara bé, hi ha un manament a justificar de 
119.000€ i, en qualsevol cas i no hi vull profunditzar, podríem fer referència també a aquelles reserves de 
registre on hi ha manaments que es registren en data 31 de desembre. I si ho suméssim tot, li asseguro que 
no ens n’aniríem gaire lluny dels 500.000€. 
 
Bé, dit això, escolti, no ho fèiem pitjor, no ho fèiem pitjor. El govern anterior a vostès pagava a 90 dies data 
factura. El govern anterior pagava a 90 dies data factura. Va arribar a pagar a 90 dies data factura i, en 
qualsevol cas, els extrajudicials es corresponien, ho han dit vostès, a uns pressupostos que eren el doble dels 
que tenim ara i vostès tenen un extrajudicial voluminós, gran, amb un pressupost que és la meitat. M’entén el 
que li vull dir? Doncs faci una regla de tres, és així això.  
 
Després la regidora diu que no em preocupi perquè ja ha sortit a licitació allò que tenia que sortir. Però és que 
la despesa, objecte avui d’aprovació per aquest plenari, es correspon quan no havia sortit la licitació del servei 
corresponent, per tant, el que diu l’interventor és de que s’havia produït una despesa no ajustada a 
procediment. En qualsevol cas l’hauran reconduït ara. 
 
Avui 1.218.000€, però escolti senyor Alcalde, fa un parell de mesos no, deu de fer?, vam aprovar el crèdit més 
gran de la història d’aquesta ciutat: 12.700.000€, 2.100 milions de les antigues pessetes. Espectacular. Jo 
crec que no hi han motius per que vostès mirin al retrovisor, com estan acostumats a fer, i porten 5 anys 
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governant i, per tant, ja n’hi ha prou de parlar del passat. A mi m’és igual, si vol n’hi podem parlar, però del 
que es tracta és de parlar d’avui. Nosaltres estem a la oposició i tenim la responsabilitat d’exercir el control al 
govern municipal i aquest control ens porta a manifestar i a demostrar que vostès no ho fan bé. 
 
L’interventor, evidentment no el llegiré tot l’informe de l’interventor. Vostè, moltes vegades quan he fet 
referència a l’informe de l’interventor, diu “si, però al final l’informa favorablement”. El senyor interventor, 
aquest extrajudicial no l’informa favorablement, no acaba dient “efectuades aquestes observacions i aquestes 
indicacions, s’informa favorablement”, no ho diu, aquesta vegada no ho diu. Diu “en quant a la tramitació de 
les despeses d’aquesta relació, que puja 1.218.000€, no s’ha seguit el procediment establert a les bases 
d’execució del pressupost 2011, no s’ha sol·licitat una reserva de consignació prèvia a la seva execució per 
tal de garantir la consignació pressupostària”.  
 
Hi ha subministrament elèctric a l’EMD de Jesús i això em preocupa també, atesa la meva doble condició de 
regidor de la ciutat i de membre de la Junta Veïnal. Diu “per tant, aquests imports pendents, donat que no és 
despesa pròpia de l’Ajuntament d’acord amb el conveni signat s’hauria de compensar en la propera aportació 
a pagar a l’EMD”, per tant, això suposo que ho deduiran d’allò que li correspon a l’EMD de Jesús. 
 
Factures de lloguer de Gumtsa. Diu “a la vista de l’anteriorment exposat, es fa palès que no existeix correlació 
entre el contracte programa aprovat pel Ple en l’acord de 07 de maig de 2007 i les obligacions econòmiques 
que es deriven dels lloguers facturats per Gumtsa”.  
 
Factures d’una altra empresa, diu “contracte de serveis de neteja d’edificis municipals. La vigència del 
contracte abastava només fins al 31 de desembre de 2007”. Tres anys, quatre anys caducat.  
 
Factura de l’empresa que atenia els serveis objecte de la Llei de la Dependència, diu “pels serveis derivats de 
la Llei de la Dependència no és recolza en cap contracte dels serveis licitat i adjudicat a l’empresa a través de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, tot i que durant l’any 2011 se li han reconegut obligacions per valor de 
597.888€, al 2010 per import de 394.000€ i per 249.000€ a l’any 2009”.  
 
Factures a una altra empresa, obvio els noms, “amb data 11 de gener de 2008 es va signar el contracte de 
serveis pel manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat exterior de l’EMD de Jesús, als nuclis dels 
Reguers, Bítem, Vinallop i Campredó, al polígon industrial Baix Ebre i a determinats barris de Tortosa amb 
l’empresa esmentada. La durada d’aquesta era de dos anys, sense possibilitat de pròrrogues. A data d’avui, 
per tant, aquesta factura del mes de desembre del 2011 es troba fora de l’àmbit temporal del contracte, 
doncs aquest es troba vençut i no és prorrogable”. 
 
Factura d’una altra empresa, “amb data 01 d’agost de 2007 es va signar el contracte de servei de grua per la 
retirada de vehicles amb una durada màxima de dos anys, prorrogables per 2 més, pel que la factura del mes 
de desembre presentada ja es troba fora de l’àmbit temporal del contracte, en trobar-se aquest vençut des de 
l’01 d’agost de 2011”. 
 
Factura de la Creu Roja. “D’acord amb la informació existent en aquesta intervenció no consta cap expedient 
d’aprovació de la despesa del servei de teleassistència. Com que a data d’avui s’emeten factures 
regularment, aquestes despeses no disposen del necessari recolzament contractual”. 
 
Factures d’una pirotècnia. “D’acord amb les dades existents a Intervenció no consta que s’hagi tramitat cap 
tipus de procediment negociat sense publicitat de contractació per a aquest servei d’espectacles comprès en 
la categoria 26 de l’annex II de la Llei de Contractes del Sector Públic”. Així podem continuar fins al final. 
 
Factura del Club de Rem. “Es desconeix quin tipus de servei s’ha prestat per import de 6.030€”, ho diu el 
senyor interventor.  
 
L’informe de l’interventor no acaba dient de que informa favorablement aquest extrajudicial, per tant escolti, jo 
no m’ho he inventat això. Això ho diu un funcionari de carrera que té la responsabilitat de tutelar totes 
aquelles tramitacions que són objecte d’una despesa i d’un ingrés a les arques municipals i aquest informe és 
per sucar-hi pa, de veritat. Això demostra que les coses vostès no les fan bé i és així. 
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I finalment, senyor Alcalde miri, vostè al mes de març del 2007 deia “aquest procediment és inacceptable en 
qualsevol administració, i si un pensa que no es pot arreglar, que això ha de continuar així, sincerament, 
senyor alcalde, el que li dic és que ha de plegar i anar-se’n cap a casa. No es pot acceptar, no és de rebut, 
perquè estan jugant amb el pressupost com creuen convenient”. Jo això no li diré, no li diré mai que se’n vagi, 
mai, perquè qui ho ha de dir han de ser els ciutadans. Vostè sí que ho va dir, però jo això no li diré, però vostè 
sí. I ho va dir justament en un plenari d’un extrajudicial criticant coses que avui fan el contrari. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, moltes gràcies. Senyor Mariano Borràs demanaria 
que mantingués l’ordre dins del Ple. Senyor Sabaté miri, comencem pel final. Clar que ho vaig dir i ho vaig 
mantenir. Després segurament alguns ciutadans em van fer cas senyor Sabaté. Ho vaig dir i li estic dient que 
al 2009 nosaltres vam presentar 232.000€. Ara, vostè tot aquest escarni que fa, jo li he preguntat: Em vol dir 
si algun any dels quals van estar governant vostès i l’any 2007 o 2006 o successius poden ser un exemple? 
Van presentar un extrajudicial més petit del que presentem avui? No m’ho pot dir. No m’ho pot dir perquè no 
és veritat, perquè quan tenien uns pressupostos molt inflats, amb molts de recursos, vostès no eren capaços 
de controlar la despesa, però no eren capaços de controlar la despesa i home, de festes doncs me portat una 
dada, com vostè pot pensar, una de les moltes, però una perquè enllaça amb moltes coses d’aquests dies i és 
bo que tots la tinguéssim present, perquè quan un ve a donar lliçons, doncs s’ha de portar les lliçons apreses i 
ha de portar la de cinquè i sisè però primer s’ha d’aprendre la primera, segona i tercera i quarta. 
 
Miri, vostè em diu “escolti no, el de Festes que jo li vaig 500.000€ si sumo”, sumi, sumi tot el que vulgui. Sumi 
tot el que vulgui. Vostè em va dir “hi hauran 500.000€ de Festes d’extrajudicial. Vostè es compromet...”, amb 
el dit m’amenaça aquí, sinó estan les imatges, “vostè senyor Alcalde es compromet que no hi hauran 
500.000€ de Festes?” I li vaig dir que sí, li vaig dir que sí amb moltíssima tranquil·litat, amb moltíssima 
tranquil·litat, sabent que eren uns pressupostos de Festes molt ajustats i sabent que mai l’Ajuntament de 
Tortosa, al llarg dels últims 15 anys, s’havia gastat menys amb Festes, mai. I encara així sabíem, i jo dic, jo en 
aquell moment no pensava portar 113.000€, estàvem calculant sobre 90.000€ - 95.000€, al final van ser 
113.000€, però és l’any de tots, agafi tots els que vulgui inclosos els del meu govern municipal, tots, que en 
festes s’ha portat menys extrajudicial. I també vull agrair la feina que s’ha fet des del Departament de Festes, 
de tots els treballadors i sobretot del regidor Domingo Tomàs que ha fet un esforç en aquesta línia. 
 
Després es fica a llegir “l’informe de l’interventor és demolidor”. L’informe de l’interventor és, salvant les 
distàncies, les dates i els aspectes que han de canviar, molt semblant, no pot ser idèntic, molt semblant als 
informes dels últims anys, molt semblant. I de tot el que ha llegit diu “no, és que hi ha procediments que s’han 
pagat factures de serveis que no s’ha fet cap tipus de concurs ni adjudicació”. Jo voldria repassar tots per 
donar tranquil·litat i saber de què estem parlant, perquè anar tirant porqueria aquí i deixant-la damunt de la 
taula no resol res. És una tàctica molt pròpia del Partit Socialista que fins ara no li ha donat molt de resultat, i 
que insisteix i persevera. 
 
L’empresa de neteja, si no recordo malament, efectivament, era un contracte que vencia a l’any 2007, jo crec 
que era al segon semestres del 2007, però si també no recordo malament ara està vençut, però hi havien tres 
anys de pròrroga que preveia el mateix contracte i que vam allargar. El servei de dependència no estava 
contractat, es veritat, no es va fer procediment, es va traure un procediment ara a final d’any, ha estat 
impugnat per algunes de les parts i està pendent de resoldre la impugnació i és un servei que s’ha 
incrementat molt en el temps perquè han hagut molts d’usuaris i és allò que hem vinculat, com vostès saben, 
a una mica de copagament per part dels usuaris. 
 
El de l’enllumenat li puc dir el mateix i a més a més el de l’enllumenat ho vam explicitar, i l’interventor ho sap, 
que no traiem un nou concurs de manteniment perquè el que fèiem és que traiem un concurs integral de 
subministrament d’enllumenat a Tortosa, que inclourà el manteniment però també inclourà el 
subministrament de l’energia i una inversió en millora de totes les instal·lacions elèctriques i l’interventor n’és 
coneixedor. 
 
També em trau el tema de la teleassistència a la Creu Roja. És veritat, es veritat, li he de dir que és veritat i li 
he de dir que és veritat de fa 10 anys, senyor Sabaté. I la primera pregunta és, home, si nosaltres no ho vam 
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acabar d’arreglar això, vol dir que no seria prudent perquè no ho vam fer nosaltres i potser no ho estan fent 
ara l’actual govern? Potser hi ha alguna explicació, perquè vostès tampoc no ho van fer i, per tant, segurament 
seria de rebut. 
 
Després també em sap mal que deixi aquí entreveure a una entitat de la ciutat dient “l’interventor no sap res, 
nosaltres no sabem res” i com si el Club de Rem hagués facturat 6.000€ “gratia amoris” a l’Ajuntament. El 
Club de Rem està fent una activitat en el marc de les festes de la Cinta, des de fa molt de temps i jo també 
vull agrair al Club de Rem l’esforç que ha fet els dos últims anys en ajustar aquesta activitat i el cost d’aquesta 
activitat a la realitat de cada moment. Aquesta activitat en el seu moment, ja no li recordaré quan però en el 
seu moment, va arribar a ser una quantitat que tampoc no diré, òbviament, per cortesia, però que era molt 
superior a aquesta i, per tant, estan fent una feina, una bona feina i jo li demanaria una mica de prudència 
perquè vostè no ha citat el nom de les empreses però, en canvi, si que ha citat el nom de l’entitat. No em 
pareix prudent. Demani explicacions abans i si no li donem aquestes explicacions en comissió, llavors ho 
tragui al Ple. No m’ha paregut del tot elegant no citar les empreses i en canvi sí que cita al Club de Rem. 
 
I després de Festes. És de un, és de un perquè és que sap que passa? Aquest matí hem presentat el 
pressupost i li diré com ha passat. I hem presentat el pressupost de la Festa del Renaixement i la Festa del 
Renaixement i jo tenia unes fulles i estava treballant al despatx i m’ha entrat el regidor de Festes i m’ha vist 
una fulla i em diu “què és això?” i dic “si t’ho dic te ficaràs malalt, regidor”, dic “això és l’extrajudicial de la 
Festa del Renaixement del 2004”, estava mirant jo, repassant papers. Sap quan es van cruspir a 
l’extrajudicial del 2004, corresponent al 2003, per si a algú li interessa, de la Festa del Renaixement només? 
El pressupost d’aquest any són 180.000€ de la Festa del Renaixement, en aquell moment eren 800.000€. 
Sap quant es van cruspir? 273.000€ d’extrajudicial de la Festa del Renaixement i ara vostès s’asseuen aquí i 
ens venen a donar lliçons. Que hem de millorar? Sí. Que ho hem de fer bé? També. Que hem d’intentar 
millorar entre tots? També. Ara, lliçons quan han fet el que han fet, no ens en poden donar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Breument, per expressar el nostre reconeixement, 
evidentment, a les entitats de la ciutat, a totes, al Club de Rem en particular també, evidentment. 
 
Lliçons no, lliçons cap, és a dir, l’informe de l’interventor és prou explícit i no m’hi tornaré a referir més, dels 
procediments no ajustats que vostès han emprat i que donen un extrajudicial amb unes observacions que 
denoten la mala gestió i la mala praxis que vostès estan fent de les finances municipals. Jo no me les he 
inventat, m’he limitat a llegir conclusions i observacions del senyor interventor. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Celebro la rectificació entorn a l’entitat del Club de 
Rem. Jo crec que no hagués tingut que sortir mai el seu nom a n’aquesta sessió plenària i ho donem per bo. 
En tot cas vostè insisteix en la mala gestió. Jo li dic que compari i si en els últims anys no s’ha millorat, vingui i 
critiqui més agrament, però si s’ha millorat doncs digui-ho i si vostè em va aspirar que tindríem 500.000€, i 
em va amenaçar, 500.000€ d’extrajudicial de Festes i jo li vaig dir que no, li vaig dir “home, l’únic que li 
demano és que si no és així, que em feliciti”, òbviament, doncs ja ho dono per perdut, si, si, ara em felicitarà, 
ho dono per perdut, però no vingui a insistir exactament amb el mateix. 
 
I també el que ha de saber la gent és que, sap quina és la diferència? És que jo no estic satisfet. Jo no estic 
satisfet amb aquests extrajudicials. No estic satisfet. M’agradaria tenir-ne com vam tenir al 2009, però no 
estant satisfet són millors que els que van presentar vostès i, a més a més, amb l’agreujant de que vostès sí 
que estaven satisfets i ho deien, i deien que això era normal i que això passava a tot arreu i que els 
extrajudicials es portaven en tres o quatre vegades, ah i una dada, una dada que m’he deixat abans. Vostè em 
diu “natros pagàvem a 90 dies”. Vol dir al proveïdors que van aprovar a l’any 2005, per ficar un exemple eh, 
podríem ficar qualsevol altre exemple, el dia tres de juliol del 2006, van aprovar l’extrajudicial d’1.500.000€ 
de factures, algunes, del febrer de l’any anterior? Aquests, cobrant ràpid, van cobrar en 23 mesos. Això és 
pagar als 3 mesos o als 23 mesos, senyor Sabaté? Clar, si s’ha de venir i s’ha de fer un discurs hem d’intentar 
documentar-nos. Si algú li ha dit “no, és que pagàvem als 3 mesos”, doncs però escolti que potser sí que hi 
havien alguns que cobraven a 3 mesos, però n’hi havia altres que cobraven a 23 mesos i això és la seva 
gestió. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Senyor Alcalde, com poden dir que han millorat la gestió 
econòmica de les finances municipals, si fa un parell de mesos vam aprovar un crèdit de 12.700.000€? Si és 
que tenim dos anys de carència. Si és que després això s’ha de tornar en 8 anys més després. I al mes de 
novembre de 2011 vam aprovar un crèdit ICO també d’1.300.000€ i aquests 12.700.000€ hi havien factures 
que els clients feia més d’un any que no cobraven.  
 
Vostè ve aquí a dir avui que han millorat la gestió econòmica de les finances municipals, amb un crèdit de 
12.700.000€? I que dintre de dos anys se’ns ajuntaran les amortitzacions i els interessos de tot plegat. De 
fet, aquest any ja tenim zero euros d’inversions i després de la Cinta suposo que començarem a parlar de 
pressupostos de l’any vinent, ja veurem com ens en sortirem. Fins i tot ja veurem com ens en sortim de la 
despesa ordinària, després de que a partir d’avui, després d’aquest Ple o després d’aquest punt el pressupost 
ordinari del nostre Ajuntament ja es veurà disminuït amb l’extrajudicial, perquè ho haurem de carregar a les 
partides d’aquest any. 
 
Per tant, vostès no han millorat la situació de les finances municipals de la ciutat de Tortosa. Estan en una 
situació molt crítica i pitjor que fa cinc anys. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté, jo insistiré. Ja sap que acabarem el 
debat des del govern i ho faré tantes vegades com sigui necessari.  
 
Em diu “vostè com pot dir que ha millorat les finances municipals?” Home, perquè miri, vostès van presentar 
3.049.000€, 2.874.000€, 1.855.000€, 1.500.000€, 1.664.000€, tots els anys van presentar més 
extrajudicial que aquest govern, tots. Això és una millora i una millora substancial. Que és el que a mi 
m’agradaria? No. A mi m’agradaria fer-ho millor, tinc aspiracions a fer-ho millor. I malgrat la situació 
econòmica, és complicadíssima, vostè ha millorat les finances municipals? Miri, l’any passat va ser el primer 
any que es va fer, s’havia fet l’any anterior però en una quantitat més petita, amortització neta 
d’endeutament: 4.000.000€, això no s’havia fet mai. I vostè ara parla del deute. Ja parlarem del deute quan 
vulgui i quan toqui. Jo l’únic que li dic és que amb el plantejament que tenim aprovat ara, aquest any tornem a 
amortitzar pràcticament 4.000.000€. Amb el plantejament que estem fent ara i amb el Pla d’ajust que vam 
aprovar, podem complir. Aquest equip de govern se’n anirà de l’Ajuntament o es presentarà a les properes 
eleccions amb menys endeutament del que va heretar, menys endeutament del que va heretar. Vostès quan 
se’n van anar, se’n van anar deixant a l’Ajuntament el doble d’endeutat del que van trobar, el doble. Home, 
algú em pot dir “Alcalde, tampoc no t’has de sentir molt satisfet, perquè els altres ho van fer tant malament 
que millorar-ho és relativament fàcil”, tenen raó, tenen raó però jo ho he dir perquè clar, aquí venen a dir que 
això és un desastre i no és això, és que a més a més ens expliquen que la gestió econòmica dels governs del 
Partit Socialista va ser la gestió econòmica millor que ha tingut l’Ajuntament de Tortosa al llarg dels 2.000 
anys d’història.  
 
És que hem de ser rigorosos amb els plantejaments. Vostès estan a l’oposició, vostès han de fer crítica de 
l’equip de govern i és normal, l’acceptem i algunes de les coses que poden dir-nos segur que ens ajudaran a 
millorar, ara, d’això a fer aquests discursos i dir “com poden dir que han millorat la gestió econòmica?” Doncs 
home, ho podem dir perquè els números ho diuen i perquè les xifres ho diuen i al final les xifres i els números 
són cabuts i insisteixen i si aquest any es porta un extrajudicial de Festes de 113.000€ amb tot el que està 
caient i amb la situació que està caient i un tret d’així, només d’un any de la Festa del Renaixement n’hi 
havien 273.000€, home, doncs poder la prudència diu “aquest tema no el toquéssim, que ens ficaran la cara 
roja. Fem la crítica, insistim, diem que s’han de millorar, però certs temes nosaltres no hem sigut exemple de 
res i poder hauríem de mirar-nos-ho abans de parlar”. En tot cas, té la paraula el senyor Sabaté, però jo ja li 
he dit que no em cansarà a torns i també ha d’entendre que igual que quan vostès presenten una moció, 
vostès tanquen el debat, quan ve un punt de l’ordre del dia presentat pel govern, qui tanca debat és el govern 
i, per tant, continuarem mantenint aquesta dinàmica que és la marca el Reglament Orgànic Municipal. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Conec les normes senyor Alcalde. Breument, per dir a cara ben 
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alta, de cara roja res de res i emparats amb l’informe de l’interventor, em sembla que em sobren les paraules. 
Res més. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sobren les paraules, efectivament i torno a dir el mateix: portem 
aquí una hora discutint, li he dit que em digui un exercici on vostès van presentar menys extrajudicial i encara 
no me l’ha dit. Sobren les paraules, efectivament sobren les paraules. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: És que senyor Alcalde, això és donar-li la volta per desviar la 
realitat o explicar-ho malament, perquè efectivament, si hi ha un pressupost que està doblat, l’extrajudicial no 
es pot comparar en xifres absolutes, oi que m’entén? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Precisament per això, senyor Sabaté. No ens entenem. Quan un té 
molt a gastar, és absolutament incomprensible que determinades partides se’n vagin del pressupost, perquè 
té un pressupost molt gran i, per tant, si en un pressupost molt gran damunt encara gasto fora del pressupost, 
és absolutament incomprensible. Quan un té un pressupost ajustat i té un pressupost de 400.000€ per a 
festes, és possible que hi hagi desviació. Quan té un pressupost de 800.000€ per a festes o per a la Festa del 
Renaixement que tingui una desviació de 243.000€, és absolutament incomprensible, és un desastre de 
gestió i és un fet que t’inhabilita a criticar a l’altre perquè faci això millorat. T’inhabilita, sí, sí. La veritat és que 
les coses són com són.  
 
Nosaltres podem, i ho he dit, millorar i ho farem i ho estem treballant a fer. Ara, que em vingui a mi un que, o 
algun partit polític que ha fet la gestió que ha fet i que em vingui a donar lliçons d’aquesta gestió, no pot ser, 
per tant continuo esperant quin és l’exercici en què vostès han presentat un extrajudicial més petit. No hi és i, 
en tot cas, doncs esperem millorar tota aquesta gestió amb totes les aportacions que també ens puguin fer 
vostès al llarg de l’any, però aportacions coherents, no aportacions dient que tindrà 500.000€ d’extrajudicial, 
quan després n’hi han 100.000€, perquè llavors aquestes aportacions perden qualsevol tipus de credibilitat.  
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (11) i PP (1), tres abstencions corresponents als regidors 
dels grups municipals de PxC (1) i I-E-TE (2) i quatre vots en contra corresponents als regidors dels grups 
municipals d’ERC (1) i PSC (3). 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER ESPECTACLES DE LA FESTA DEL 
RENAIXEMENT. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Que donat que no hi ha estipulats preus públics per als espectacles d’aforament limitat, ni de la programació 
diària que desglossa tot el contingut d'activitats desenvolupades durant els dies de la celebració de la Festa 
del Renaixement. 
 
Atès que anualment, en funció dels espectacles duts a terme, s'elabora un informe proposta per a aprovar 
aquests preus, en funció de les despeses que se’n deriven. 
 
Vist que està contemplat l'assumpció ,en el pressupost corrent de la festa, del possible dèficit que es pugui 
generar. 
  
Vist l'informe d'intervenció i la proposta econòmica de la Cap d'Unitat del Departament de Festes, respecte als 
espectacles de pagament de la Festa del Renaixement i la programació diària. 
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Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de 20 de juny de 
2012. 
 
Al Ple proposo adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar els següents preus públics per espectacles de la Festa del Renaixement: 
 

Espectacle Preu entrada 
Taverna d'Enrico 11€ 
El Mercader de Venècia 6€ 
Zubi Verum 5€ 

 
Document informatiu Preu 
Programació diària 1,50€ 

 
Segon.- Procedir a la corresponent publicació al BOP de Tarragona “. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Senyor Alcalde miri, una cosa que pregunto perquè dubto. 
D’aquests pressupostos dels preus públics per a espectacles de la Festa del Renaixement, en comissió no va 
ser passat aquest euro i mig de...., no havia de passar en la comissió? Era una pregunta. Moltes gràcies 
senyor Alcalde, votarem que sí. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb setze vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de PxC (1), PP (1), I-E-TE (2), ERC (1) i CiiU (11) i tres abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal PSC. 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS JUVENILS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist, que les polítiques de joventut estaven gestionades de forma directa mitjançant l’organisme autònom 
Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa, el qual organitzava, anualment, el cicle de 
cursos de Formació Alternativa,  així com sortides a la natura per tal de fomentar la participació juvenil i donar 
així alternatives d’oci als joves de la ciutat. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en data 29 de desembre de 2011, va aprovar el canvi en la forma 
de gestió del servei municipal de Joventut, el qual un cop sotmès a tràmit d’informació pública al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona núm. 19 de 24.01.2012 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6051 de 24.01.2012, el servei municipal de Joventut, passa a ser gestionat pel propi Ajuntament de 
Tortosa. 
 
Vist l’informe proposta realitzat per la Cap de la Unitat de Joventut de l’Àrea de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament de Tortosa  i vist l’informe de l’interventor municipal. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió 20 de juny de 
2012. 
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Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Derogar l’ordenança municipal de preus públics per a la realització de cursos gestionat per l’IMACT. 
 
2n. Aprovar el preu públic per a la realització de diferents activitats destinades al jovent: Cicle de Formació 
Alternativa i Activitats a la Natura. 
 
Art. 1.- Naturalesa 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, de les hisendes locals, 
s’estableixen els preus públics per la realització de cursos dins del cicle de formació alternativa, així com 
d’activitats a la natura per a joves, gestionades per l’Ajuntament de Tortosa. 
 Art. 2.- Fet imposable 
Constitueixen el fet imposable d’aquests preus públics les actuacions realitzades per l’organització i 
realització de qualsevol tipus de curs, així com de qualsevol tipus d’activitat a la natura. 
 
Art. 3.- Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficien de la realització del curs, així com de les 
activitats a la natura. 
 
Art. 4.- Naixement de l’obligació 
L’acreditació dels preus públics naixen al moment de l’inici de la prestació del servei. 
 
Art. 5.- Quota tributària 
La quantia dels preus públics, en euros és: 
 
CURSOS: 
 
Cursos: cicle de formació alternativa 

 
7.10€ 

 
 
ACTIVITATS: 
Multiaventura 1: cost de l’activitat Entre: 0-99€ 2€ 

Multiaventura 2: cost de l’activitat Entre: 100-199€ 5€ 

Multiaventura 3: cost de l’activitat Entre: 200-399€ 8€ 

Multiaventura 4: cost de l’activitat Entre: 400-599€ 10€ 

Multiaventura 5: cost de l’activitat Més de 600€ 15€ 

 
 
Art. 6.- Exempcions i bonificacions 
No hi ha cap exempció ni bonificació. 
 
Art. 7.- Gestió del pagament 
El pagament  es realitzarà el dia de la inscripció. 
 
3r. Procedir a la corresponent publicació al BOP de Tarragona “. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria absoluta 
del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
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ESPAI PÚBLIC 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ADHESIÓ DEL PLE MUNICIPAL A LA “DECLARACIÓ DE VIC” DE LA XARXA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, PEL COMPROMÍS LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA ENVERS 
“RIO+20” CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que l'ajuntament de Tortosa es troba adherit a la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat i vista 
la proposta que en data 5 de juny de 2012 formula la regidora de Medi Ambient per a l'adhesió del Ple 
municipal a la “Declaració de Vic”. 
 
Atès que per Decret d'aquesta Alcaldia 1094 de 7 de juny de 2012 es va acordar la incoació de l'expedient 
administratiu per a l'adhesió del Ple a la “Declaració de Vic”. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de l'Espai Públic, al Ple de l'Ajuntament es proposa 
l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Adherir-se a la “Declaració de Vic” de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, pel 
compromís locals de l'ajuntament de Tortosa envers  “RIO+20” cap al bon govern ambiental i l'economia 
verda, quin text és el següent: 
 
“En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha deixat ben palès un ferm 
convenciment per incorporar els principis de desenvolupament sostenible al món municipal. 
 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 1992, que va inspirar 
la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió en la manera d’abordar l’encaix del medi 
ambient en la societat, Nacions Unides ha organitzat la Conferència de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera col·loquial, ja ha estat usualment coneguda amb 
l’acrònim de Rio+20. 
 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l’any 2012 “Any Internacional de 
l’Energia Sostenible per a Tothom”, una valuosa oportunitat per a aprofundir en la presa de consciència sobre 
la importància d’incrementar l’accés sostenible a l’energia, l’eficiència energètica i l’energia renovable en 
l’àmbit local, regional, nacional i internacional. 
 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat econòmica, situació a la qual 
els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. Efectivament, un dels objectius bàsics és el foment de 
l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que corrobora 
que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció correcta. 
 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un treball ingent i s’han 
erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció que van emanar d’aquella Cimera de la 
Terra de referència, i han treballat per aplicar, en els seus territoris respectius, polítiques i actuacions de 
sostenibilitat, totes les quals redunden en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en assentar les bases  per a 
una gestió ambiental municipal més eficient. 
 
Es de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, en la implementació de les Agendes 21 
Locals, i, més recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de 
mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local.  
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat ACORDEM: 
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POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva idoneïtat com a eix 
vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que constitueixen una estratègia que coincideix 
plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual. 
 
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors d’activitat 
econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible. 
 
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en tots els sectors 
ambientals, tradicionals i emergents:  
 
1. eficiència energètica i energies renovables,  
2. cicle local de l’aigua,  
3. tractament dels residus,  
4. gestió del soroll,  
5. comunicació ambiental, i  
6. consum responsable. 
 
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en l’àmbit de 
Catalunya, per tal de crear sinèrgies que incideixin en un avançament net en desenvolupament sostenible i 
garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i d’organització. 
 
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de col·laboració público-
privada en el camp de la sostenibilitat. 
 
GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions d’educació i 
capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de la sostenibilitat i de 
l’economia verda, així com donar suport a l’impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, 
que permetin afrontar els reptes de futur. 
 
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns, i amb les entitats 
i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació que aconsegueixin la 
complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques ambientals locals. 
 
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència en l’ús dels 
recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una Energia Sostenible Local, per tal de promoure les 
energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat energètica. 
 
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció de l’acció i, en 
definitiva, com a espai de creixement municipal. 
 
Segon.-  Donar trasllat d'aquest acord a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la sostenibilitat “. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER EXIGIR LA GRATUÏTAT DE 
L’AUTOPISTA AP-7 DES DE TARRAGONA A CASTELLÓ PER A TOTS ELS VEÏNS DE LES TERRES DE L’EBRE. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor de Plataforma per Catalunya, Sr. Jordi Pere 
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Casanova Panisello: 
 
“ Atès que el Ministeri de Foment està estudiant ampliar la concessió de l’autopista AP-7 a l’empresa ABERTIS 
més enllà de l’any 2019 i que això suposaria mig segle de peatge - mig segle sagnant les butxaques de la gent 
de les terres de l’Ebre -. 
 
Atès que la concessió s’hauria d’haver alliberat l’any 1998, després de 27 anys d’explotació, i que segons 
Reial Decret 2052/71 del 23 de juliol de 1971 es va adjudicar la construcció, conservació i explotació de 
l’autopista Tarragona - València a D. Juan Fausto Blasco Ollero, amb l’aval de l’estat pel 75% dels crèdits 
necessaris per un període de 27 anys: Fins a l’any 1998. 
 
Atès que el govern del Sr. Leopoldo Calvo Sotelo decideix la primera modificació del pla de concessió i que 
amb data del 19 de juny de 1981 s’aprova el Reial decret 1284/81, que amplia la concessió fins a octubre de 
l’any 2004, i que l’any 2012 seguim pagant peatges. 
 
Atès que ja fa 41 anys que estem pagant, i 14 anys amb la concessió amortitzada, la qual cosa suposa haver 
pagat gairebé 2 vegades, i amb la càrrega econòmica que això suposa per al desenvolupament 
socioeconòmic dels veïns de les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que l’autopista AP-7, des de Castelló fins a Tarragona, les dues capitals més properes a les nostres 
comarques i que els ebrencs ens desplacem més habitualment per raons familiars, de feina, de salut, per 
estudis, etc...i que al tram esmentat aquesta autopista no ha tingut modificacions rellevants, excepte el tercer 
carril que funciona des de fa poc temps entre Salou i Tarragona, uns escassos kms. que no han de pagar la 
gent de l’Ebre. 
 
Atès que des de Plataforma per Catalunya sempre hem estat al costat de la legalitat vigent i que és evident 
que els Mossos d’Esquadra han de fer la seva feina, i que una part de la població s’ha deixat arrossegar per 
l’oportunisme electoralista d’alguns grups interessats, cal fer les coses legalment i per això exigim la gratuïtat 
d’una autopista amortitzada gairebé 2 vegades. Lamentem profundament que s’hagi multat a alguns veïns de 
l’Ebre, que s’han deixat portar per un camí no correcte, però les coses han de ser legals. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Exigir a l’empresa concessionària ABERTIS la gratuïtat de l’autopista AP-7 per a tots els veïns de les Terres 
de l’Ebre al tram comprès entre Tarragona i Castelló i, evidentment, a totes les entrades i sortides de 
l’esmentada autopista en aquest tram. 
 
2.- Exigir a l’empresa concessionària ABERTIS la creació d’una targeta gratuïta per a tots els usuaris de les 
Terres de l’Ebre i que s’emeti un comunicat oficial a tota la premsa informant de la possibilitat, a tots els veïns 
de les nostres comarques usuaris d’aquest tram de l’AP-7, d’obtenir aquest targeta. 
 
3.- Informar dels acords al Ministeri de Foment, al Ministeri de l’Interior i a la Conselleria d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya “. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Ens agradaria destacar o fer un comentari abans de presentar la 
moció i és que Plataforma per Catalunya ha donat suport a mocions presentades per altres formacions a 
diversos ajuntaments per reclamar la gratuïtat de l’AP-7 mentre no estigui en total funcionament l’autovia A7, 
però aquesta moció que avui presentem vol anar més enllà de totes aquestes mocions. La nostra moció és 
per exigir la gratuïtat de l’autopista AP-7 des de Tarragona a Castelló per a tots els veïns de les Terres de 
l’Ebre. (Seguidament, el Sr. Casanova llegeix la proposta reproduïda més amunt). 
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Intervenció del Sr. Jordàn 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordàn: Des del nostre grup municipal saben que no votem a favor cap de 
les mocions del grup de Plataforma per Catalunya perquè pensem que la naturalesa del partit que representa 
el senyor Casanova és una naturalesa molt negativa, feixista i a partir d’aquí nosaltres no tindrem cap vot a 
favor del seu grup. Però hi ha algunes de les propostes que vostès fan que nosaltres compartim, sap que 
alguna vegada li he dit i, per tant, simplement volem deixar constància que això que comenta també de la 
legalitat ho haurien de mirar dins del seu partit, perquè hi ha moltíssima gent del seu partit que està 
condemnada per fer coses il·legals, abans de donar lliçons i, simplement, manifestar que sí que és cert que 
les Terres de l’Ebre patim una situació de discriminació pel que fa a tot aquest forat que hi ha entre la zona de 
Castelló i l’Hospitalet des del punt de vista de les autopistes i votem en contra, simplement, perquè la 
presenta qui la presenta. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Nosaltres, des del nostre partit, també sap el partit de 
Plataforma per Catalunya que votarem que no a les seves mocions per l’ideari que comporten que és 
contràriament al que tenim nosaltres. Però a més a més, en aquesta moció que han presentat el que em  
sobta és que diu que hi hagin veïns i veïnes de l’Ebre que s’han deixat portar per una camí no correcte. Casi 
em recorda fa molts anys, quan jo era petiteta, que a escola a vegades també em deien “uy!, no et deixis 
portar per camins no correctes”. Escolti, estem al segle XXI. El segle XXI és el segle de la informació, és el 
segle de la comunicació, no hi ha analfabetisme, la gent sap llegir i tothom està informat quan va a fer un fet, 
no crec que ningú es deixi enganyar per ningú per campanyes, el que passa és que té raó quan diu que estem 
cansats de pagat, té raó quan diu que l’autopista aquesta ja està més que pagada i el negoci ja l’han fet prou, 
però no podem compartir de cap manera aquesta filosofia que vostè té del món actual, que podria ser fa als 
anys 50 estaria bé, però ara ja ha passat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Més enllà, diguem, dels continguts de les mocions presentades 
per Plataforma per Catalunya, tant en aquest cas com també ja m’hi refereixo a l’avançada en el punt número 
11 i més, relacionades en la marginalitat del nostre territori i també com després en el punt onze es debatrà 
la qüestió relaciona amb la crisi econòmica produïda pel moviment financer i el seu finançament, més enllà 
de que poguéssim estar d’acord, diguem, en els continguts, la naturalesa d’aquest partit, com ja hem vingut 
dient en els darrers plens, ens fa posicionar en contra de les mocions que presenta aquesta formació política. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, en quant a vostè, senyor Jordàn, no sé, vostè parla de que 
diu que hi ha gent condemnada a les nostres files. Això és un pamflet que s’han tret vostès i m’agradaria que 
ens digués nom, motius pels quals estan condemnats, quant de temps, etc., etc. Per altra banda, també ens 
sorprèn que ens diguin no sé quantes coses m’ha dit, però que vostès contínuament donen suport a partits on 
sí que hi han terroristes, que quedi clar. 
 
Desprès en quant a la senyora Gamundi, miri, escolti’m, quan una cosa no es fa legalment està mal feta i no 
pagar a un lloc que s’ha de pagar està mal fet i, per tant, doncs si hi ha multes, doncs és el que hi ha, vull dir, 
quan una cosa es fa malament, es fa malament i ja està. Per tant, fem-les bé, no féssim campanyes, a veure, 
per fer les coses de qualsevol manera o fer-les malament. Exigim-ho a través de les institucions que calgui per 
fer les coses ben fetes i que, d’una vegada per totes, deixem de pagar aquesta autopista, que ja l’hem pagada 
no sé quantes vegades. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordàn: Bé, no són pamflets. Són documents que es poden trobar i si vol jo 
li passaré o li llegiré totes les persones del seu partit que han sigut condemnades. Començaria pel senyor 
Josep Anglada, que és regidor de Vic i president del seu partit, va ser vice-president provincial de Fuerza 
Nueva i mà dreta del senyor Blas Piñar... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Jordàn jo, facin el que vulguin, però els demanaria que, en 
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la mesura del possible, ens cenyíssim al contingut de les mocions i si han de traure noms de persones que 
poden estar, efectivament, condemnades o no, però que en tot cas també són regidors d’altres ajuntaments, 
per cortesia, jo li diria que si li vol facilitar ja li facilitarà desprès, no té res a veure amb la moció, però no cal 
que quedi reflectit en l’acta. Li agrairia sincerament. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordàn: Molt bé, doncs li facilitaré la informació i, en tot cas, a la resta de 
regidors també per a que coneguin la naturalesa del partit que representa el senyor Casanova. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb divuit vots en 
contra corresponents als regidors dels grups municipals del PP (1), I-ET-E (2), ERC (1), PSC (3) i CiU (11), i un 
vot a favor, corresponent al regidor del grup municipal de PxC. 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL CATALÀ I DE LA UNITAT 
DE LA LLENGUA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada per la regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Sra. Alícia Gamundi Vila: 
 
“ Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya 
Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra. 
 
Posant de manifest que Tortosa s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua pròpia i comuna, 
independentment que es parlin altres llengües que enriqueixen la nostra ciutat des del respecte i la 
tolerància. 
 
Recordant que el ple de l’Ajuntament de Tortosa defensa la immersió lingüística a les escoles i que tots els 
nens i nenes han d’estudiar en català independentment de la seva llengua familiar, com va quedar demostrat 
en les resolucions aprovades pel Ple de 12 de setembre de 2011. 
 
Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i que volen esquarterar 
la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-ne el seu ús. 
 
Coneguda aquest 26 de juny la sentència del Tribunal Suprem espanyol que anul·la l’article 4.1 del Decret 
181/2008 del Departament d’Educació, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de 
l'educació infantil (3-6 anys). L’article esmentat determina que “El català, com a llengua pròpia de Catalunya, 
s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i 
externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat, exposicions del 
professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació i comunicacions amb les 
famílies”. 
 
Denunciant que la mateixa sentència del Tribunal Suprem espanyol anul·la l’article 4.3, segons el qual “Els 
nens i les nenes que cursin el segon cicle de l'educació infantil tenen el dret a rebre l'ensenyament en català i 
a no ser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de la seva llengua habitual. En qualsevol cas 
es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumne o alumna, d'acord amb la legislació vigent”. 
 
Tenint en compte que la sentència anul·la també els articles 4.4 (metodologies d’immersió lingüística), 10 
(normalització de l’ús de la llengua catalana) i 14.3 (atenció en català als alumnes estrangers que 
s’incorporen al sistema educatiu), basant-se en els mateixos arguments expressats pel Tribunal Constitucional 
espanyol en la sentència 31/2010, de 28 de juny de 2010, sobre l’Estatut de Catalunya. 
 
Atès que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de primer ordre focalitzada entre altres 
aspectes en la decisió de dividir els alumnes segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el català com 
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a requisit en l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, així com la progressiva 
castellanització dels mitjans públics de comunicació. 
 
Recordant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la normalització de la llengua catalana, 
entre altres amb la voluntat de no poder veure de manera recíproca les televisions TV3 i Canal9. 
 
Tenint present que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant de la Franja de 
Ponent pugui estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més greu: ha definit la llengua que es parla 
a les comarques de la Franja –actualment unes 50.000 persones a les comarques de  la Matarranya, el Baix 
Cinca, la Llitera, la Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- com la “llengua aragonesa de la part 
oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi lingüístic. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords en el plenari municipal: 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a llengua pròpia. 
 
SEGON. Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels diferents territoris dels Països 
Catalans a poder viure en la seva llengua materna i pròpia amb normalitat. 
 
TERCER. Denunciar i rebutjar la recent sentència del Tribunal Suprem espanyol contra la immersió lingüística, 
la qual segueix els criteris establerts pel Tribunal Constitucional espanyol, en la línia d’atacar i destruir la 
immersió lingüística en el sistema educatiu de Catalunya. 
 
QUART. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Tortosa al model educatiu català, basat en la llengua pròpia i 
en la no segregació d’alumnes per raons lingüístiques, així com el compromís d’aquest plenari de defensar-lo 
davant les institucions espanyoles que s’hi oposin. 
 
CINQUÈ. Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
SISÈ. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la 
infrastructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.  
 
SETÈ. Fer arribar els continguts d’aquesta moció al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Suprem 
espanyol, al Tribunal Constitucional espanyol, als governs de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, i als 
seus respectius parlaments; així com també a les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, 
Obra Cultural Balear i Iniciativa Cultural de la Franja”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Fa massa anys que els atacs i les amenaces a la nostra parla 
estan minvant la salut i la supervivència del nostre país. Com vaig poder verbalitzar en aquesta mateixa sala 
un 11 de setembre del 2008, haurem de tornar a unir-nos i a dir que ja n’hi ha prou i a dir que no. Prou 
d’amenaces, més respecte per una llengua que tortosins i tortosines hem demostrat al llarg dels segles, de 
penúries, d’alegries i d’esforços que l’estimem i que és la nostra arrel. Prou d’atacs a la més íntima part del 
nostre ser i saber fer. Ser catalans és el nostre orgull, la nostra filosofia, tot el nostre “jo”, la nostra llengua és 
el tresor més preuat i ric que tenim. Si ens la reprimeixen, ens la coaccionen, ens la minimitzen, ens trauen la 
vida.  
 
Mireu si fa anys que ens estan atacant i mireu si fa anys que ens creem, que el mateix Cristòfol Despuig, en 
els col·loques insignes de la ciutat de Tortosa, va escriure: “No he volgut escriure l’obra en llengua castellana 
per no mostrar que tinc en poc la catalana i també per no valer-me de la llengua estranya per a defensar i 
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il·lustrar la naturalesa pròpia, que és la principal intenció del meu treball”. Probablement Despuig pensaria en 
la actualitat que hi ha governs que no els hi agrada que mostréssim la naturalesa pròpia, que parléssim 
aquella llengua que vam mamar del pit matern en la intimitat més dolça i estimada, que hi ha governs que no 
els agrada que parlem en català, que escrivim en català, que pensem en català. Governs que estan formats 
per persones que són tan pobres culturalment i ideològicament que no els agrada ni que parlem, ni que 
escrivim, ni que pensem. És la manera més roïna de fer obeir un poble. 
 
És per això que, des d’Esquerra Republicana, presentem aquesta moció en defensa de la part més 
íntimament lligada a l’ésser humà, com és la seva parla, les seves tradicions, la seva expressió, el seu tarannà 
i mentre visquem seguirem lluitant, i mentre lluitem seguirem vivint. I com deia el nostre estimat president 
Companys, tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar. I és per això que presentem la moció en 
defensa del català i de la unitat de la llengua. (Tot seguit la Sra. Gamundi passa a llegir la proposta reproduïda 
més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya tenim molt clar 
que de llengua catalana només n’hi ha una i que, evidentment, és la mateixa que es parla a Andorra, a 
Barcelona, a Tortosa i a molts altres llocs. De català només n’hi ha un, ara bé, amb les particularitats o 
peculiaritats de cada territori, evidentment. Per posar un exemple, l’anglès que es parla a Anglaterra, als 
Estats Units o a Austràlia és exactament la mateixa llengua, per tant, totes aquestes barbaritats que s’han fet 
amb el tema de l’idioma, si això s’hagués deixat fer als acadèmics i no als polítics, aquest problema no el 
tindríem. 
 
Evidentment, estem totalment d’acord en què el català ha d’estar a la nostra escola, per suposat, això és 
indiscutible, però també hi han de ser el castellà i l’anglès, perquè són els idiomes principals del món 
occidental, encara diré més, tal i com ens estan deixant el país entre uns i altres, els nostres fills hauran de 
marxar a treballar fora d’aquí i llavors sense un bon domini de l’anglès, cosa que ara no tenen, no els haurà 
servit de res tot aquest teatre lingüístic que s’han creat.  
 
El problema del català no és el castellà ni l’anglès. El problema del català és la immigració. Tots vostès, tots, 
són responsables d’haver portat aquí 1.300.000 immigrants, la meitat vinguts de països islàmics i l’altra 
meitat de Sud-amèrica, Àsia, Europa central, d’on sigui, on el tema del català i de Catalunya els hi preocupa el 
mateix que a mi el que parlen a les muntanyes del Perú, o sigui, no res, gens. No cal anar al Raval de 
Barcelona ni a Salt, només cal sortir aquí fora al carrer i veurem que es parlen idiomes que són totalment 
inintel·ligibles.  
 
Aquest regidor pensa, parla i escriu en català. Visc en català, però em puc defensar en altres idiomes. La 
llengua, els idiomes estan per entendre’ns i per poder parlar, però aquí entre uns i altres el que han creat és 
un problema artificial que no existia. Anem a veure, tan difícil és entendre que com més coneixements es 
tinguin millor els anirà a la vida? Això és ben senzill, doncs no, encara hi ha qui això encara no ho ha entès.  
 
El que cal a l’escola, el que cal fer a l’escola és ensenyar, no fer política, que és el que s’ha fet durant molt de 
temps. Ens han volgut vendre un problema inexistent simplement per interessos polítics. Posaré un petit 
exemple de que Esquerra Republicana sempre actua per interessos polítics i no sempre en defensa de 
Catalunya: Fa un any Entesa per Calaceit va optar per fer alcalde a un senyor del PP i l’únic regidor d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de la franja, governa al costat d’aquest senyor del PP. Per tant, no ens vinguin ara 
aquí a defensar no sé què, no sé “quantos” i que al PP són uns dimonis, no. Escolti’m, vostès fan i desfan el 
que els hi convé, eh. 
 
I ja per acabar, a veure senyors d’Esquerra Republicana de Catalunya, vostès no són Catalunya. Vostès estan 
dins de Catalunya però no són Catalunya, perquè els demés també ho som i no ens han de donar lliçons de 
catalanitat, ni de catalanisme, ni de res del món perquè, a veure, aquest regidor fa 51 anys que la seva 
bandera és la senyera i el seu idioma és el català. 
 
Per tot això, evidentment, ens abstindrem, perquè aquesta moció és oportunista i l’únic que fa és traure 
l’atenció de problemes realment molt més greus que aquestos. Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement fer una matisació, unes matisacions a la moció i 
després veurem si entro en l’anàlisi d’ella, no? 
 
Primer matís. El català i el castellà i una altra llengua, l’aranès, són les tres llengües oficials de Catalunya a 
Catalunya. Cada una d’elles és, a més de llengua pròpia de les persones que l’entenen, que les parlen i que 
les escriuen i també de les institucions que les utilitzen, bé com a principals, bé com a alternatives o bé com a 
complementàries. 
 
Segon punt. Totes les llengües han de ser defensades. Totes. Les nostres llengües han de ser defensades en 
quant que totes són patrimoni natural o patrimoni cultural nostre, és més, no sols han de ser defensades, sinó 
que necessiten ser defensades. Perquè? Doncs està clar. El català, entre altres moltes raons, necessita, ha 
d’estar defensat per tots nosaltres perquè té un grau, dic entre altres raons, té un grau d’utilització molt 
reduït, és a dir, parlem el català, l’entenem, l’escrivim al voltant de 7 – 10 milions de persones. I el castellà, 
malgrat ser utilitzat per 500 milions de persones pot tenir i té greus problemes davant de l’anglès, que ens 
està superant i l’està superant. 
 
Jo crec, nosaltres creiem que hem de lluitar per les dos llengües, que són patrimoni cultural i patrimoni 
natural nostres. No podem ser reduccionistes i no féssim la política de l’absurd. Defensar el català i defensar 
el castellà estem defensant, d’aquesta forma, a les persones i a les institucions que hi són, viuen, treballen, 
naixen i moren a Catalunya i així defensem a Catalunya, perquè al final, i en via d’exemple, en una Europa que 
està en una rapidíssima integració política i econòmica, en una propera unió fiscal i financera, si anem a les 
institucions europees o a les mundials, pocs ens entendran en català, alguns més ens entendran en castellà, 
però jo crec que la majoria ens entendran si parlem l’anglès. Són les tres llengües que nosaltres hem defensat 
per diferents motius i sobretot, lògicament, el català i el castellà. 
 
Tercer punt o matís que jo voldré comentar. Cal un model d’escola que garanteixi la cohesió social, que no 
separi per raó de la llengua, que no creï diferència i que permeti que xiquets i xiquetes acabin l’escola amb un 
bon nivell de català, però també amb un bon nivell de castellà. I també, en el fons, que és molt important, 
amb un bon nivell de convivència humana. Però és fonamental, per aconseguir això, no caure en actituds ja 
pretèrites que avui algú les rebutja i, curiosament, les estan copiant en la seva pràctica diària, és fonamental 
no caure en actituds que estan lluny de la democràcia i de la llibertat i no caure en actituds que són 
d’imposició i de por. 
 
Quart matís. En un estat de dret i en una democràcia, la justícia i el poder judicial són uns dels seus pilar 
fonamentals. Són garantia dels drets i dels deures de la ciutadania i de qualsevol afany que es vulgui 
conculcar, ara bé, en un estat de dret i en una democràcia tots, persones i institucions, tenen el dret 
constitucional de discrepar i d’utilitzar tots els instruments, “ojo”, jurídics, polítics o institucionals, legals i/o 
legítims per obtenir satisfacció a les seves peticions, demanant la revisió d’aquells actes que considerin lesius 
per als seus drets.  
 
Jo, senyora Gamundi, ja ho he dit, volia entrar però no entraré a fer un anàlisis de la moció i “adelanto” en cert 
“modo” pel que ha dit el senyor Casanova. No entraré perquè creem que, en gran mesura, el problema no és 
ni el castellà ni el català, el problema no naix dins de la ciutadania ni existeix al carrer, a l’escola, i si existeix 
cal refer-lo, solucionar el problema però en base als conceptes de democràcia i llibertat i no als d’imposició i 
por. Aquest problema l’han creat i l’atien i l’aviven determinats polítics, dic determinats polítics, determinada 
política, dic determinada política que enarboren però que en realitat el que volen fer i fan, utilitzen i a més 
greuge ho fan, ho utilitzen, ho enarboren com si fossin pròpies, banderes que són de tots i són estimades per 
tots nosaltres, com són la defensa de la nostra identitat, com són la defensa de les nostres tradicions i com és 
la defensa de la nostra llengua centenària. Però el que ells volen fer aixecant aquestes banderes i fent aquest 
ús, és arribar al poder i fer-ne ús d’ell. Un exemple i des de tot el respecte més profund quan parlo de les 
persones i de les institucions, i em referiré a l’exemple que ha plantejat el senyor Casanova fa un moment. El 
passat dia 26 de juny i intentaré, torno a dir, no donar noms d’institucions ni de persones, però bé ja 
s’entenen, va tenir lloc aquí a Tortosa una roda de premsa per part de tres companys seus, senyora Gamundi, 
membres de l’Esquerra Republicana de Catalunya. Aquestes tres persones que ocupen llocs importants en la 

25  /35  



política, aquestes tres persones entre elles, i estava al mig de la roda de premsa, per tant pareixia que tingués 
un protagonista, estava el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Calaceit, que és l’únic membre que 
vostès tenen a la franja de ponent, és l’únic que actua com Entesa per Calaceit, però que vostè sabrà, ho ha 
de saber, ho sap que és la rama de vostès, d’Esquerra Republicana a la franja de ponent, l’únic que tenen, eh. 
 
Resumeixo els punts que en aquesta roda de premsa es van dir, els resumeixo: Primer, explicar la moció que 
Esquerra Republicana de Catalunya presentarà, la que vostè ha presentat aquí és una d’elles, en tots els 
ajuntaments de Catalunya, defensant la unitat del català, cosa que a mi em pareix correctíssimament i molt 
bé, rebutjant qualsevol mesura que obstaculitzi poder viure en llengua catalana, cosa que em pareix molt bé, i 
potenciant o ajudant a que es tiri endavant el Correllengua 2012. 
 
Un altre punt dels que es van dir, jo he apuntat sols aquests, deia: la creació d’un cordó polític per aïllar al 
Partit Popular mentre no respecte la unitat i la normalització del català, trencar tots els pactes que puguin 
haver-se establert amb el Partit Popular. 
 
Jo, senyora Gamundi, li diré que a l’Ajuntament de Calaceit hi han 9 regidors, 4 del Partit Popular, 4 del Partit 
Socialista Obrer Espanyol i 1 d’Entesa per Calaceit – Esquerra Republicana. L’any passat, l’any passat eh, el 
senyor d’Entesa per Calaceit o d’Esquerra Republicana per Catalunya va trencar el pacte que tenia amb el 
PSOE i es va ajuntar amb el Partit Popular, fent alcalde a un, cosa que a mi ja m’agrada molt eh i em pareix 
molt bé, vull dir, no ho critico, al contrari, em pareix bé, fent alcalde a un membre del Partit Popular i ell 
constituint-se en primer tinent d’alcalde. I jo la pregunta que em faig és com es pot venir aquí i llavors 
començar a dir “la forma millor d’aïllar al pitjor enemic del català i de Catalunya”, com és?, ajudant a que pugi 
a l’alcaldia? Solidaritzant-se amb ell, pujar? Així, donant-li l’alcaldia al Partit Popular, és com es crea aquest 
cordó umbilical, aïllador del Partit Popular? Actuant així és capaç d’acusar a altres formacions polítiques de 
pactar amb el Partit Popular? Així es té, no sé, la frivolitat, per dir-ho bé, per no utilitzar un altre terme més 
comú i més, té la frivolitat d’acusar al Partit Popular de complir el seu programa electoral? Jo no entenc, no 
entenc que aquest senyor, representant i rodejat de membres d’Esquerra Republicana de Catalunya, acusen 
al Partit Popular d’un munt de coses i després doncs, escolta, l’ajuden a governar, el protegeixen, el recolzen, 
inclús en contra d’altres partits amb els quals estaven aliats. Jo això, la veritat, no ho entenc. I no entenc 
perquè aquestes formes de fer polítiques, que són totalment demagògiques, això ho ha dit el senyor Casanova 
i jo estic d’acord, això és demagògia, això és política demagògia, no? Aquí venen, ens diu una cosa i en canvi 
ells estan fent tot el contrari del que diuen aquí, eh. I “ojo”, no és la persona ni, jo torno a dir, senyora 
Gamundi, amb el respecte més profund a aquest senyor, al partit que vostè representa i sense cap tipus 
d’acritud, ni cap tipus de fer mal, eh. Però bé, això és un menyspreu a la intel·ligència de la ciutadania 
catalana i és pel que jo ni entro ja a analitzar la seva moció, advertint-li que jo, lògicament, li tindré que votar 
negativament. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordàn: És evident que la llengua és un símbol d’un país i en aquest cas, el 
català és el símbol de Catalunya i també ho hauria de ser de totes aquelles terres de parla catalana. En 
aquest sentit aquí s’han dit moltes coses en relació a la nostra llengua, del que ha passat últimament, durant 
aquests últims anys, però el cert és que la història ens recorda que la llengua catalana està patint molts 
d’atacs i no des d’ara, sinó des de fa molts segles. Jo no vull ara introduir-me en això, però recordaré, 
simplement, tres o quatre dades. El decret de nova planta de 1714 prohibia la llengua catalana, imposava el 
castellà. També durant la època de la segona república, que es va tornar a instaurar la oficialitat del català, es 
va acabar una vegada van arribar les tropes feixistes que van acabar eliminant l’autogovern de Catalunya i la 
Generalitat. Durant el franquisme la llengua catalana va estar prohibida a les escoles i es van depurar i tancar 
als professors i professores que explicaven el català a casa nostra i des de que actualment tenim democràcia 
hi havia un acord entre la majoria de forces polítiques catalanes en relació a la defensa de la nostra llengua i 
de la immersió lingüística, que és ensenyar català a les nostres escoles, que és el que ara, per diferents 
sectors centralistes de l’Estat espanyol, s’està posant en dubte. 
 
En aquesta sentit, des del nostre grup, donarem suport a la moció presentada pel grup d’Esquerra 
Republicana. Pensem que és molt important que continuï la immersió lingüística del català a les nostres 
escoles, als nostres instituts per a que tots els xiquets i xiquetes puguin aprendre la nostra llengua que els hi 
asseguro, com a professor, que l’aprenen, vinguin de la Xina, vinguin del Perú o hagin nascut o Tortosa. I a 
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partir també l’última cosa que volia recordar és la importància simbòlica de la ciutat de Tortosa, situada al bell 
mig de la zona on es parla català, dels països catalans, i que jo també en alguna ocasió he recordat que és 
molt important que també defenséssim la nostra forma particular de parlar català occidental per a que, des 
de fora de l’àmbit de Catalunya, també es reconegui aquesta pluralitat lingüística. Donarem suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: El nostre grup mostra la seva posició favorable a la unitat de la 
llengua, també al nostra model educatiu i, per tant, el català com a llengua vehicular i, per tant, donarem 
suport a aquesta moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Ens trobem en un moment de diferents atacs importants a la 
nostra llengua, a la nostra cultura des d’una sentència recent del Tribunal Suprem i també des de les 
institucions, algun partit polític i, avui mateix, des d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia, una nova 
sentència que ens ataca a la nostra llengua. La nostra és una llengua de gran riquesa, a la nostra terra n’és 
un exemple d’aquesta riquesa i, per tant, el que dient sempre i el que sempre hem dit des de Convergència i 
Unió és que no existeix cap conflicte lingüístic al nostre país i que el procés d’immersió de les nostres escoles 
ha estat un èxit al llarg d’aquest més de 30 anys d’aplicació. Per tant, el que sí que voldria dir és que respecte 
als acords que avui adoptem, sí que voldria que quedés clar és que als acords que vostè ens diu respecte a 
donar suport als acords 5è i 6è, pel que fa a donar suport sí que voldria que quedés clar que fos sempre 
dintre de les possibilitats econòmiques i materials del propi Ajuntament, tenint present la situació actual de 
l’Ajuntament, però que d’altra banda, pel que fa a la resta dels acords, alguns són reiteratius, ja els hem pres 
per aquesta corporació en alguns dels Plens anteriors, però sí que voldríem dir que estem totalment d’acord 
amb l’esperit de la moció i amb el fet de poder defensar i continuar defensant, des de l’Ajuntament de 
Tortosa, el nostre model de llengua, el nostre model educatiu. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: En primer lloc, donar les gràcies a tots els partits que ens han 
donat el suport en aquesta moció. 
 
Jo no em voldria fer llarga perquè sinó es fan molt pesats els nostres Plens, però sí que voldria contestar 
alguns atacs que s’han fet aquí. Jo mireu, fa 28 anys, per desgràcia perquè casi us estic dient la edat, sóc 
mestra i em dedico a ensenyar o al menys ho intento. Crec que no m’ha anat malament fins ara, pels resultats 
i pel retorn que em ve de l’alumnat i us puc dir que l’experiència que tinc és que, tal com ha dit el meu 
company Jordi Jordàn, que ell també és professor, ho podria dir qualsevol professorat que està aquí a la sala, 
que la gent que ve de països estrangers i més, diria jo, els musulmans aprenen català de seguida, perquè és 
la llengua vehicular que tenen i l’aprenen de seguida perquè sinó no ens entenem. I això que parlen llengües 
rares i coses d’aquestes, això moltes vegades el que pensen fora de Catalunya els que no són catalans, que 
nosaltres parlem llengües rares, una llengua rara. Jo m’indigna com a professora que en aquesta sala 
s’estigui dient que els nouvinguts no aprenen català. Per favor, aneu a les escoles i d’això penso que poc em 
podeu discutir, li dic a vostè senyor Casanova, els immigrants parlen català i molt bé, i els musulmans són els 
primers que l’aprenen i li diu una persona que fa vint-i-vuit anys que està donant classe.  
 
Llavors també em diu que ens inventem les coses. Escolti, li he anomenat a Cristòfol Despuig que ja 
defensava la llengua. El de Cristòfol Despuig fins avui en dia, i el senyor Jordi Jordàn que és historiador i en 
sap més d’història que jo, també li ha anomenat les vegades que ha estat amenaçat el català. Estan ofenent 
als mestres dient que donem lliçons de catalanitat. Nosaltres donem lliçons de catalanitat? Vostès saben el 
que és donar una lliçó? Perquè jo em penso que sento tantes vegades la paraula “lliçó” a aquest Ple, que 
m’ofèn com a professora que s’estigui dient que s’estan donant lliçons. Lliçons, senyors, requereixen una 
habilitat pedagògica i uns estudis pedagògics i aquí ningú crec que estiguéssim donant lliçons, ningú. Estem 
fent política, però no alliçonant. Jo sí que demanaria a aquest Ple que no parlés més i ofengués més dient, 
ningú dels que estem, que estem donant lliçons. En cap moment donem lliçons, estem fent política, no ho 
confonguem, per favor.  
 
Jo, senyor Dalmau, també li diria, igual que al senyor que se’n han anat, se’n han anat. Jo en cap moment he 
parlat de les llengües oficials, en cap moment. Gràcies per dir-me, senyor Dalmau, que totes les llengües han 
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de ser defensades. Jo estic parlant de defensar la llengua pròpia. En cap moment he ofès ni el castellà, ni he 
parlat de l’anglès. Jo no sé que té a veure en aquesta moció, ara aquí parlar que si hem de parlar amb anglès i 
que si hem de saber anglès perquè ens hem d’entendre tot el món. Molt bé, qui vulgui saber anglès i qui 
vulgui aprendre japonès i qui vulgui que aprengui alemany, no ho sé, les noves tecnologies diuen que estan a 
la Xina ara, doncs aprenem xinès també. Jo no hi estic en contra, com més sabem, millor. Però d’aquí a dir-me 
a mi que jo estic coaccionant o que el meu partit, perdó per dir “jo”, que el meu partit està coaccionant la 
llengua castellana, per favor. Simplement el que estic fent és defensant una llengua materna que estimo, i el 
meu partit està defensant una llengua materna que estimem. 
 
Després també s’ha dit que el model d’escola i s’ha parlat d’actituds que el professorat fa política. Per favor, 
una altra ofensa al professat. Dir que el professorat fa política és ofendre al professorat, eh. S’ha dit, no li dic 
que ho hagi dit vostè, senyor Dalmau. Em penso que hauríem de tornar a escola per refrescar el que estan 
fent. No sé, potser vostès tenen aquella escola franquista, en què sí que es feia política i “eso no se dice” i 
“eso no se hace” i “eso no se toca” i era així i mira natros, doncs apa, “no se dice, no se hace y no se toca”, 
però no té res a veure amb l’escola d’ara. No m’ofenguin al professorat dient que el professorat quan defensa 
el català està fent política o quan parla en llengua catalana està fent política, per favor eh. 
 
Després, és que han dit tantes coses que jo, senyor Alcalde vostè em perdonarà, però és que m’he de 
desfogar, perquè avui m’han ofès, m’han ofès per totes parts. La utilitza..., utilitzem la por i la imposició, 
senyor Dalmau, qui utilitza la por i la imposició? Vostès ens estan llevant decrets reials que recolzaven el 
català i ara resulta que me’ls lleven. Qui utilitza la por i la imposició? Qui la utilitza aquí? Bé, doncs jo ho he 
apuntat. Dec d’estar una mica... Fa poc em vaig anar a fer el test aquest per conduir i em van dir que estava 
molt bé d’oïda. Ens estan anul·lant decrets que recolzaven la llengua, que una mica ens donaven recolzament. 
Ens els estan traient.  
 
No sé que té a veure la moció que hem presentat amb la roda de premsa de l’altre dia. No sé que té a veure la 
moció que hem presentat amb la demagògia. Senyors, si la moció que hem presentat és absurda, demano 
que em deixéssiu ser absurda, sóc una absurda. Si la moció que hem presentat és demagògica, deixeu-me ser 
demagògica. Si la moció que hem presentat no és per viure, sentir i parlar en català, perdó, és per viure, sentir 
i parlar català, deixeu-me sentir en català. 
 
Després ha dit “el menyspreu a la intel·ligència catalana el fan vostès, que es treuen decrets”, ah perdó, diuen 
“és un menyspreu a la intel·ligència catalana”. El menyspreu a la intel·ligència catalana és traure els decrets 
que estan traient i que recolzen la llengua. I res més.  
 
Jo, senyora Roigé, a vostè només li volia dir una cosa. Quan nosaltres aquí posem el recolzament al 
Correllengua i a totes les activitats que es puguin fer a nivell cultural per la llengua, no ho diem només en el 
sentit econòmic, sinó també ho diem en el sentit ideològic. Moltes gràcies per recolzar-nos i perdoneu per 
l’expressió, però avui... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Estan perdonats. Vostè s’ha desfogat i jo cap inconvenient, ara, també 
els demanaria, igual que com venen arregladets al Ple, si venen desfogats ja, alleujaríem els Plens. Jo, saben 
que tinc paciència, que no els hi he limitat mai el temps, potser haurem de fer un replantejament, els hi dic 
sincerament, en quant a les mocions i pactar i establir-nos uns temps perquè jo entenc doncs que si vostè 
presenta la moció i s’està 10 minuts, doncs ve un altre portaveu i se n’està 10 contestant i ara vostè, 
evidentment, tenia necessitat de contestar a dos que han parlat 10 minuts, que en són 20 minuts i també ja 
en torna a necessitar 15 minuts i penso que no concretem. Per tant, ja faríem aquesta reflexió, ja els hi 
transmetré més endavant i, en tot cas, ja tinc paraules demanades. Els demano a tots una certa comprensió.  
Queden encara dos mocions i els diria que fossin breus i que se cenyissin al contingut de les mocions 
presentades. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Miri senyora Gamundi, jo li torno a dir, jo fa 50 anys que penso, 
parlo i escric en català i no he tingut mai en la vida cap problema en aquest sentit, ja li dic, i fa 51 anys i no 
n’he tingut mai cap de problema. Li diré més, quan jo era petit i anava a l’escola, a l’hora del “recreo” també 
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parlàvem català i sense cap tipus de problema i una escola aquí a Tortosa, no li estic parlant d’anar lluny. 
 
Per altra banda, a veure, el tema aquest de la immigració i no immigració. Escolti’m, jo no sé el que faran dins 
a l’escola, però quan surten al carrer, només ens cal sortir al carrer, parlen amb el seu idioma matern. No vol 
dir que a l’escola, per una pura necessita, doncs home, clar que l’han d’aprendre. I si en lloc d’ensenyar-los 
català els hi ensenyéssim rus, doncs també l’aprendrien, home a veure, és una simple qüestió de necessitat. 
Però això no vol dir que tinguem el català garantit, perquè aquests nens i aquesta gent quan surten de 
l’escola no parlen ni parlaran mai en català, i és així de clar, només ens cal sortir al carrer i fem una prova, ens 
posem aquí baix 10 minuts i ja veurem en quin idioma parlen tots els immigrants que van pel carrer. 
 
No cal parlar, ja vostè m’ha dit directament el dels musulmans quan jo no havia obert la boca, però bé. No, no, 
dels musulmans jo no he dit res. No, escolti’m, jo he dit immigrants. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Escolti, jo també els demanaria que no s’interpel·lin, perquè llavors sí 
que això ja... Cadascú que utilitzi el seu torn i després l’altre que digui el que vulgui. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
El senyor Casanova reprèn la seva intervenció: Per part meva jo ho deixaré aquí acabat. Tampoc no vull fer-ho 
més llarg perquè em sembla que la moció tampoc no dóna per a més, simplement que ja li dic, i li torno a dir, 
de català, de catalanisme, de tot això Esquerra Republicana no són els únics. No es pensin que vostès són 
més que ningú, ni són més guapos, no, no, no, escolti’m, Esquerra Republicana defensa el català, jo defenso 
el català, el senyor Roig defensa el català i n’estic segur que tots els que estem aquí defensem el català, està 
claríssim. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé jo, senyora Gamundi, primer, no he dit que Esquerra 
Republicana coacciona la llengua castellana, no ho he dit això, en absolut. Tampoc ho crec, però no ho he dit. 
Segon, que el professorat faci política tampoc ho he dit, tampoc ho crec però no ho he dit. Jo he dit, de les 
coses que vostè m’ha retret, és que utilitzem la por i la imposició. Jo el que he dit, que és molt important que 
l’escola no tendeixi a anar a tarannàs, a formes d’actuar pretèrites, i quan dic això ja se m’entén, i es basi 
sobretot amb la democràcia i amb la llibertat, però no amb la imposició i amb la por. Això és únicament el que 
he dit. Jo no he dit que s’imposi la por i tot això, no ho he dit en absolut. Simplement dic “ojo”, que és 
important. 
 
Desprès, el que també vostè ha dit del final. Jo he tret l’exemple del seu company de la franja de ponent com 
un exemple de que clar, allí fan i diuen unes coses, s’abracen al Partit Popular, el fan alcalde, es fan primers 
tinents d’alcalde i escolta, allò és una meravella. Venen aquí, fan una roda de premsa amb els companys de 
vostè, els “jefes”, diguéssim, d’Esquerra Republicana aquí a l’Ebre i això és una meravella. Comencen a dir 
que contra el Partit Popular, que l’hem de garrotar, que són molt dolents, que van en contra de Catalunya, van 
en contra del català i no sé quantes coses. Bé, o allí són d’una cosa i aquí d’una altra o què fem?, l’únic que 
he dit. Jo per això he dit que per aquestes formes de fer política són demagògiques, perquè per a mi és 
demagògic això eh, m’explico? I he dit, i he tatxat un altre qualificatiu, el tinc aquí eh, però l’he tatxat i no l’he 
dit. I per això, per a nosaltres, és un menyspreu. Per a mi, com a català, és un menyspreu a la nostra, a la 
intel·ligència de la ciutadania catalana, perquè ens estan allí diuen una cosa i aquí en diuen una altra. Home, 
escolti que “tontos” no ho som. “Vamos”, jo no sóc molt espavilat però tampoc em “xupo” el dit, m’explico o 
no? Simplement això i des del “carinyo”, el respecte total i absolut al partit que representa vostè, a les 
persones que jo he intentat esmentar sense donar noms, ni res. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Només dir que mai Esquerra, sí que s’ha abanderat ser catalana, 
catalanista i independentista, però mai en la vida hem dit que siguem el partit únic que defensa el català i la 
llengua catalana. I, simplement, els hi dic que el català, la llengua catalana és cosa de tots. Moltes gràcies 
senyor Alcalde. 

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la moció amb disset vots a favor 
corresponents als regidors dels grups municipals d’I-ET-E (2), ERC (1), PSC (3) i CiU (11), una abstenció 
corresponent al regidor del grup municipal de PxC i un vot en contra corresponent al regidor del grup 
municipal del PP. 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ D’UN FONS DE RESCAT 
PELS AFECTATS DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA COOPERATIVA DE L’ALDEA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada per la regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Sra. Alícia Gamundi Vila: 
 
“ El passat mes de desembre de 2011 la secció de crèdit de la Cooperativa de l'Aldea va presentar un concurs 
de creditors, bloquejant als impositors l'accés als seus comptes. Aquest fet ha provocat una greu situació 
econòmica a un elevat nombre de famílies de l’Aldea i de municipis limítrofs del Baix Ebre i el Montsià, entre 
els quals Tortosa. 
 
El govern de la Generalitat va presentar un Pla a executar en diferents fases amb l'objectiu que els impositors 
poguessin recuperar l'import dels seus comptes. Malgrat que en una primera fase s'ha pogut recuperar 
l'import de 750 dipòsits corresponents als comptes a la vista, encara continuen bloquejats sense cap 
perspectiva de solució, els comptes a termini. De fet són al voltant d’unes 300 famílies les que es troben 
entrampades en aquesta situació de bloqueig, amb un import global que suma prop de 4,7 milions d’euros.  
 
D’altra banda, la secció de crèdit de la Cooperativa de l'Aldea comercialitzava productes financers de Bankia, 
banc sobre el qual el passat 9 de maig el Govern espanyol prenia el control. Així, Bankia ha estat nacionalitzat 
mitjançant la compra del 100% del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriu, fet que de retruc significa 
el control estatal del 45% del capital de l’entitat. Tot i que fins ara no s'ha pogut mesurar la quantitat total de 
diners públics que l'Estat haurà d'injectar a aquesta entitat per recapitalitzar-la i així reflotar-la, fins ara ja s’ha 
acordat una aportació de 19.000 milions d’euros. Amb aquesta mesura, es garanteixen els dipòsits dels 
clients de Bankia, un fet que contrasta amb la situació dels dipositaris de comptes a termini de la secció de 
crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Cal destacar les indemnitzacions milionàries que han cobrat o cobraran de 
manera individual alguns dels responsables de portar Bankia a la situació actual, i que superen el total dels 
dipòsits dels comptes a termini entrampats de les 300 famílies de la secció de crèdit de la Cooperativa. La 
paradoxa més gran però és que aquestes persones que es veuen amb la dificultat o impossibilitat de 
recuperar els seus dipòsits a termini pagaran de manera indirecta, com qualsevol altre ciutadà que viu al 
regne d’Espanya, el rescat de Bankia.  
 
Davant d’aquesta situació d’injustícia i vulneració del principi de no discriminació cap als gairebé 300 titulars 
de dipòsits a termini de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l’Aldea, el grup municipal d’ERC proposa 
l’adopció dels següents acords en el plenari municipal: 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a crear, conjuntament amb el govern de l’Estat, un 
fons econòmic de rescat per garantir als 300 afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea la 
recuperació dels 4’7 milions d'euros dels seus estalvis que hi tenen dipositats. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat a fixar un calendari d’execució 
d’aquest fons de rescat.  
 
TERCER. Fer arribar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al president del govern 
espanyol, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, i al delegat del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre “. 
 

*-*-* 
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Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Tortosa sempre s’ha mostrat com a capital de les Terres de 
l’Ebre la qual cosa ens fa pensar que quan qualsevol poble de les Terres de l’Ebre té un problema també el 
tenim el tortosins i les tortosines i aquest Ajuntament, per principi de solidaritat i per lideratge com a capital, 
creem que ha de presentar aquesta moció. Però no només és una raó ideològica de principis el que avui  fa 
que Esquerra Republicana presenti aquesta moció, sinó també dir que la Cooperativa de l’Aldea, al concurs de 
creditors ha bloquejat als impositors i impositores l’accés als seus comptes i això ha afectat a tortosins i a 
tortosines que tenien dipositats els seus estalvis o diners en aquesta entitat. Per això creem que és el deure 
d’aquest Ajuntament presentar aquesta moció. (Tot seguit la Sra. Gamundi passa a llegir la proposta 
reproduïda més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Des de Plataforma per Catalunya, ja ho avanço, donarem tot el 
nostre suport a la moció que ha presentat Esquerra Republicana i ho farem pels següents motius:  
 
Ens sembla delirant que durant més de 5 anys no s’hagués fet una auditoria externa a n’aquesta cooperativa, 
no ho entenem. Tampoc entenem que des de la Generalitat de Catalunya no s’hagi fet cap tipus de control. La 
veritat és que tot això ens fa pensar que el què ha passat a la cooperativa de l’Aldea només és una petita 
mostra de tota la monumental estafa polític – financera que hem patit al país durant els últims anys, gestions 
penoses, descontrol absolut, una bombolla que ha explotat a la cara de totes les formacions polítiques, 
perquè totes en formaven part. Tot això, bé, evidentment el que ha passat a l’Aldea és un exemple del que ha 
passat amb entitats molt més grans i que semblava que eren..., que no podien caure mai. 
 
Naturalment, com deia la senyora Gamundi, cal que de forma urgent, el més aviat millor, es creï un fons per a 
que els afectats puguin recuperar els seus dipòsits i un cop recuperats, si la viabilitat d’aquesta cooperativa 
no és possible, doncs que tanqui portes definitivament, que és exactament el mateix que s’hauria tingut que 
fer amb totes aquelles entitats que, bé, en realitat han fet fallida, o sigui, que se les hauria de deixar caure un 
cop tothom hagués recuperat els seus dipòsits. 
 
Tot això, aquesta mala gestió financera, aquesta mala gestió política és el que han portat que el nostre 
sistema financer, avui per avui, sigui el pitjor d’Europa i ara això costarà més de 60.000 milions d’euros de 
diner públic arreglar-ho i això, a la curta o a la llarga, ho pagarem de la butxaca de tots. Per tant, ja li dic que 
donem suport a la seva moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo seré molt breu perquè aquests temes jo crec que són temes 
tan punyents i tan humans que no cal discutir molt el tema, no? Aquí hi ha una sèrie de famílies, una sèrie de 
persones segurament en situacions molt complicades, molt difícils, personals, familiars, des del punt de vista 
econòmic perquè, a més a més, tenim la crisis que tenim i jo crec que qualsevol actuació que vagi en favor 
dels impositors per a que cobrin o no perdin i puguin tirar endavant el millor possible, doncs bé, jo també 
votaré favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordàn: Vagi per endavant que el nostre grup també donarà suport a la 
moció que presenta. De fet, hi ha alguns tortosins afectats. El nostre grup ens vam reunir amb la diputada 
d’Iniciativa per Catalunya al camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, la senyora Hortènsia Grau, ara ja fa uns 
mesos i, a més a més, com vostè deia també és important que la ciutat de Tortosa, com a capital del territori, 
digui alguna cosa sobre problemàtiques que afecten a poblacions de les nostres terres. 
 
En aquest sentit, jo el que li volia recordar és que precisament el que vostè demana aquí, en part ja s’ha fet al 
Parlament de Catalunya perquè el nostre grup parlamentari va presentar una proposta de resolució el 30 de 
gener de 2012, on s’instava a l’Institut Català de Finances que destini els recursos econòmics necessaris per 
atendre les necessitats de liquiditat de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea. Aquesta 
proposta que vam fer des del nostre grup parlamentari va ser aprovada per Esquerra Republicana, pel Partit 
Popular i crec també pel Partit Socialista i tinc aquí també el que és la resolució precisament d’aprovació de 
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que el Parlament de Catalunya deia que s’havia de fer aquest pas. En aquest sentit sabem que ara falta 
cobrar una part important dels diners, s’han avançat una primera part, i li donem suport en el sentit de què 
pugui servir per a pressionar encara més i continuar en aquesta línia. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar el nostre vot a favor. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Malauradament la població veïna de l’Aldea ha patit, en la figura 
dels seus socis i afectats per la situació de la cooperativa, una situació complexa que ha afectat a moltes..., 
ha provocat un greuge econòmic i ha afectat a moltes persones i a moltes famílies de l’Aldea. Ens trobem, per 
tant, amb una situació injusta del sistema, que és produeix ara però que és fruit de com estava la legislació, 
de com s’havia regulat en aquest àmbit. Aquestes entitats, com tots saben, no estan garantides pel fons de 
dipòsit i estan sotmeses a la legislació mercantil, fet que suposa que quan les coses van bé, van bé i no 
succeeix res, ans al contrari, però que si les coses es fan malament es pot, dissortadament, produir una 
situació d’aquest tipus. Però entenem que això no ens ha de suposar demanar responsabilitats a la 
Generalitat en tant aquesta no pot crear aquest fons de rescat per a una cooperativa, no pot fer-ho ni li 
compet fer-ho, sinó haurien de sortir des del govern a rescatar totes les societats mercantils que per diferents 
motius han deixat de pagar als seus proveïdors, com ha succeït en el cas de la cooperativa de l’Aldea, i també 
s’han afectat a moltíssimes famílies. Som la capital de les Terres de l’Ebre, és cert, i així ho exercim, però no 
només existeixen al municipi de l’Aldea, sinó que molts municipis del nostre territori, malauradament, estan 
patint situacions complexes. 
 
Ens pareix molt injusta la situació de Bankia, no la compartim, no ens agrada, però això no suposa que s’hagi 
d’actuar en aquest tema. Pel que fa a les indemnitzacions milionàries hi ha una proposta de Convergència i 
Unió en aquest sentit al Congrés dels Diputats, per evitat que no només les indemnitzacions siguin així, siguin 
en aquest sentit les de Bankia, sinó també les de totes les entitats. Per tant, no li podem donar suport a 
aquesta moció, tot i acabar com he començant, compartint o expressant aquesta solidaritat pel que fa als 
afectats per aquesta situació. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: En primer lloc donar les gràcies als que d’alguna manera ens 
han recolzant a la moció i només una cosa, senyora Roigé, jo no sé, li he fet palès de què hi ha tortosins i 
tortosines, suposo que això vostè n’està més assabentada que jo inclús, hi ha tortosins i tortosines que estan 
afectats per l’Aldea, sobretot de la part de Campredó. I potser fer-li una reflexió al senyor Alcalde, vostè com a 
senador de les Terres de l’Ebre va preguntar, va fer una pregunta per Bankia, no sé si la va fer al Senat, no sé 
si vostè la va fer per tot aquest enrenou que hi ha de l’Aldea. És una pregunta, senyor Alcalde, no li recrimino 
res, m’està mirant en cara de...., simplement una pregunta, si vostè al Senat a transmès, ja sé que aquí parla 
com a Alcalde, que no parla com a senador, evidentment. Sé que em contestarà això, “senyora Gamundi, jo 
aquí estic com a alcalde, no estic com a senador”, simplement des del Ple de la ciutat de Tortosa, simplement 
fer-li un suggeriment. Moltes gràcies senyor Alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, senyora Gamundi, li contesto això però li contesto també 
que es documenti i abans de fer afirmacions gratuïtes falses o que no corresponen a la realitat, tingui una 
miqueta de cura, i més quan afecta a una altra institució i a la meva condició no com a alcalde sinó com a 
senador. Jo no he fet cap pregunta de Bankia al Senat. El Senat té una avantatja, que té penjades totes les 
intervencions a la pàgina web, les té absolutament documentades i pot fer els requeriments necessaris. En tot 
cas no correspon a aquest Ple.  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb onze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU (11), i vuit vots a favor corresponents als regidors 
dels grups municipals de PxC (1), PP (1), I-ET-E (2), ERC (1) i PSC (3). 
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11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA EL FINANÇAMENT DE LA BANCA 
AMB FONS PÚBLICS. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor de Plataforma per Catalunya, Sr. Jordi Pere 
Casanova Panisello: 
 
Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques públiques i que la banca és 
part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prometre durant la campanya electoral que "no iba a dar ni 
un solo euro de dinero público a las entidades financieras a diferencia de lo que había hecho el PSOE". 
 
Atès que s’ha informat d’un rescat de l’entitat financera Bankia, rescat valorat en 24 mil milions d’euros. Vist 
que Bankia va superar els tests d’estrès i salut financera realitzats en auditories de fa menys d’un any. I que 
Bankia va tenir presumptament més de 300 milions de beneficis el 2011, i que els seus directius comptaven 
amb sous i indemnitzacions milionaris. 
 
Atès que dissabte 9 de juny I'FMI ha anunciat en el seu informe sobre l’avaluació de (a banca espanyola que el 
sistema financer espanyol podria necessitar un rescat de més de 60.000 MEUR per poder fer front al possible 
deteriorament de la situació econòmica, i I'Eurogrup posarà a disposició fins a 100.000 MEUR per al rescat 
dels bancs. I essent que la injecció de diners públics en les entitats financeres no ha suposat en cap cas 
reactivar el crèdit a les famílies ni a les empreses, ni reactivar l’economia del país. I estant d’acord amb les 
manifestacions d'Alfredo Pérez Rubalcaba: "sigui la que sigui la fórmula que s’utilitzi, ha de quedar molt clar 
que no poden pagar justos per pecadors i que els diners que es posin han de tornar a les arques públiques". 
 
I atès que el Govern espanyol va anunciar el passat mes d'abril retallades significatives en sanitat i en 
educació, retallades xifrades en 7.000 y 3.000 MEUR respectivament. I donades les importants carències que 
estem veient en sectors com la Sanitat i l'Educació en la nostra ciutat, essent que la sanitat i l'educació 
constitueixen dos pilars bàsics del nostre estat del benestar d'accés públic i gratuït que formen part de la 
nostra pròpia identitat social. 
 
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al Govern espanyol a no donar ni un sol euro més de diner públic a les entitats financeres tal i 
corn va prometre el president Mariano Rajoy i utilitzar els diners previstos per rescatar entitats financeres en 
millorar el sistema sanitari i educatiu. 
 
Segon. Donar trasllat dels acords als centres educatius i sanitaris de la nostra ciutat i als ministeris 
d’Economia, d’Hisenda, de Sanitat, i d’Educació. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Aniré directament a la moció per fer-ho el més breu possible. Contra 
el finançament de la banca amb fons públics. (Tot seguit el Sr. Casanova passa a llegir la proposta reproduïda 
més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordàn: En aquest sentit, al igual que hem comentat abans, votarem en 
contra la moció del grup de Plataforma per Catalunya per la naturalesa del seu partit, però hi ha algunes 
coses que compartim i en aquest sentit, la majoria de coses que vostè ha dit avui aquí vull recordar que el 
nostre grup parlamentari, tant al Congrés de Diputats com al Parlament de Catalunya, ja ho està fent. És cert 
que el senyor Mariano Rajoy va dir que no donaria més diners als bancs, diners públics, i és cert que ha 
acabat fent això i, per tant, ha sigut un frau electoral de primer ordre. I simplement volia recordar, molt ràpid 
perquè ja portem moltes mocions, fer un petit resum de tot el que el nostre grup parlamentari al Congrés dels 
Diputats ha fet al respecte. En primer moment hem votat en contra del decret de reforma del sistema financer 
perquè pensem que no es poden donar diners públics a canvi de res i nosaltres pensem que algunes de les 
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condicions que s’haurien de posar, la primera seria que el crèdit arribés a les famílies i a les petites i mitjanes 
empreses, cosa que de tothom és conegut que no s’està fent. Una altra condició seria la dació en pagament 
de totes aquelles persones que estan fent fora dels seus pisos i que, a sobre que els fan fora, han de 
continuar pagant de per vida el que és la seva vivenda habitual. I després hem demanat també una comissió 
d’investigació per tot el frau, tota la corrupció que pugui haver al voltant del sistema financer. De fet avui, al 
Parlament de Catalunya, també una comissió la qual vam instar el nostre grup, s’ha encetat, on es discutiran 
moltíssimes coses de les que vostè parlava, també el tema de les preferents. 
 
I ja per acabar, també dir que a nivell judicial, una cosa que hi ha als mitjans de comunicació d’àmbit estatal 
no va sortir molt, suposo que perquè no interessava, és el fet de què el senyor Alfredo Saenz, que és el 
número 2 actual del Banco Santander, en el seu dia havia de complir una condemna perquè havia estat 
denunciat perquè havia fet denúncies en contra de quatre clients que eren falses, havia d’anar a la presó i el 
Tribunal Suprem va fer una sentència en contra d’ell i en lloc d’anar a la presó, el govern de Zapatero, després 
d’haver perdut les eleccions, el que va fer va ser indultar-lo. En aquest sentit, el nostre grup el que ha 
presentat ha sigut un recurs en contra d’aquest indult, perquè en aquest moments està ocupant el número 2 
del Banc Santander. Per tant, compartim algunes coses però, com li he dit en el seu moment, no li votem a 
favor per la naturalesa del seu partit. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Per fer-ho molt, molt breu, només li vull comentar una cosa, 
senyor Jordàn, el de la dació en pagament, això ja ho portava Plataforma per Catalunya al seu programa 
electoral, si no recordo malament, de les autonòmiques. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb divuit vots en 
contra corresponents als regidors dels grups municipals del PP (1), I-ET-E (2), ERC (1), PSC (3) i CiU (11), i un 
vot a favor, corresponent al regidor del grup municipal de PxC. 
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12 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 

 25/2012, de 21/05/2012 
 26/2012, de 29/05/2012 (extraordinària) 
 27/2012, de 04/06/2012 
 28/2012, de 08/06/2012 (extraordinària i urgent) 
 29/2012, de 11/06/2012  
 30/2012, de 18/06/2012  

 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 

 De la 432/2012 a la 867/2012 
 
 
13 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
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14 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DE L SR. JORDÀN: 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordàn: Jo li volia fer una pregunta, que ja li vaig fer farà uns mesos en relació 
a la il·luminació del Castell de la Suda. Sabem que és un dels monuments més importants de la nostra ciutat, 
declarat d’interès nacional. La il·luminació crec que es va inaugurar als anys 80’, quan l’alcalde de la ciutat 
era el senyor Vicent Beguer. Tots aquí diem que el turisme és una de les parts importants, no?, a desenvolupar 
a la nostra ciutat. Tenint en compte que estem en plena temporada turística i que d’aquí a res celebrarem la 
Festa del Renaixement, li volíem tornar a preguntar si tenen previst tornar a il·luminar el Castell de la Suda. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: En tot cas les previsions seran que quan hi hagin il·luminacions, seran 
il·luminacions puntuals. Il·luminacions tots els dies a les màximes hores possibles, no seran possibles. Estem 
en restricció a altres indrets de la ciutat i, per tant, aquest govern no es planteja il·luminar-los amb la mateixa 
intensitat que anteriorment. 
 

*-*-* 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ 
 
El Sr. Sabaté pren la paraula: A meitat mes de maig, per uns mitjans de comunicació de la ciutat vostè, 
referint-se a l’edifici de les delegacions, va dir que malgrat la situació econòmica, malgrat les dificultat 
tècniques, les obres no s’aturarien. Deu de fer 15 o 20 dies el delegat del Govern va dir que probablement sí 
que s’aturarien i es va referir a què, d’acord amb l’Ajuntament, planificarien bé la finalització del pàrquing, bé 
aturar les obres i obrir el carrer Montcada al trànsit. Voldríem preguntar quin és el calendari previst o si és cert 
que s’aturaran o no s’aturaran o si continuaran. 
 
Seguidament contesta el Sr. Alcalde: Respecte a l’obertura del carrer Montcada vam dir que ho faríem durant 
el mes de juliol i per les notícies que jo tinc, per les últimes reunions que s’han fet amb l’empresa 
constructora, van en aquesta línia. 
 
Respecte a la “ralentització”, que no l’aturament d’aquestes obres, avui no, demà o passat demà, no sé quin 
dia d’aquesta setmana, tornem a tenir una altra reunió amb el Govern de la Generalitat, n’he tingut jo ja, si no 
recordo malament, tres amb el Govern de la Generalitat i quatre amb l’empresa adjudicatària, perquè sap que 
una part de l’adjudicació també ens correspon a l’Ajuntament en quant al pàrquing i que el pàrquing es 
pogués ficar en marxa abans de la finalització de les obres no és cap novetat, així figura al plec i, per tant, 
tampoc no aporta cap nova notícia. Jo voldria que el pàrquing ja estigués en funcionament, perquè 
començaria a prestar un servei. Moltes gràcies. 
 

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