
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

18 / 2012 
 
 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
 

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 
01. Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
 
− Ordinària 11/2012, de 04 de juny.   
− Extraordinària i urgent 12/2012, de 08 de juny. 
− Extraordinària i urgent 13/2012, de 08 de juny. 
− Extraordinària i urgent 14/2012, de 22 de juny.  

 
 

PRESIDÈNCIA 

02. Proposta d’aprovació dels comptes anuals de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa, corresponents a l’exercici 2011, així com de l’informe de gestió i de 
l’aplicació del resultat de l’exercici. 
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03. Proposta de cessament d’un membre del consell d’administració de l’Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa i de designació del seu substitut. 

 

SERVEIS AL TERRITORI 

04. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional del pla especial d’infrastructures per la 
construcció d’una línia directa de subministrament de gas. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

05. Dictamen de proposta d’acord per a la modificació de l’ordenança del bon ús de la via pública i dels 
espais públics. 

06. Dictamen de proposta d'acord de modificació de la denominació de la partida  BSO-23200 48002 a 
favor de la Fundación Casa de Acogida Purísima Concepción Victoria i subscripció d'un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i aquesta fundació per al manteniment del servei 
d’acollida residencial d’urgència. 

 

SERVEIS CENTRALS 

07. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de modificació del preu públic de venda de la targeta 
turística Tortosa Card (Núm. P - 12). 

08. Dictamen de proposta d'acord d'establiment del preu públic d'entrada al museu de Tortosa.  

09. Dictamen de proposta d'acord de modificació dels preus públics de l'escola municipal de música. 

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
10. Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per suprimir la taxa de l’euro per recepta 

mèdica. 
 
11. Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per un circ sense animals a Tortosa. 
 
12. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya  de declaració d’independència de 

Catalunya. 
 

 
PART DE CONTROL 

 
13. Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions de 

l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
 35/2012, de 23/07/2012 
 36/2012, de 31/07/2012 
 37/2012, de 06/08/2012 
 38/2012, de 13/08/2012 
 39/2012, de 21/08/2012 
 40/2012, de 27/08/2012 
 41/2012, de 04/09/2012 
 42/2012, de 04/09/2012 
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b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
 De la 1060/2012 al 1510/2012 

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

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

SECRETARIA 
 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 11/2012, de 04 de juny.   
− Extraordinària i urgent 12/2012, de 08 de juny. 
− Extraordinària i urgent 13/2012, de 08 de juny. 
− Extraordinària i urgent 14/2012, de 22 de juny. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 

02 - PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2011, AIXÍ COM DE 
L’INFORME DE GESTIÓ I DE L’APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L’EXERCICI. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa 
Creu de Tortosa, en sessió de data 29 de març de 2012, va formular els comptes anuals d'aquesta 
Entitat, signats per tots onze membres que l’integren, referits a l’exercici 2011, i va acordar trametre’ls a 
l’empresa Faura - Casas Auditors - Consultors, S.L., a fi de ser examinats i avaluats de conformitat amb 
les normes d’auditoria. 
 
Vist l’informe d’auditoria, emès amb data 2 d'abril de 2012. 
 
Atès que el règim pressupostari, econòmic i financer i de comptabilitat aplicable a les entitats publiques 
empresarials locals és el que es preveu en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, respecte de les societats mercantils quin 
capital pertany íntegrament als ens locals. 
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Atès allò que es disposa en els articles 160.a) i 253 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital. 
 
Atès el que es preveu en l’article 9è. c) dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars 
de la Santa Creu de Tortosa. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els comptes anuals de Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu 
de Tortosa, quin balanç a 31 de desembre de 2011 presenta un import total - tant en el seu actiu com en 
el passiu - de 5.898.775,32 euros, en forma abreujada - per reunir les circumstàncies que preveuen els 
articles 257 i 258 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de societats de capital. 
 
Segon.- Aprovar l’informe de gestió de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu 
de Tortosa, relatiu a l’exercici de 2011, així com l'informe d'auditoria subscrit per la societat Faura - Casas 
Auditors - Consultors, S.L. 
 
Tercer.- Aprovar l’aplicació del resultat de l’exercici 2011, beneficis per import de 255.275,88 euros, a 
resultats negatius d’exercicis anteriors. 
    
Quart.- Dipositar els comptes anuals objecte del present acord al Registre Mercantil de Tarragona, de 
conformitat amb el que disposa l’article 279 del Text refós de la Llei de societats de capital i l’article 365 
i següents del Reglament del Registre Mercantil, amb la certificació del present acord, l’informe de gestió 
i l’informe de la societat auditora “. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 16 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), ERC (2), PP (1) i PxC (1) i 5 abstencions 
corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3) i I-ET-E (2). 
 
 
 
03 - PROPOSTA DE CESSAMENT D’UN MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA I DE DESIGNACIÓ DEL SEU 
SUBSTITUT  
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord adoptat per la Junta General d’aleshores Patronat Municipal de l’Hospital i Llars de la Santa 
Creu, en sessió de data 29 de juny de 2011, pel qual es designen els onze membres del seu Consell 
d’Administració, entre els quals i a proposta del grup municipal Iniciativa - Entesa per Tortosa - Entesa, el 
senyor Jaume Forcadell Torres. 
 
Vist que al BOPT de data 12 de desembre de 2011 es va publicar el text dels Estatuts de l’Entitat Pública 
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, per transformació del fins aleshores 
Patronat Municipal en EPEL, sense que hagi comportat cap canvi en la composició del Consell 
d’Administració. 
 
Vist l’escrit del Portaveu del grup municipal esmentat, de data 25 de juny de 2012, pel qual es comunica 
la designació del senyor Jordi Jordán Farnós com a representant del referit grup municipal al Consell 
d’Administració d’aquesta EPEL, en substitució del senyor Jaume Forcadell Torres. 
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Atès allò que es preveu en l’article 8.2.b) dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i 
Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar el següent  ACORD: 
 
Primer.- Cessar en el seu càrrec de Conseller del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, designat a proposta del grup municipal Iniciativa - 
Entesa per Tortosa - Entesa, al senyor Jaume Forcadell Torres, amb DNI 52605595-H i domicili a Tortosa, 
c/. Palamós número 8. 
 
Segon.- Designar Conseller de l’esmentat Consell d’Administració al senyor Jordi Jordán Farnós, Regidor 
de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil solter, nascut el dia 13 de febrer de 
1983, amb DNI 47823573-H i domicili a Tortosa, c/. Mercè núm. 8, 2n, 4a, a proposta del grup municipal 
Iniciativa - Entesa per Tortosa - Entesa.  
 
Tercer.- Facultar al President de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de 
Tortosa per realitzar quants actes i atorgar els documents que calgui per executar el present acord “. 
 

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

*-*-* 
 
Present en aquesta sessió el membre del Consell d’Administració ara designat, senyor Jordi Jordan i 
Farnós, en aquest mateix acte manifesta expressament acceptar el càrrec per al que ha estat designat.  
 
 

 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 
D’INFRASTRUCTURES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA LÍNIA DIRECTA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per part de la societat Tortosa Energia SA, s’ha presentat per la seva tramitació un pla especial 
d’infrastructures per la construcció d’una línia directa de subministrament de gas des de l’emplaçament 
on es situen les vàlvules del gasoducte Tivissa Paterna, propietat de Enagás, S.A., fins la planta de 
l’empresa, situada al polígon industrial, i que consisteix en  la canalització d’una canonada de 3.694 m. 
entre els punts indicats. La instal·lació pretesa es justifica per la necessitat de l’empresa de disposar de 
la quantitat i qualitat necessària de gas pel seu correcte funcionament, pel que es precís disposar d’una 
canalització d’alta pressió a connectar a la xarxa bàsica que passa pel punt de connexió descrit 
anteriorment del gasoducte Tivissa Paterna. 
 
Vist que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 21 de maig el 2012 es va aprovar 
inicialment un pla especial d’infrastructures per la construcció d’una línia directa de subministrament de 
gas per part de l’empresa Tortosa Energia S.A. 
 
Vist que l’esmentat pla especial ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes amb 
publicació del corresponent edicte al BOPT núm. 145 de data 23 de juny i diari la Vanguardia de data 29 
de juny, sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions envers el mateix. 
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Vist que s’han sol·licitat als diferents organismes que resulten afectats pel pla derivat per raó de llurs 
competències sectorials els corresponents informes. 
 
Vist el contingut favorable dels esmentats informes. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la comissió informativa de serveis al territori celebrada 
en data 27 d’agost del 2012, amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 68, 78, 79.1e) i 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer 
de modificació de l’esmentat text refós de la llei d’urbanisme, i els articles 52.2.c) i 53 de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Al Ple de l’ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el pla especial d’infrastructures per la construcció d’una línia directa de 
subministrament de gas per part de l’empresa Tortosa Energia S.A. 
 
Segon.- Trametre tota la documentació del Pla especial a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l'Ebre als efectes del tràmit corresponent per la seva aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Tortosa Energia SA “. 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL BON ÚS DE LA VIA 
PÚBLICA I DELS ESPAIS PÚBLICS. 
 
Per la tinenta d’alcalde i regidora d’Activitats Reglades, Sra. Rosa Cid i García, se sotmet a debat del Ple 
el següent assumpte: 
 
“ Atès el decret de l'Alcaldia núm. 1762/2012 pel qual s'acorda la incoació de l'expedient per a la modificació 
de l'Ordenança Municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics i es crea una comissió tècnica 
encarregada per a l'estudi i elaboració de la proposta. 
 
Atès la proposta elaborada en data 12 de setembre de 2012, per la Comissió Tècnica sobre la modificació 
de l'Ordenança, que es basa en la modificació de diferents articles, atès la casuística analitzada des de que 
va entrar en vigor la present ordenança. 
 
Vist l'informe favorable emès al respecte pel Secretari accidental de la corporació de data 12 de setembre de 
2012, sobre la proposta de modificació de l'Ordenança efectuada per la Comissió Tècnica. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en sessió 
de data 12 de setembre de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent  A C O R D: 
 
PRIMER.- Article únic: 
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Es modifica l’articulat de la vigent l'Ordenança Municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 24 d'abril de 2009, de la següent manera: 
 
S'afegeix un nou article a l'ordenança: 
 
Article 27 bis. Pràctica del nudisme o quasi nudisme 
 
1.- “Resta prohibit anar despullat o despullada o gairebé despullat o despullada pels espais públics, 
llevat d'autoritzacions per a llocs públics concrets, o mitjançant decret de l'Alcaldia.  
 
2.- ”Així mateix resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra 
peça de roba similar, tret de les piscines, o altres llocs amb autorització municipal.” 
 
3.- ”La conducta descrita en el primer i segon apartat del present article serà considerada infracció lleu.” 
 
Nova redacció  del capítol VII de  l'apartat 6 de l'article 31: 
 
Article 31.6: “La col·locació de taules, cadires i para-sols serà admesa com a complement d'activitats de 
restauració, pastisseries, fleques i similars”. 
 
Nova redacció  del capítol VII del primer paràgraf de  l'apartat 7 de l'article 31: 
 
Article 31.7: “Les taules i cadires hauran de ser de material de fusta o d'alumini, s'acceptarà la publicitat 
pròpia de l'establiment, i s'admetrà altra publicitat comercial, que no superarà en el cas de taules la mida 
de 6x 15 cm, en el cas de cadires 3x10 cm. Els....” 
 
S'afegeix un nou article a l'ordenança: 
 
Article 37 bis. Ús adequat de finestres i balcons. 
 
1: “Es prohibeix tenir a la vista del públic, en les obertures de les cases i baranes de terrats, vestits, roba 
bruta o rentada, o d'altres objectes que quedin a la vista de les façanes dels edificis, que pertorbin 
l'estètica de la façana, en l'àmbit del conjunt històric - artístic d'acord amb el vigent Pla d'ordenació 
urbanística municipal de Tortosa” . 
 
2.- ”La conducta descrita en el primer apartat del present article serà considerada infracció lleu.” 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública, per un termini de TRENTA DIES, el present acord juntament amb 
la modificació de l’Ordenança, mitjançant anunci en el BOP, al DOGC i en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
 
De no presentar-se cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
TERCER.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació 
definitiva de la modificació de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 
 
QUART.- Aquesta modificació entrarà en vigor al cap de 15 dies de ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província“. 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Cid 
A continuació la Sra. Cid fa l’exposició de la proposta: Amb data 24 d’abril de 2009 vam portar a aquest 
Ple la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics i 
avui portem una proposta de modificació de l’esmentada Ordenança donat que ens veiem amb la 
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necessitat d’adequar a les noves realitats esdevingudes a la nostra ciutat, també a petició d’algunes 
associacions de veïns que són les que capten més, en el dia a dia, la nova casuística que es porta a 
terme en els seus barris i que ens donen la necessitat d’aprovar aquesta modificació que passo a 
explicar-los breument. 
 
En primer cop afegim un article, l’article 27 on prohibim anar despullat o despullada o gairebé despullat 
en els espais públics, llevat d’alguns espais concrets en els que hi ha autorització, com poden entendre, 
com poden ser piscines o altres llocs. També afegim una nova redacció de l’article 31, en l’apartat 6, on 
ampliem l’autorització per a terrasses, taules i cadires als establiments de pastisseries, fleques o 
similars. En aquest moment només tenien autorització els establiments de restauració i afegim una 
ampliació que possibiliti aquestes terrasses. També afegim una nova redacció a l’article 31, apartat 7, en 
el qual la publicitat comercial que en aquest moment, amb l’ordenança actual resta prohibida a no ser 
que sigui una publicitat del propi establiment, s’autoritza sempre i tot en el cas de que les dimensions no 
superin les que manca l’esmentada ordenança, amb la finalitat de que aquesta publicitat no afecti a 
l’estètica, que era el que es pretenia amb la finalitat de l’anterior redacció. I també afegim l’article 37, la 
prohibició de tenir a la vista del públic en obertures de cases, baranes i terrats, roba bruta o roba rentada 
o altres objectes que quedin a la vista i que pertorbin l’estètica de la façana. Això en concret en el casc 
antic de Tortosa i donat l’informe favorable del secretari i donada la votació afirmativa en Comissió, 
demano al Ple, elevo al Ple la petició d’aprovació d’aquesta modificació. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Ja avancem que votarem que sí i donarem el nostre suport, 
l’única cosa és que em sap mal que el tema aquest de la roba estesa no sigui per a tota la ciutat, no 
només al barri antic. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Natros el que no tenim clar és el concepte de gairebé 
despullat o despullada perquè, clar, això queda molt, com diuen els castellans, al “libre albedrío” de qui 
en aquell moment està mirant, no?, qui està mirant a la persona que pot catalogar si va casi despullat o 
despullada. Pensem que s’hauria d’acotar més perquè potser jurídicament això pot crear conflictes, 
aquest termini, i per tant ens abstindre’m.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No descartem, ho hem dit, ho hem comentat també en Junta 
de Portaveus i em penso que la mateixa regidora ho havia comentat en la Comissió Informativa d’ampliar 
a tota la ciutat la limitació de no poder utilitzar els balcons o les façanes per tenir roba, ho fem al casc 
antic, on veiem que la problemàtica és més accentuada i farem una valoració d’aquí a un temps de com 
ha funcionat aquest aspecte i ho canviarem.  
 
Respecte a la indefinició jurídica que li preocupava al senyor Monclús jo l’únic que li puc dir és que és 
una còpia literal de l’ordenança que s’està aplicant a altres ciutats i, en tot cas, si queda a “libre 
albedrío” serà dels que han de sancionar, que ni és l’alcalde, ni són els regidors, ni és la gent que circula 
per Tortosa, sinó que és la mateixa Policia Local i els Mossos que són els que tenen autoritat per aplicar 
l’Ordenança. Això respon a una demanda que se’ns havia fet per part de diferents associacions de veïns i 
nosaltres el que hem fet és que hem anat a les ordenances que contemplaven això i hem transcrit 
exactament el que els serveis tècnics ens han dit que era útil per combatre aquesta situació. En tot cas, 
agrair a tots els seu recolzament i també agrair a Esquerra Republicana que no hagi votat en contra, 
malgrat aquests dubtes que li pogués generar. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 19 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), PSC (3), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1) i 2 
abstencions corresponents als regidors del grup municipal d’ERC. 
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06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA PARTIDA  BSO-
23200 48002 A FAVOR DE LA FUNDACIÓN CASA DE ACOGIDA PURÍSIMA CONCEPCIÓN VICTORIA I 
SUBSCRIPCIÓ D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I AQUESTA 
FUNDACIÓ PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA RESIDENCIAL D’URGÈNCIA. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que la Llei 12/2007 de serveis socials, en el seu títol III, capítol I, referent a les competències de 
les administracions públiques, defineix a l’article 31 les competències municipals en matèria de serveis 
socials i, entre d’altres, a l’apartat d) hi figura la competència d’establir els centres i serveis 
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics. A l’annex d’aquesta Llei, hi ha el catàleg 
classificat de serveis i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials, i dintre l’apartat 1.1 Serveis 
Socials Bàsics, de competència municipal per ajuntaments de més de 20.000 habitants hi han els 
serveis residencials d’acolliment d’urgència. 
 
Vist que l’any 2007 es va signar conveni amb Càritas Interparroquial de Tortosa per la gestió i 
manteniment d’aquest servei municipal, donat que era la única entitat social que gestionava un servei 
d’aquestes característiques 
 
Donat que des de l’any 2011 Càritas Interparroquial de Tortosa va traslladar la gestió d’aquest servei a la 
Fundació Casa d’Acollida Puríssima Concepció Victòria. 
 
Vist que al pressupost de l'Ajuntament de Tortosa d’aquest exercici 2012 hi ha la partida nominativa BSO 
23200 48002 “CONVENI CÀRITAS”, amb un import de 25.000 euros per al manteniment d’aquest servei 
 
Vist l’informe  de la intervenció municipal i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones de data 12 de setembre de 2012, al Ple  de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la redenominació de la partida BSO 23200 48002 essent la nova denominació Conveni 
Fundació Casa d’Acollida Puríssima Concepció Victòria pel manteniment del servei d’acolliment 
residencial d’urgència,  mantenint-ne l’import inicial de 25.000€. 
 
SEGON. Aprovar el conveni amb aquesta Fundació per al manteniment del servei d’acolliment residencial 
d’urgència de la ciutat. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde per a la seva signatura “. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: El sisè punt de l’ordre del dia és un tema tècnic, simplement 
és perquè el prestador del servei de la Casa d’Acollida ha canviat de NIF i de titularitat i l’únic que fem és 
que adaptem la partida pressupostària al nou NIF i la titularitat. 
 

 
*-*-* 

 
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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SERVEIS CENTRALS 
 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE VENDA DE 
LA TARGETA TURÍSTICA TORTOSA CARD (NÚM. P - 12). 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que en data 4 de setembre de 2012, mitjançant decret núm. 1707/2012 es va incoar l'expedient 
de modificació del preu públic de venda de la targeta turística Tortosa Card (Núm.P-12).  
 
Atès que en data 5 de setembre de 2012 es va emetre informe proposta per part del gerent del Pla de 
foment turístic del departament de Turisme del servei de Promoció Econòmica, indicant la necessitat de 
modificació del preu públic de venda de la targeta turística Tortosa Card. 
  
Atès l'informe favorable d'intervenció de data 12 de setembre de 2012. 
 
Atès que d'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, l'establiment o modificació dels preus 
públics correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la 
Junta de Govern Local.  
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió de Serveis Centrals emès en sessió de 12 de setembre de 
2012. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent  ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la següent modificació del preu públic de venda de la targeta turística “Tortosa Card”:  
 

Preu de venda*  7,00 € 

Descompte per als socis de Port Aventura 50,00% 
  
* Majors de 10 anys. 
 
Segon.-  Publicar un extracte del present acord al BOPT per a la seva entrada en vigor “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup no està en contra de l’augment, això és la 
primera cosa que diem, però el que no acabem de tenir clar és que s’hagi de fer un descompte tan 
important per als socis de Port Aventura, per al club de socis de Port Aventura perquè, en última 
instància, el que estem... a veure, i pensem que a lo millor pot venir més gent aquí, però a la pràctica el 
que estem fem és afavorir que els hotels de l’entorn de Port Aventura, que és on hi ha l’allotjament i 
sabem que, tot i que l’allotjament del pastel que deixa el turisme a lo millor només és un 8%, però on hi 
ha l’allotjament es genera, pràcticament, l’altre 92% de recursos a aquella zona, per tant, amb això que 
fem? Estem afavorint que gent del club de socis, que a lo millor s’allotgen allà, llavors si estan dos o tres 
dies diguin doncs bé “anem a Tortosa”. Això a la pràctica veiem que ho estan fent molt els paquets 
turístics del turisme rus, que venen aquí, peguen una volteta, desprès van a Alfara de Carles, bous, 
flamenc, el que sigui, i passen el dia però se’n tornen allà. Llavors, on deixen realment el recursos 
econòmics és allà. Per tant, nosaltres què demanaríem? No diem que no s’hagi de fer aquest descompte, 
però si més no, el que demanaríem és que als hotels, la gent que estigui allotjada als hotels de Tortosa 
també tingui aquest 50% i probablement ens hauríem de plantejar a la gent que estigui allotjada al 
territori, als hotels del territori de les Terres de l’Ebre perquè resulta que faríem que molta gent que a lo 
millor passa uns dies allà, vingués i llavors sí que deixaria més recursos econòmics al comerç, etc.  
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Per tant, la nostra posició seria d’abstenció i també li demanaríem que consideressin a veure si als hotels 
de Tortosa i de Terres de l’Ebre, o a l’allotjament de Tortosa i de Terres de l’Ebre, a veure si també es pot 
fer aquest descompte. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Intentaré contestar-li a totes les 
coses que m’ha dit perquè crec que no tenim les idees ordenades, és a dir, per ser socis de Port 
Aventura, del club Port Aventura, no s’ha d’estar allotjat a cap hotel, ni s’ha d’estar allotjat als hotels de 
Port Aventura, ni s’ha d’estar allotjat als hotels d’aquí, ans al contrari, normalment els socis de Port 
Aventura no són gent que va a Port Aventura, ve de Rússia i quan ve i aterra aquí, es fa soci de Port 
Aventura.  Aquest es traurà l’abonament. Els socis de Port Aventura són els, normalment, residents a 
l’entorn i algun tortosí i tortosina que també ho és soci de Port Aventura i que és un club que ens ofereix 
la possibilitat d’aportar molta gent. Jo els hi he explicat en Junta de Portaveus que és una aposta que 
se’ns fa des del Departament de Turisme com a experimental, que ja veurem quin resultat dóna, però 
això no és de que s’afavoreixi a uns hotels o no. L’usuari d’hotel no és soci del club Port Aventura, no és 
aquest perfil de soci. 
 
Després, també així de passada ha dit “oh, és que clar, venen els russos, fan aquí una passadeta, va a 
Alfara i se’n tornen a dormir a Port Aventura”. Doncs sí, sí, però és molt millor això que ni passin i avui 
per avui, els russos que han estat passant algun dia, aquest estiu per Tortosa, es volguessin quedar a 
dormir, no els podríem allotjar perquè han hagut dies que han passat fins a 600 persones de nacionalitat 
russa visitant, efectivament, només o la Catedral o els Jardins del Príncep. Que és poc? Segur, però és 
més del que teníem fa un any i, per tant, tampoc no hem de menysprear aquest fet, no l’hem de 
menysprear, ans al contrari, per tant, entenc el seu suggeriment el que passa és que crec que no està... 
no pivota sobre una base, no tenen res a veure els hotels.  
 
I li vull recordar, per a que tothom ho tingui clar, que amb aquests 7€ què estem oferim. Estem oferint 
l’entrada gratuïta a l’exposició permanent de la Catedral; l’entrada gratuïta al Centre d’Interpretació del 
Renaixement i Reials Col·legis; l’entrada gratuïta als Jardins del Príncep i la col·lecció d’escultures de 
Santiago de Santiago; l’entrada gratuïta al Centre d’Interpretació de la Setmana Santa; l’entrada gratuïta 
al Centre d’Acollida Turística i al Centre d’Interpretació de les Tres Cultures; l’entrada gratuïta al Museu; 
un descompte del 50% en la adquisició, la utilització de l’audioguia al Museu; un 5% de descompte en 
més de 25 restaurants de Tortosa; un 10% en l’adquisició d’artesania i altres vendes a botigues del 
sector turístic; un 10% de descompte en visites guiades; un euro de descompte en tots els taxis, la 
utilització de taxis; un 10% en la contractació de serveis d’hípica; un 5% de descompte en totes les 
pastisseries agremiades al Gremi d’Artesans Pastissers i també descomptes en algunes de les botigues 
del nucli antic, per tant, es poden oferir més coses? En aquesta operació l’Ajuntament de Tortosa no 
guanya res, poder ans al contrari, si hi ha aquell usuari que ho acaba utilitzant tot segur que li costa a 
l’Ajuntament més “calers”, per tant, quan fem aquest tractament especial als socis del club Port 
Aventura, ho estem fent però no va adreçat a turisme esporàdic que s’allotja a l’hotel, sinó que va dirigit a 
aquells usuaris de Port Aventura, als habituals, als que acaben anant que són, essencialment, famílies i 
nens. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: A veure, tot això ho tinc clar i no he dit que estès en contra 
d’aquest descompte, vull dir que com més gent vingui aquí millor, que més diners deixarà. Jo l’únic que 
he dit, he fet una reflexió al voltant de l’allotjament, on es deixa realment diners, no? 
 
El que sí que estic dient, i això sí que és el que demanava el nostre grup, és que el mateix 50% de 
descompte es pogués fer a tots aquells que s’allotgen a hotels o a diferents llocs de Tortosa o Terres de 
l’Ebre, o sigui, el mateix tracte. Això és el que demanàvem que fiquessin a més a més. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Si però no ens acabem d’explicar. Això no és tracte per als 
hotels de Port Aventura, ni per a la gent que s’allotja allà. És per al club, si. Per a la gent que s’allotja als 
hotels de Tortosa exclusivament, doncs si, però els que no s’allotgen als hotels de Tortosa i que visitin un 
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dia Tortosa, doncs també podrien tenir.... Jo l’únic que els hi puc dir és que el criteri que s’ha mantingut 
fins ara és aquest. Aquest criteri és el que vam fer conjuntament vostès i nosaltres quan governàvem i, 
home, a nosaltres ens agradaria mantenir-lo. De totes formes agraeixo la seva intervenció en positiu i la 
seva abstenció, que també vull pensar que és en positiu. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Més enllà dels costos, més enllà de l’oferta contemplada en 
el “pack” amb totes les activitats i serveis que ha fet esment, hem tingut oportunitat aquí en el plenari 
també des del nostre grup municipal de ficar de manifest la falta de política turística i, sobretot, de falta 
de política turística cultural que té la nostra ciutat, justament essent un dels seus actius principals. 
 
I aprofitant el primer Ple del curs polític, un tema recorrent que gairebé en tots els plens va anar sortint el 
curs passat, avui també fiquem de manifest que justament aquesta manca de política turística, política 
turística – cultural principalment com a branca fonamental d’un Pla estratègic que continua brillant per la 
seva absència. Per tant, pensem que falten criteris a través dels quals poguéssim posar damunt la taula 
els costos, els preus d’entrades i voldria lligar el nostre posicionament d’aquest punt i del punt que 
vindrà, el punt 8, per manifestar la nostra abstenció en aquest sentit. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Jo l’abstenció res li discuteixo. 
Quan em diu una falta de política cultural, turística, cultural activa, bé, vostè pot dir el que vulgui, jo l’únic 
que li puc dir...., li podria comparar el que va fer l’anterior Govern, no li comparo, jo només li dic el que ha 
fet l’actual Govern. Miri, havia un Centre d’Interpretació del Renaixement? No, l’ha creat aquest Govern. 
Havia un Centre d’Interpretació de la Setmana Santa? No, l’ha creat aquest Govern. Havia un Centre 
d’Interpretació de les Tres Cultures? No, l’ha creat aquest Govern. Havia un Museu a la ciutat de Tortosa? 
No, a partir del 29 l’haurà creat aquest Govern. Havia un Centre d’Interpretació de les Muralles? No, l’ha 
creat aquest Govern. Clar, que després de tot això ens digui que no hi ha una política cultural vinculada al 
turisme, bé, pot fer el discurs que vulgui, però és que la gent ho sap, és que la gent ha viscut a Tortosa i 
continua vivint a Tortosa i, per tant, vostès poden fer el discurs de què “no, no hi ha política turística o no 
hi ha política turística a nivell cultural”, doncs bé, és opinable. Jo el que li puc dir és que el Centre 
d’Interpretació del Renaixement no existia. Que hi havia política cultural activa en aquell moment? No 
existia tampoc el Centre d’Interpretació de la Setmana Santa, no existia el Centre d’Interpretació de les 
Tres Cultures, òbviament no existia el Museu. Desprès de que en cinc anys s’està fent tot això, com qui no 
vol res ve aquí i diu “no, és que no existeix”. Bé, digui que vostè no la comparteix, no la comparteix i el 
Grup Socialista no l’ha compartit i al Grup Socialista el Museu no ha sigut una prioritat, per a nosaltres si. 
No la comparteixen, vostès en farien una altra. El Centre d’Interpretació del Renaixement no ha sigut una 
prioritat, vostès no l’haguessin fet, es veritat. El Centre d’Interpretació de la Setmana Santa tampoc no la 
comparteixen, per a vostès , es va quedar demostrat i palès, que no va ser en cap moment cap prioritat, 
per a nosaltres sí. 
 
Diguin que no els agrada el que fem, digui que vostès farien una altra cosa i després tindran la 
credibilitat que tindran, perquè saben el que van fer en 8 anys els tortosins i les tortosines, ara, dir que 
no fem res, jo crec que inclús els hi és contraproduent a vostès, perquè és tan clar, és tan evident i és tan 
patent que no sé on ben bé els hi porta i si volen un Ple monogràfic del que sigui, de veritat que jo estic 
disposat a fer-lo i si el ROM diu que falten regidors, ja li fico signatures de regidors del meu grup per a fer 
el Ple monogràfic de turisme, de cultura o del que vostès creguin convenient. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Temps tindrem d’anar parlant-ne, però de la seva gestió 
perquè vostès ja porten 5 anys. I no parlem d’aquell 20 o més de 20 també d’ajuntaments convergents, 
no ho hem fet mai nosaltres. Escolti, nosaltres no parlarem més de passat, parlarem de present i de futur 
i, per tant, no ens parli de passat. 
 
No n’hi ha prou en crear infraestructures. Atenció, també cal veure quin tipus d’infraestructures, quins 
programes tenen adscrits aquestes infraestructures, en quins dictàmens dels tècnics es compten per fer 
aquestes infraestructures, sobretot, després quina utilitat, quina funcionalitat se li dona i com tot això es 
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relliga amb una política cultural global, no solament en el sí de la ciutat, sinó enganxant la política 
cultural des de la ciutat, també en el territori i també, fins i tot, amb una visió nacional i, per tant, això 
entenem que no existeix. Això ja ho hem dit aquí en aquest plenari i tindrem oportunitat de continuar-ne 
parlant amb tota seguretat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Tindrem oportunitat de parlar-ne. Jo l’únic que li dic que es faci 
un reconeixement, faci un reconeixement. Per què? Perquè el Centre d’Interpretació de la Setmana 
Santa, del Renaixement, de les Tres Cultures i de les Muralles no existia a Tortosa, no existia. Jo no dic 
que no ho hagués fet un altre govern, no existia, i ho ha fet aquest govern actual. Em diu “porten 5 anys”, 
si home compti, surt a més d’una infraestructura cultural per any. El Museu no existia i no existia d’anys, 
d’anys, no només d’anys de govern socialista. Si d’altres anys no existia i ara hi ha un Museu, ara a 
vostès, ja els veig venir, no els hi pareixerà bé el Museu que hi hagi, doncs segur. Però segur que és millor 
que el que havia, perquè no n’hi havia.  
 
Que no els agrada el Centre d’Interpretació de la Setmana Santa, per les raons que sigui, perquè no 
respon als seus criteris?, doncs també estic d’acord, però ara l’hi ha i l’ha fet aquest Govern, no els hi 
sàpiga mal reconèixer-ho.  
 
Que això no lliga amb no sé quines polítiques culturals a nivell nacional? Escolti, si vol un dia venim i en 
parlem, però ara estàvem fent una cosa tan banal com era aprovar un preu públic d’una targeta turística 
que passàvem de 6€ a 7€ perquè incloíem una visita nova que era el Museu. Si volen parlar de qualsevol 
altra cosa ho tenen fàcil, o a precs i preguntes, o una moció, o un Ple extraordinari i estem a la seva 
disposició, ara, ara fem el que fem i vostè diu “no vull parlar de passat”, parlem de present, jo li he parlat 
de les infraestructures que ha fet aquest Govern i vostè em diu “si, però nosaltres no les compartim”, 
doncs bé, estem d’acord, estem d’acord, nosaltres si. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 16 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i 5 abstencions 
corresponents als regidors del grups municipals del PSC (3) i d’ERC (2). 
 
 
 
08 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC D'ENTRADA AL MUSEU DE 
TORTOSA.  
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L’Ajuntament de Tortosa està treballant en el desenvolupament del projecte museològic i museogràfic 
del futur Museu de Tortosa, a la sala d'exposició permanent del pavelló núm. 12 de les instal·lacions de 
l'antic Escorxador. 
Les peces del fons patrimonial, que fins ara havien estat a la sala de reserva, es disposaran a la sala 
d'exposicions del Museu. La visita de pagament a aquest nou espai municipal completarà les que ja es 
poden fer a la ciutat. 
 
Vistos els informes, de data 6 de setembre de 2012, emesos per la cap tècnica de l'IMACT, que recullen 
la previsió d'ingressos i despeses del Museu de Tortosa, i la necessitat d'establir el corresponent preu 
públic, respectivament, i l’informe emès per l’interventor municipal en data 12 de setembre de 2012. 
 
De conformitat amb el disposat als articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, de data 12 de setembre de 
2012, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la proposta d'establiment del preu públic d'entrada al Museu de Tortosa, amb la tarifa 
següent: 
 

 General Titulars targeta Tortosa Card Menors de 10 anys 

Entrada 3 € Gratuïta Gratuïta 

Servei d’audioguia 2 € 1 € Gratuïta 

 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per a la seva entrada en vigor “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En aquest punt de l’ordre del dia sí que els hi faré una 
matisació. Aquí, a la proposta que vostès tenen, figura el preu de l’entrada, la general, els titulars de 
targeta turística que és gratuït i els menors de 10 anys que és gratuït. I el servei d’audioguia, el general i 
el de Tortosa Card que és, com hem dit ja, un 50% de reducció i els menors de 10 anys. 
 
A diferència del que tenim als altres preus d’entrada, ja sigui al Centre d’Interpretació del Renaixement, 
ja sigui al Centre d’Interpretació de les Tres Cultures o ha sigui als mateixos Jardins del Príncep, no 
s’havia inclòs a la proposta i, per tant, ho esmenem i ho incloem a la proposta, el preu reduït per persona 
de 2€, i aquest preu reduït s’aplica als majors de 65 anys, a les persones discapacitades, a les persones 
de família nombrosa i als estudiants que disposen de carnet d’estudiant i, a la vegada, un preu reduït per 
a grups de més de 50 persones a 1€ per persona, igual com tenim a la resta de preus públics referents a 
l’entrada a aquests equipaments culturals o turístics. Per tant, la proposta, a part del que tenen vostès, 
es complementaria amb aquests preus addicionals i amb aquestes condicions que jo acabo de llegir. 
 

Tipologia Entrada Servei d’audioguia 
        

General 3 € 2 € 
        

Majors de 65 anys 2 € 1,50 € 
Famílies nombroses 2 € 1,50 € 
Discapacitats 2 € 1,50 € 

Reduïda 

Estudiants amb carnet 2 € 1,50 € 
        

Titulars targeta Tortosa Card Gratuïta 1 € 
        

Menors de 10 anys Gratuïta Gratuït 
        

Grups De 50 persones o més 1 € 1 € 

 
 
Intervenció del Sr. Jordan: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: El nostre vot serà favorable, però el que volem fer és una proposta 
en relació al que se’ns ha comentat a la Comissió de Cultura i és que el servei d’audioguia està només en 
català, castellà i anglès. Pensem, i abans s’ha dit aquí, que el turisme rus i, per exemple, el turisme 
francès és molt important i, per tant, faríem un prec relacionat amb aquest tema de què també es 
poguessin traduir en aquests idiomes el servei d’audioguia. Gràcies. 
 
Intervenció del Sra. Alcalde: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Recepcionem la seva proposta amb la única matisació que el 
turisme francès ens pareix perfecte. En quant al turisme rus, que ja ens ho vam plantejar, ens trobem que 
s’està consolidant, que ve a la ciutat, però les visites que fan són visites molt en grup i que es porten el 
seu propi guia, és a dir, que cada grup ve i fan la visita amb el propi guia, per tant, no és que ho 
descartéssim, però que havíem considerat que turistes russos a títol individual o familiar, així com 
francesos sí que ens en solen venir, de russos de moment encara no ho hem detectat, però en tot cas 
agraeixo el vot favorable i la proposta en constructiu.  
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Respecte al preu ens sembla correcte, ja ha dit en Junta de 
Portaveus el que ara ens ha explicat, per tant, les consideracions que nosaltres volíem fer ja estan 
esmenades. Votarem favorable, però el que sí que demanaríem és que s’afegís que els escolars dels 
col·legis de Tortosa poguessin tenir l’entrada gratuïta, si van en un grup escolar. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde:  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Això amb la regidora d’Ensenyament ja ho vam estar gestionant i 
discutint. No pagaran entrada, formarà part d’una activitat pròpia que ofereix el Museu a totes les 
escoles i instituts de Tortosa, del municipi de Tortosa. Ens hem marcat l’objectiu, que sabem que no 
complim, perquè l’haurem de complir aquest curs i el curs que ve, però voldríem que tots els escolars i 
tots els instituts de Tortosa poguessin passar per allí, en una activitat que ja l’Ajuntament ve portant a 
lloc de fa temps, que és “Descobrir la ciutat”, que oferim de forma gratuïta a tots els col·legis, igual com 
ho estem fent amb els Jardins del Príncep o amb l’exposició del Renaixement, també ho farem, 
prepararem un material didàctic. I una altra cosa serà si venen escolars de fora de la ciutat de Tortosa, 
que li donarem el tracte preferent, però no serà ja una activitat organitzada pel propi Ajuntament dins del 
marc de “Descobrir la ciutat”. També moltes gràcies pel vot favorable i per la proposta, que ja estava 
recollida.  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 18 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i 3 
abstencions corresponents als regidors del grup municipal del PSC. 
 
 
 
09 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que l'Ajuntament de Tortosa és titular de l'Escola Municipal de Música de Tortosa, motiu pe qual, 
d'acord amb l'article 44 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, té establert un preu públic per la prestació del servei d'Escola Municipal de Música. 
 
Vist l'informe del cap de la unitat d'Ensenyament on es proposa incrementar els preus públics de l'Escola 
Municipal de Música per al curs escolar 2012-2013 en un 3% de forma general, acostant-nos d'aquesta 
manera a l'increment de l'IPC de Catalunya de l'any 2011, el qual ha estat del 2,5%. 
 
Vist l'informe d'Intervenció i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, 
emès en sessió  del 12 de setembre de 2012 , al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació del preu públic de l'Escola Municipal de Música de Tortosa, 
regulat a l'article 5è de l'ordenança núm. P-4, quedant la redacció de l'esmentat article de la següent 
forma: 
 
“Article 5 
Quotes 
 
Els imports dels preus públics a pagar es determinaran en funció de la tipologia de serveis que se 
sol·licitin o que s’utilitzin. S’aplicaran les tarifes següents: 
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Nivell Concepte Euros 

Tots Matrícula 58,35 

Tots Quota mensual 8 

Nivell Concepte Euros/mes 

Sensibilització Música i moviment 10,6 

Iniciació Llenguatge musical 10,6 

 Instrument 8,48 

Formació bàsica Llenguatge musical 26,52 

Instrument  42,43 

Cambra 6,36 

Conjunt instrumental 6,36  
Matèries opcionals 15,91 

Formació avançada Llenguatge i harmonia 31,82 

Instrument  42,43 

Conjunt instrumental 6,36 

Matèries opcionals 12,73  
Segona optativa/segon instrument 15,91 

Formació d'adults Llenguatge musical 26,52 

Instrument  37,13  
Segona optativa/segon instrument 21,21 

 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per a la seva entrada en vigor “. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Té un increment, plantegem un increment del 3%, que és 
aproximat a l’IPC i, en tot cas, jo abans, després us dono la paraula, vull deixar constància, ho he fet 
aquest matí públicament a una roda de premsa, de l’esforç que s’ha fet però especialment pel claustre 
de professors per poder oferir els cursos que s’estan oferint sense que suposi un increment de preu, 
sense que suposi un increment de recursos que aporti l’Ajuntament malgrat ha hagut una reducció de les 
aportacions que fa la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d’instal·lacions. Aquest esforç de tot el 
claustre de professors, que jo agraeixo aquí, més l’ajustament, hem deixat d’oferir, ara no sé quin és, 
però un instrument que tenia 1 alumne i que tenia un cost desbaratat en relació a 1 alumne i la 
incorporació de l’aula de música tradicional a la mateixa infraestructura de l’escola, ens permet només 
plantejar un increment d’acord amb l’IPC i no tenir que repercutir tota la reducció que suposa la menys 
aportació per part del Govern de la Generalitat a aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: El nostre vot serà d’abstenció perquè tal com vam dir a la 
comissió corresponent, no ens sembla correcte, o no ens sembla bé que l’IPC només s’apliqui als preus, 
només s’apliqui a les taxes, als impostos, però no s’apliqui als salaris o a les pensions. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, que ja hem comentat moltes vegades, nosaltres no hi podem donar suport. 
Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Jordan: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: El nostre grup votarà en contra perquè considerem que la 
pujada de preus està per damunt de l’increment de l’IPC. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició és la d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: En aquest cas votarem en contra. Ja vam manifestar en el 
seu moment, quan la Generalitat, i aquí s’ha dit, vam constatar la seva retallada i la seva reducció dins 
de l’àmbit educatiu pel que fa a les escoles bressol i a les escoles municipals de música. Pensem que 
l’educació musical és fonamental com a complement de l’educació de la sensibilitat de les persones i 
pensem que això no pot gravar, un altre gravamen més a la butxaca dels contribuents, dels pares i de les 
mares, dels xiquets i de les xiquetes i per això votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, reforçar el que he dit. No s’està gravant més, 
s’està incrementant l’IPC. L’increment de gravamen que podria suposar si s’hagués repercutit 
íntegrament la reducció d’aportació que es feia des del Govern de la Generalitat, no hagués sigut ni el 3, 
ni el 5, ni el 10, ni el 15% més i, per tant, tant de bo poguéssim garantir sempre que els preus de l’escola 
de música es poguessin repercutir d’acord amb l’IPC. 
 
Estem d’acord que l’educació musical és fonamental i estem tan d’acord que aquest govern municipal, 
que no aposta pels equipaments culturals, reconstruir una escola municipal de música que fins ara no hi 
havia, un edifici específic. Vam regularitzar la situació laboral dels professors de música, que no estaven 
contractats ni tot l’any, ni d’acord amb el conveni que els corresponia, ho va fer aquest govern municipal 
perquè hi creia i tots aquests efectes ha suposat que l’escola municipal de música que aquest govern va 
agafar en 42 alumnes, a data d’avui tingui 132 alumnes matriculats. 
 
En tot cas, moltes gràcies a aquells que han expressat el seu vot favorable, als que s’han abstingut 
també. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SUPRIMIR LA TAXA DE L’EURO 
PER RECEPTA MÈDICA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada per portaveu del partit Plataforma per Catalunya, 
Sr. Jordi Pere Casanova Panisello: 
 
“ Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un euro per cada 
medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a ser dispensat per les farmàcies catalanes a 
partir del 23 de juny de 2012, i que aquesta mesura perjudicarà principalment els col·lectius amb un 
menor poder adquisitiu com són els pensionistes, integrat per gent d’edat avançada i amb tendència a 
requerir especial atenció en ser més vulnerables davant les malalties, i per tant els qui han de recórrer a 
l’ús de fàrmacs amb més assiduïtat. 
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Atès que establir el pagament per l’adquisició de fàrmacs implica privatitzar un pilar fonamental de 
l’Estat del benestar com és la sanitat pública i ignorar els més elementals principis de justícia social i 
d’accés al sistema de salut pública. 
 
Atès que a més de la taxa de l’euro per recepta mèdica s’han implantat altres mesures com el 
copagament farmacèutic aprovat pel Govern espanyol, que va entrar en vigor el passat 1 de juliol de 
2012, i la fi de l’exempció del pagament d’altres 425 medicaments que fins ara eren gratuïts, mesures 
totes elles que agreujaran la situació de moltes economies domèstiques colpejades per la crisi i 
especialment la del col·lectiu dels pensionistes i els qui precisen tractaments crònics, per tractar-se dels 
principals sol·licitants de fàrmacs. 
 
I atès que el cobrament d’un euro per cada recepta emesa pot posar en perill la continuïtat d’alguns 
tractaments en persones especialment vulnerables, i exposar-les a un risc sanitari per haver 
d’interrompre temporalment o fins i tot prescindir de la seva medicació davant la impossibilitat de poder 
fer front al seu pagament. A més, la taxa de l’euro per recepta és injusta per al ciutadà que ja contribueix 
al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos i no actua sobre les veritables causes 
estructurals dels problemes de la sanitat pública. 
 
Per tot això anteriorment exposat el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del següent acord: 
 
1.- Expressar el rebuig d’aquest Ajuntament a l’aplicació de la taxa de l’euro per recepta implantada per 
la Generalitat de Catalunya. 
 
2.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a derogar la taxa sobre els actes 
preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i 
dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de 
dispensació contemplada a la Llei d’acompanyament dels pressupostos aprovada amb data 14 de març 
de 2012. 
 
3.- Donar trasllat dels anteriors acords als il·lustres Col·legis Oficials de Farmacèutics i de Metges de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Des del nostre grup municipal votarem negativament la 
proposta, tal i com hem dit altres vegades, per la naturalesa del partit que la proposa, però 
independentment d’aquesta situació, volem recordar que el que aquí se’ns demana és una cosa que des 
del nostre grup, a nivell de diferents institucions en les quals tenim representants, ja s’ha estat treballant 
sobre aquest tema. En aquest sentit, vull recordar que el nostre grup al Parlament de Catalunya ha 
presentat diferents propostes, igualment ho ha fet al Congrés dels Diputats, també al Senat i finalment 
inclús ha arribat a fer preguntes a l’Eurocambra, per tant, al conjunt d’Europa. 
 
Estem en un moment, en una crisi econòmica molt dura i, per tant, cal prendre quina decisió ha d’haver a 
l’hora de sortir de la crisi i en aquest sentit, des del nostre grup, pensem que la crisi no l’han de pagar 
només les classes mitjanes i les classes treballadores, com és el que està passant en aquests moments. 
Pensem que hi ha alternatives abans de posar un impost als malalts, perquè en definitiva és d’això del 
que es tracta, que com ben bé s’ha dit, afecta a moltíssimes persones, a les persones més dèbils, als 
pensionistes, a les famílies que ho estan passant malament, i en aquest sentit hem proposat diferents 
alternatives perquè, si bé fan falta diners, és cert també que se’n poden buscar d’altres llocs. En aquest 
sentit, reitero que el nostre grup ha presentat a tots aquests parlaments que abans els hi he explicat, 
diferents mesures per a que no s’hagin de fer aquestes coses que avui aquí estem parlant. Per exemple, 
hem demanat un impost als dipòsits bancaris; hem demanat un nou impost a les empreses nuclears com 
altres comunitats autònomes estan duent a terme; hem demanat també la implantació d’un impost a la 
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contaminació; un impost al patrimoni; que es recuperi l’impost de successions de les grans fortunes que 
es va eliminar; hem demanat també que es retiri el concert que tenen escoles de l’Opus a Barcelona que 
separen xiquets i xiquetes i que inclús sentències del Tribunal Constitucional han donat la raó i que el 
Govern català ha recorregut en contra; hem demanat l’impost a Protecció Civil a AENA i també hem 
demanat, evidentment, que hi hagi, com a la resta d’Europa, una reducció del frau fiscal que sobretot les 
grans empreses porten a terme. 
 
Per tant, reitero que tot el que s’ha dit aquí ho compartim i que el nostre grup ja ho ha defensat i ho 
continuarà defensant en diferents àmbits. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Efectivament, no solament el Govern de la Generalitat, 
sustentat per Convergència i Unió, impulsa polítiques de retallades en l’àmbit de l’estat del benestar, 
sinó, fins i tot també, gravàmens en aquest cas l’euro per recepta que afecten a les classes més 
desfavorides. De fet, aquesta qüestió ja la vam contemplar en la moció que el nostra grup va presentar a 
aquest plenari en defensa de la salut pública i per tant, òbviament, nosaltres estaríem d’acord, el que 
passa és que també, com hem manifestat en anteriors plens, les mocions d’aquesta formació política i 
del Grup Municipal de Plataforma no les compartim atès el seu substrat ideològic, per tant, votarem en 
contra aquesta i la següent moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: No em sorprèn el que estic veient aquí, to i així, jo voldria 
recordar a tothom, especialment al senyor Sabaté i al senyor Jordan, que la nostra formació és legal en 
tots els aspectes, per tant, tot això que sempre vostè repeteix de la naturalesa de la nostra formació no 
tinc ni idea a què es refereix, ara bé, el que sí que li diré és que cada vegada que ho diu ens dóna vots. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Em refereixo, per exemple, a les fotografies aquí a Tortosa en una 
manifestació, farà cosa d’un any, amb molts “d’skins”, on la presidenta del seu partit a nivell de Tortosa 
es va fer fotografies amb una bandera anticonstitucional i antidemocràtica. Si no l’ha vist mai, aquesta 
fotografia, al proper Ple li portaré. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Aquesta fotografia que diu vostè, que jo també l’he vista, li 
vull recordar que l’acte havia acabat, per tant va ser una cosa a nivell absolutament particular i, a més, 
va ser un problema de mal entès. L’acte havia conclòs, fins i tot la policia ja havia marxat, havia marxat 
tothom, quedaven allí quatre i va ser una cosa absolutament particular. Per tant, si es refereix a això com 
a naturalesa del nostra partit o del partit que jo represento, em sembla que s’equivoca bastant perquè a 
mi no m’ha vist mai, mai, ni cap dels que estem aquí en una situació com la que vostè descriu, per tant, 
miri, deixis de punyetes, parlem clar, nosaltres som un partit tan legal com el de vostè, exactament igual, 
exactament igual. Hem passat pels mateixos passos o pels mateixos processos o procediments que 
vostès i jo aquí represento a una sèrie de gent, com vostè o com qualsevol dels que estem aquí. Jo per 
estar aquí vaig anar a unes eleccions, les vaig encapçalar, i vaig treure els vots necessaris per estar aquí, 
això els hi recordo a tots, per tant, a partir d’ara aquestes “tonteries” i aquestes punyetes no les digui 
més. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 18 vots en 
contra, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), PSC (3), I-ET-E (2) i PP (1), 1 vot a favor 
corresponent al regidor de PxC, i 2 abstencions corresponents als regidors del grup municipal d’ERC.  
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11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER UN CIRC SENSE ANIMALS A 
TORTOSA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada per portaveu del partit Plataforma per Catalunya, 
Sr. Jordi Pere Casanova Panisello: 
 
“ Donats els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de 
sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser 
víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser subjectes a actes 
cruels que els suposin sofriment físic o psicològic o causar-los estats d’ansietat o de por. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques, procuri el 
seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a 
llargues distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials 
més bàsiques. 
 
Atès que entre els animals que s’exhibeixen en els circs figuren animals salvatges que, àdhuc haver 
nascut en captivitat, mantenen els seus instints naturals i el procés d’aprenentatge de comportaments 
antinaturals per a la seva espècie es fa mitjançant la violència. 
 
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la 
conservació de les espècies. 
 
Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte 
de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la naturalesa també comporta el respecte a aquells éssers amb 
els quals compartim el planeta Terra. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada i 
promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als menors 
d’edat, que constitueixen el públic majoritari d’aquests espectacles. 
 
Atès que ja són 89 - 58 a Catalunya - els ajuntaments a Espanya que han prohibit els circs amb animals, i 
un creixent nombre de països de tot el món estan promovent lleis i ordenances per protegir a aquests 
animals. 
 
Atès que la presència d’animals salvatges en la via pública pot suposar un risc per a la salut pública per 
la possible transmissió de malalties. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen nombrosos casos 
d’animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys materials i personals. 
 
Fem menció a les més de 360 signatures aportades per ANIMA NATURALIS, organització que ha proposat 
aquesta moció al nostre grup municipal. 
 
El Grup Municipal de PxC proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Tortosa amb els principis ètics, socials i mediambientals i 
amb el respecte a no causar sofriment als animals. 
 
2.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs. 
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3.- Adaptar les ordenances municipals amb el propòsit de no permetre l’entrada ni la instal·lació a la 
ciutat de Tortosa d’animals salvatges en circs, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a 
forma de garantir la seguretat ciutadana enfront de possibles fugides. 
 
4.- Introduir els compromisos d’aquesta declaració en les ordenances municipals que corresponguin “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, abans d’anar directament a la moció, m’agradaria fer 
uns comentaris que crec que son importants perquè tots entenguem com ha arribat aquesta moció. 
 
L’organització Ànima Naturalis Internacional va contactar amb el nostre grup municipal per veure si 
donaríem suport a la moció que acte seguit presentarem. Evidentment, i seguint el nostre programa 
electoral de respecte als animals, vam acordar portar la moció al Ple de l’Ajuntament de Tortosa, una 
moció que, volem recordar, ja ha estat presentada a molts ajuntaments i aprovada, fins i tot, per majoria 
absoluta, com és el cas de la ciutat de Piera on també va ser presentada per Plataforma per Catalunya i 
es va aprovar per majoria. 
 
Som al segle XXI i creiem que el circ, tot un art, ja no necessita els animals salvatges per fer el seu 
espectacle. Tenim grans exemples: el Circ du Soleil, el Circ Raluy que, potser m’equivoco, però jo diria que 
fa molt de temps que no fa servir animals salvatges als seus espectacles. 
 
Per altra banda, i des de que la televisió va entrar als nostres domicilis, creiem que els animals salvatges 
han de ser al seu hàbitat natural. Ja tenim manera de veure’ls a la seva natura a través de la televisió, 
del cinema o fins i tot podem anar a zoològics on hem de suposar que estan ben cuidats, tot i que no 
estiguin al seu hàbitat natural.  
 
Creiem que en nom de la tradició no tot s’hi val. Les tradicions poden ser totes molt respectables, per 
suposat, però no es pot permetre en nom de la tradició perquè si fos, a veure, si fos tot per la tradició, 
encara tindríem avui en dia vigent el dret de pernada, encara cremaríem bruixes o tiraríem burros i 
cabres dels campanars, cosa que es bastant salvatge. Per tant, creiem que hi ha certes tradicions a les 
que s’ha de començar a posar ordre. 
 
Dit això, passem directament a la moció. (El Sr. Casanova llegeix la proposta reproduïda més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: A l’igual que la moció d’abans, compartim moltíssims dels seus 
plantejaments, però pels mateixos motius que hem diu abans, votarem negativament. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Prego a tot el públic assistent que hagi tingut molt en 
compte l’explicació del senyor Jordan i l’explicació del senyor Sabaté perquè vegin com funcionen les 
coses en contra del grup municipal que jo represento, tot i que les mocions que portem al Ple, en un 90% 
res tenen a veure amb temes d’immigració o amb altres. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 18 vots en 
contra, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), PSC (3), I-ET-E (2) i PP (1), 1 vot a favor 
corresponent al regidor de PxC, i 2 abstencions corresponents als regidors del grup municipal d’ERC  
 

21  /40  



 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE DECLARACIÓ 
D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada per portaveu del partit Esquerra Republicana de 
Catalunya, Sr. Josep Felip Monclús i Benet: 
 
“ Front a la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Tortosa i, per 
extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, 
a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 
40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer, l’espoli fiscal suposa 16.000 milions 
d’euros per Catalunya i estem amenaçats per l’espoli de recursos naturals com és el cabal del riu. És, 
doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels 
interessos col·lectius del poble català. 
 
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient. 
És un Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi està arrossegant. Al mateix temps, ha 
incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de 
Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les 
seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel 
dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara 
s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atempten, si és donen, 
contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que 
aquest presta al conjunt de la ciutadania.  
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat 
de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de la ciutat de 
Tortosa, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de 
cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de 
les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests 
moments històrics que ens està tocant viure. 
 
En base a aquestes raons, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, ¡ a tots els seus grups 
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els 
efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un Estat català 
lliure, independent, democràtic i social. Aquest anhel és la força que ens empeny a subscriure la present 
així com a declarar el municipi de Tortosa com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de 
Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran 
vigents de forma provisional. 
 
DEMANEM: 
 
PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional 
de Catalunya i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya. 
 
SEGON. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures i accions que cregui 
convenient per ordenar la transició fins a la constitució formal de l’Estat català 
 
TERCER. Que l’Ajuntament de Tortosa donarà suport a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents 
accions que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
 
QUART. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la 
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Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que 
aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a 
la Federació de Municipis de Catalunya “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Estem davant d’una greu situació econòmica i social, que la 
patim tant els veïns i les veïnes de Tortosa com tot el poble de Catalunya, probablement, com a 
conseqüència de la pertinença a l’Estat espanyol. 
 
Avui a Catalunya, l’atur afecta a més de 700.000 persones, un 20% de la població es troba al llindar de 
la pobresa i el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer. L’espoli fiscal suposa 
16.000 milions d’euros per a Catalunya, és una xifra, òbviament ja, súper coneguda i estem amenaçats 
per l’espoli de recursos naturals com per exemple és el cabal del riu. És, doncs, davant d’aquest context 
crític que viu avui el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius del poble de 
Catalunya.  
 
L’Estat espanyol ha demostrat la seva incapacitat per administrar el recursos públics d’una manera 
eficient. És un Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi està arrossegant. Al mateix temps ha 
incomplert, de forma reiterada, les seves obligacions econòmiques amb el Govern de la Generalitat de 
Catalunya. L’Estat espanyol és un dels que té un percentatge més alt d’incompliment amb la seva paraula 
i això, aquest incompliment, ha causat uns greus perjudicis al poble de Catalunya i ha posat, inclús, en 
descrèdit internacional les nostres institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat 
els desequilibris creats pel dèficit fiscal, que és insostenible, que pateix la Nació catalana i que està 
desviant cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la 
Generalitat i per als serveis dels ajuntaments.  
 
És per tots aquests motius i, principalment, per a preservar el benestar de les veïnes i dels veïns de 
Tortosa i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisis derivi en greus problemes de 
cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i amb més increment de l’atur i la pobresa de 
les classes treballadores, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics 
que ens toca viure. Bé, és en base a aquestes raons que ens adrecem al Parlament de Catalunya en 
general, i a tots els grups parlamentaris en particular, per tal de que la Cambra catalana assumeixi, d’una 
forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, amb la perspectiva de la 
constitució d’un Estat català lliure, independent, democràtic i social. Aquest anhel és la força que ens 
espenteja a subscriure la present, així com a declarar el municipi de Tortosa com a territori català lliure. I 
a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els 
reglaments d’abast espanyols seran vigents de forma provisional. 
 
Per tant demanem: Primer, que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de 
sobirania nacional de Catalunya i en el termini màxim de 2 mesos, i si s’escau, convoqui un referèndum 
sobre la independència de Catalunya. 
 
Segon, que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat, les mesures i accions que cregui 
convenient per ordenar la transició fins a la constitució formal de l’Estat català. 
 
Tercer, que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions 
que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
 
I quart, notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, a la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris 
del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència,  a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
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Voldria fer un parell de precisions. El grup de Convergència i Unió i també el company Jordi Jordan 
d’Iniciativa m’han demanat, han comentat de al punt primer que diu que el Parlament de Catalunya 
sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de 2 
mesos, suprimir la paraula o les dos paraules “2 mesos”. Em sembla correcte per a que el consens sigui 
més ampli, de prendre en compte el seu suggeriment. I al punt tercer, on diu que l’Ajuntament de Tortosa 
s’adhereix a l’Assemblea Nacional, digui “l’Ajuntament de Tortosa donarà suport a l’Assemblea 
Nacional”. Igual que he dit abans, també ens sembla correcte i crec que això és treballar en positiu i 
buscar el que en definitiva volem: aconseguir que Tortosa sigui territori català lliure, aconseguir que 
Catalunya sigui un Estat d’Europa. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, de tots és coneguda la postura de Plataforma per 
Catalunya. Nosaltres ens considerem, a Tortosa vull dir, ens considerem tortosins, catalans, espanyols i 
europeus. Això és indubtable, al menys des del nostre punt de vista. Tot i així, senyor Monclús, aquesta 
moció ens ha fet pensar molt. Amb el President Pujol, no fa tan de temps, érem 6 milions de catalans, 
ara, poc després resulta que som 7,5 milions. Si tenim en compte la nul·la natalitat autòctona, és que 
hem estat envaïts per un milió i mig d’immigrants. És cert, com diu la moció, que tenim 700.000 aturats, 
però ens agradaria saber quants d’aquests aturats són immigrants; ens agradaria saber quants 
d’aquests 1,5 milions d’immigrants aporten al sistema; ens agradaria saber quants d’aquests immigrants 
viuen a sobre de l’economia submergida, a sobre també amb ajudes; ens agradaria saber quants 
catalans podrien deixar d’estar a l’atur si el nostre Parlament fes lleis per prioritzar la feina per a la gent 
de casa.  
 
Ja que vostès parlen d’economia, en el cas d’una hipotètica independència, quantes empreses catalanes 
que tenen oficines, sucursals, punts de venda a l’Estat espanyol haurien de tancar? Doncs, evidentment, 
moltes. Agreujaríem encara més el problema de l’atur. Per altra banda, quantes empreses espanyoles o 
europees, amb oficines i punts de venda a Catalunya haurien de tancar? Moltes. Això vol dir més atur. 
 
La Unió Europea ja ens ha advertit que qualsevol Estat independent hauria de sol·licitar l’entrada i tenir el 
suport de tots el països que formen la Unió Europea. És evident que a Catalunya difícilment el tindríem. 
 
On vendríem els excel·lents catalans? On operarien les nostres empreses? En fa pànic que una Catalunya 
fora d’Espanya i fora d’Europa es veuria obligada a treballar amb països africans, asiàtics, etc. Ens fa 
pànic acabar essent fora d’Espanya i fora d’Europa un Estat independent islàmic o un Estat independent 
de la República Popular de Xina. 
 
Ara, si m’ho permeten, intentaré ser breu però farem una mica d’història. Onze de setembre de 1714 a 
Barcelona. Els hi llegiré només una petita part del pregó que van fer les autoritats de Barcelona: “Que 
tots som vertaders fills de la pàtria, amants de la llibertat, acudiran als llocs assenyalats a fi de derramar 
gloriosament sa sang i vida per son rei, son honor, per la pàtria i per la llibertat de tota Espanya. 11 de 
setembre, tres de la tarde, 1714, Barcelona”. Rafel Casanova, com a Conseller en cap de la ciutat de 
Barcelona, no va participar mai a una guerra de secessió, sinó que va ser una guerra de successió a la 
Corona entre la casa d’Àustria i el Borbons. Rafel Casanova, un bon català sense dubte, mai va 
encapçalar cap idea secessionista. Casanova sempre havia defensat la pluralitat d’Espanya i el respecte 
a aquesta pluralitat. El catalanisme, un moviment cultural nascut a la Renaixença, volia recuperar l’ús de 
la llengua catalana com a llengua literària i de cultura. Tinc aquí molts exemples, però no ho vull fer més 
llarg, simplement si que m’agradaria recordar unes petites paraules del poeta Joan Maragall, vi de 
Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat, que va arribar a dir que els catalans són més espanyols 
que els castellans o que per ser bon espanyol s’ha de ser bon català. L’expresident Josep Tarradellas, al 
seu primer viatge a Madrid, un cop tornat de l’exili, deia obertament “Estic molt orgullós de ser espanyol”. 
L’expresident Pasqual Maragall, al discurs pronunciat al Parlament de Catalunya el dia 30 de setembre 
de 2005 amb motiu de l’aprovació de l’Estatut va dir “Doncs bé, farem les espanyes. Jo personalment en 
sóc, crec que em som tots, un enamorat d’aquestes espanyes, tant que les volem canviar una mica. És el 
gran repte econòmic que tenim, canviar el marc en el qual estem, no solament parlar de nosaltres i ells, 
no, és que nosaltres som ells”.  
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Des del nostre grup municipal lamentem profundament la manipulació que s’ha fet de molts il·lustres 
catalans que van fer del catalanisme la seva vida, però han acabat esborrats dels llibres d’història 
perquè, evidentment, el tema de la independència ells no l’havien dit mai. El nostre vot, evidentment, ha 
de ser un no claríssim a la moció, tot i que volem deixar clar una cosa: si un dia hi ha una modificació de 
la Constitució Espanyola, amb el suport necessari i es pogués convocar un referèndum per la 
independència de Catalunya, seríem els primers a respectar el resultat, sigui quin sigui. Sempre estarem 
amb el catalanisme, jo mateix em considero catalanista i de vagades, ho sap el senyor Alcalde, jo sempre 
he dit que estarem d’acord amb el pacte fiscal en buscar un tope, un límit de solidaritat, tot això sempre 
hi estarem d’acord. Sempre que parléssim de catalanisme en aventures independentistes, no ens hi 
trobaran mai. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo faré sols unes petites observacions o comentaris a 
diversos aspectes d’aquesta moció que han presentat vostès. Primer, al primer paràgraf, a 
l’encapçalament vostès diuen que “front la gravíssima situació social i econòmica que pateix tot el poble 
de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat espanyol”, miri, jo entenc que la crisi 
econòmica que hi ha actual és global per no dir mundial, és a dir, no conseqüència de pertànyer a un o 
altre Estat. Afecta a l’Estat, afecta a Catalunya, afecta a les comunitats autònomes, afecta als Estats 
Units d’Amèrica, afecta als països de la Mediterrània, Portugal, Espanya, Catalunya, Itàlia, Grècia, Xipre i 
està afectant fins a França. Fa un momentet, fa pocs dies, els president francès ha adoptat la retallada 
més important que s’havia adoptat en la política francesa de, crec, 33.000 milions d’euros, per tant, és 
una crisis global. 
 
Hi ha una altra crisi en aquest moment, que s’ha produït fa molt poc encara que podria estar allargada 
pel temps, que és una crisi socio-identitària que ha esclatat amb una força determinant. 
 
Les dos crisis són d’una importància, l’econòmica i la socio-identitària per definir-ho d’alguna forma, són 
d’una importància capdal i de tal magnitud que la seva resolució comporta, creem, una priorització ja 
que, insisteixo, els dos problemes són de tal entitat i de característiques tan peculiars que molt 
difícilment podrem resoldre’ls alhora d’una forma eficaç, d’una forma eficient i que no perjudiquin a la 
convivència, a la cohesió social i que no perjudiquin, en definitiva, al més important per a nosaltres que 
estem aquí, que no perjudiquin a la ciutadania. 
 
Segon comentari. A l’encapçalament del segon paràgraf de la seva moció diuen: “l’Estat Espanyol ha 
demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient”, miri, jo crec, 
creem, que tots han demostrat, o si volen, tots hem demostrat la incapacitat, tant l’Estat, tant Catalunya, 
tant les comunitats autònomes, hem demostrat aquesta incapacitat per administrar els recursos públics 
d’una forma eficient. Per què? Doncs perquè tots, l’Estat, Catalunya, les comunitats autònomes, tots hem 
viscut durant molts anys per damunt de les nostres possibilitats econòmiques. I això perquè ha succeït? 
Doncs ha succeït, creem, perquè s’ha aplicat i s’ha promocionat una gestió polititzada, una gestió del vot 
pel vot, una gestió en què tot ha anat dirigit a aconseguir guanyar eleccions i ocupar càrrecs i poder, però 
no s’ha fet una gestió econòmica racional que ens hagués permès ara mantenir, o al menys apaivagar la 
força de la crisi amb els temes de benestar social, que són els que estan afectant a la ciutadania i que és 
el que a nosaltres ens ha de preocupar més: la ciutadania i els seus  problemes i les retallades que 
tenen. I, en canvi, la situació s’ha generat pel que jo acabo de dir. 
 
Un altre punt, un altre comentari a una altra part de la seva moció. Diuen: “Catalunya ha de preservar 
com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història”. 
Totalment d’acord, totalment d’acord, si nosaltres estem totalment d’acord. Nosaltres i jo personalment 
estem totalment d’acord, però també jo afegiré que sense manipulacions, tant sigui d’uns com dels 
altres, que al final porten a confrontacions de la ciutadania i al final porten a que la ciutadania perdi 
moltes coses que ara té.  
 
Diuen també aquí, un altre apartat, diuen que és per aquests motius i tal “ i per a preservar el benestar i 
impedir l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de 
degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes 
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treballadores” que hi ha que fer el que diu la moció. Bé, d’acord, però és per això que hem de donar unes 
passes fermes, però passes fermes basades en la raó i no en els sentiments, i no amb el cor, que té 
importància però ara hi ha que “primar” la raó per la gravetat de la situació en què estem, econòmica i 
social. Per tant, cal resoldre una gravíssima crisi econòmica i cal resoldre una situació social històrica 
amb moderació i amb responsabilitat. Cal negociar i cal unir esforços i voluntats.  
 
Diuen vostès també al final que dos de les propostes, una és “demanar al Parlament de Catalunya que, 
de forma unilateral i a tots els efectes, assumeixi la plena sobirania de la Nació” i la segona que venen a 
dir “declarar municipi de Tortosa com a territori català lliure”. Jo crec, jo me sorprèn la primera perquè jo 
crec que l’Ajuntament de Tortosa no té la legalitat, ni la legitimitat, bé, la legitimitat sí, però no té la 
competència per nomenar a Tortosa territori català lliure des del punt de vista legal, tant de la Constitució 
com del nostre benvolgut i malaurat, fins a aquest moment, Estatut, però jo crec que legalment no. 
Legítimament potser si, podem fer una declaració d’intencions, però no adoptar un acord per a declarar. I 
segon, jo el que no entenc és com hem de declarar Tortosa com a territori català lliure i no ho entenc, 
també, pel primer des del punt de vista jurídic, però pel segon perquè jo porto molts anys vivint aquí, és a 
dir, jo porto molts anys vivint a un territori, a un territori català i a un territori català lliure i no ho entenc, 
val?  
 
Per últim, ja acabo, en el sentit de què per tot el que acabo d’exposar, jo el que no vull ni puc exposar per 
raons de temps, lògicament, sobre dos temes, insisteixo, importantíssims i que demanen i requereixen 
una delicada i difícil resolució, en mig d’una duríssima lluita contra una gravíssima crisis econòmica, amb 
conseqüències individuals no menys gravíssimes per a la ciutadania, jo sols puc utilitzar dos paraules per 
definir el nostre plantejament a la seva moció, i aquestes són molt senzilles: ara no toca. 
 
Per tant, el posicionament nostre és negatiu a la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: És evident que el nostre país està vivint una situació de greu 
crisi econòmica al conjunt d’Europa, dissabte hi havia una manifestació a la capital de l’Estat, a Madrid, 
en relació a les polítiques que s’estan duent a terme, però això no pot obviar que també és absolutament 
cert que la setmana passada, l’onze de setembre a la ciutat de Barcelona es va viure la manifestació 
més nombrosa de la història del nostre país: un milió i mig de catalans i catalanes que demanaven 
independència. Segurament també demanaven altres coses, hi havien moltes queixes, però en definitiva 
nosaltres, el nostre grup municipal, pensa que aquesta manifestació posa de manifest, mai més ben dit, 
que a partir d’ara hi ha un abans i un després de tot el que està passant en relació al nostre país. 
 
Tradicionalment, és cert, Catalunya sempre ha buscat un encaix al conjunt d’Espanya. L’onze de 
setembre de 1714 el Rafael Casanova buscava i donava suport a la dinastia dels Àustria, precisament, 
per a que hi hagués aquest encaix i no el va haver i el van matar. Més tard, per fer un petit repàs, perquè 
crec que és important de cara a tota la ciutadania, han hagut molts intents que s’han vingut portant des 
del catalanisme. Estem a la ciutat de Tortosa, a finals del XIX a la nostra ciutat es va produir el Pacte 
federal de Tortosa, un Pacte on van venir diferents polítics del País Valencià, de Mallorca, d’Aragó, de 
Catalunya, Valentí Almirall defensant, ja a finals del segle XIX, una solució federal per a l’Estat espanyol 
on Catalunya es pogués encaixar. Al segle XX també tenim altres esdeveniments importants: la 
Mancomunitat impulsada per Enric Prat de la Riba, que finalment també va ser derogada per una llei 
d’un general dictador, Primo de Rivera. La Segona República, també de tots és conegut, fou un moment 
en què Catalunya novament intentà encaixar-se a l’Estat espanyol. La Generalitat republicana recuperada 
de la mà de Francesc Macià, de Lluís Companys, acabà, després de la Guerra Civil, una vegada més, 
abolida. I ens plantem després de 40 anys de dictadura a l’actual democràcia on Catalunya, de manera 
majoritària, ha demanat amb el primer Estatut d’Autonomia un nou encaix de Catalunya i ara farà uns 
anys, amb l’Estatut de Miravet impulsat pel president Maragall, un nou encaix que de tots és conegut, 
que va ser novament retallat pel Congrés dels Diputats de Madrid. 
 
En aquest sentit, crec que és un exercici de realisme entendre que cada vegada més, hi ha catalans i 
catalanes i tortosins i tortosines que defensen l’opció de la independència i això és el que va passar la 
setmana passada a Barcelona. 
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Des del nostre grup pensem que per a desencallar aquesta situació, l’única possible solució és tenir dret 
a decidir i el dret a decidir significa, com es diu a la moció, que es dugui a terme una consulta popular on 
tothom pugui votar, també s’ha dit al nostre Ple avui aquí, quina és la solució que volen per a l’encaix de 
Catalunya. És la solució més democràtica, que tindria en compte al conjunt de tots els catalans, als que 
es van manifestar i als que no, i és la que el nostre grup defensa perquè pensem, repeteixo, que és la 
solució democràtica. És en aquest sentit que donarem suport per tal de què el Parlament de Catalunya 
pugui convocar una consultar per a que els ciutadans i ciutadanes del nostre país es decideixin. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: És ben cert que el problema prioritari del nostre país és la 
crisi econòmica. I és del tot cert també que existeix un Govern conservador a Barcelona i un Govern 
conservador a Madrid que fins i tot, de vegades, coincideixen a l’hora de suports parlamentaris, a l’hora 
d’imprimir, diguem, la superació d’aquesta crisi amb retallades del dèficit públic que afecten, 
fonamentalment, a les classes més desfavorides i que retallen espais conquerits de l’espai del benestar. 
Per tant, no hem de perdre de vista quin és l’estat de la qüestió. Com també l’estat de la qüestió, i no és 
menys cert, és que al carrer, als centres de treball, als llocs d’oci i de lleure, als centres educatius, a les 
converses quotidianes es parla amb preocupació, a diari, a tocar, cada minut, sobre la situació present i 
sobre el futur del nostre país, de Catalunya, del fet nacional.  
 
Per tant, crec que ens enganyaríem que no seguéssim sensibles al que aquí s’ha dit, la manifestació de 
l’onze de setembre a Barcelona, una de les manifestacions, si no més, la més gran que s’ha produït al 
nostre país i, per tant, malgrat estiguéssim en un escenari municipal, crec que és una de les mocions i un 
dels debats del tot convenient que també poguéssim abordar amb la màxima responsabilitat possible. 
 
I motius hi ha perquè estiguéssim preocupats, i motius hi ha perquè les catalanes i els catalans se sentin 
defraudats i en aquests encaix històric que és del tot cert que sempre “apretés” Catalunya en el context 
de l’Estat espanyol, de que se sentin defraudats, empipats. I les coses les hem de dir amb claredat. Jo sé 
que el meu interlocutor principal ara és el proposant, que és el senyor Monclús, però no em puc estar de 
dir que aquí es recull el que se sembra, per què és cert o no és cert que un partit polític d’àmbit estatal 
va practicar la catalanofòbia com una eina i com un instrument electoral? És cert. És cert o no és cert 
que finançaven “cunyes” de ràdio populistes, barates contra Catalunya? És cert. I és cert o no és cert que 
aquest partit va recórrer un Estatut promogut pel president Maragall, votat pel poble de Catalunya, 
“refrendat” pel Parlament de Catalunya, “refrendat” pel Congrés dels Diputats i el va recórrer al Tribunal 
Constitucional? És cert. Un Tribunal Constitucional que va trigar el que va trigar i que cada dia assistíem a 
unes seqüències de quines possibilitats hi haurien, i quins serien els seus relleus, i quins vocals 
cessarien i no cessarien per a veure com aniria la cosa. I és legítim que poguéssim pensar que més enllà 
de les consideracions jurido-constitucionals hi haguessin damunt de la taula unes consideracions 
polítiques que van portar a què Catalunya sortís al carrer fa dos anys. Es recull, per tant, el que se 
sembra. 
 
I quina és la nostra posició? Ho he de dir amb claredat, perquè si no parlem amb claredat i ens deixem 
d’ambigüitats, crec que fem un flac favor a la ciutadania i a la opinió pública. No es tractar de parlar qui 
és més català o menys català, seria molt fàcil ara dir, i puc recordar ara mateix el que va proposar al 
Parlament de Catalunya un diputat que Els Segadors fos l’himne nacional de Catalunya. Doncs l’estimat i 
recordat Oriol Martorell, director de la Coral Sant Jordi i diputat socialista, per exemple. No hi entraré en 
aquest joc, però si que tinc l’obligació avui de dir i la responsabilitat de que nosaltres no som 
independentistes, no ho som. I defensem que Catalunya és una nació i defensem i van defensar el crit de 
“llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia” lluitant perquè vingués el president Tarradellas, l’autogovern 
per Catalunya, les nostres formes. I com deia Pasqual Maragall “la unió des de la llibertat”, és cert, la 
unió des de la llibertat, per tant, federalisme. 
 
I ahir el dirigent màxim del nostre partit a nivell nacional deia “Espanya será federal o no será”. Ja sabem 
que no s’ha avançat amb això, fins i tot, en un exercici de sinceritat he de dir que també tenim a les 
nostres rengles companyes i companys que no ens entenen, però tenim la responsabilitat de fer 
pedagogia i de lluitar perquè pensem que aquest és el camí. I en el context de la unió des de la llibertat, 
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pensem que l’horitzó és Europa, una Europa federal, una Europa confederal, que tenim la unitat en 
l’econòmic, en lo monetari, però no en lo polític i aquest és un dels grans mals que té el nostre continent, 
uns estats units d’Europa ben bastida, aquest és el gran dèficit que té el nostre continent. Per tant, 
regidores, regidors, des d’aquesta posició de responsabilitat, en aquest exercici de sinceritat política del 
nostre posicionament clar i nítid, volem dir que som federalistes, volem dir que estimem la nostra pàtria, 
volem dir que estimem el nostra país, volem dir que volem el màxim d’autogovern, volem dir que es 
compleixi justícia amb Catalunya, que s’acompleixin els annexes de l’Estatut, que arribin els diners, que 
està escrit que han d’arribar i que no arriben i que Espanya ens entenguin perquè Espanya o serà federal 
o arribarà un moment que no serà, i això en un context dels estats units d’una Europa confederal.  
 
Per tant, des d’aquesta posició, volem nosaltres expressar també el convenciment que tots plegats tenim 
la responsabilitat de treballar, no des d’espais de frustracions, sinó des d’espais de responsabilitat per 
aconseguir el millor per al nostre país. Per tant, és des d’aquesta posició que el nostre vot serà contrari 
per tot el que he explicat. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Ens troben pràcticament a una setmana després de la gran 
manifestació de la Diada del passat 11 de setembre, on el nostre país va parlar molt clarament. 
Catalunya està preparada per fer un pas endavant i mai com ara el poble català hem compartit un horitzó 
d’una manera tan clara. El president Mas ha estat molt clar, Catalunya necessita un Estat perquè durant 
dècades hem intentat transformar l’Estat espanyol i no ens n’hem sortit. Hem intentat que ens 
entenguessin i no ha estat possible, i aquest procés l’hem de fer de forma constructiva, amb respecte, 
com ho sabem fer els catalans i com ho hem fet fins ara. I volem seguir endavant i fer aquest pas amb el 
màxim consens possible i per això hem sol·licitat al grup d’Esquerra Republicana que tragués el període 
de 2 mesos perquè creiem que així no érem capaços d’aglutinar al voltant de la independència una 
àmplia majoria social, el màxim possible de gent que pugui estar en aquest procés, i això no era possible 
en aquest termini tan curt. Els hi agraïm que hagin acceptat treure aquest termini que ens possibilita que 
aquesta moció s’aprovi per una àmplia majoria dels regidors de l’Ajuntament de Tortosa i també els hem 
demanat, i agraïm que ho hagin acceptat també, que es doni aquest suport a l’Assemblea Nacional, en 
tant entitat que aglutina la nostra societat civil.  
 
Per tant, tot i que no compartim tot el que fixa el redactat de la moció en la seva totalitat, sí que podem, 
en aquest cas, votar-ho pel fet de que ha admès les nostres peticions. 
 
Pel que fa al que s’ha comentat aquí, jo si que li voldria dir al senyor Dalmau que la crisi no afecta igual a 
Catalunya, malauradament, que a la resta del països d’Europa perquè, aquí a Catalunya, hi ha Estats que 
se n’estan sortit, mentre aquí no ens en podem sortir pel fet de què estem patint un espoli fiscal per part 
de l’Estat espanyol que no ens permet poder progressar com a país, tal i com podríem progressar amb 
els nostres ingressos. 
 
D’altra banda, també li voldria dir que ha manifestat reiteradament que estem com a declarant avui que 
Tortosa és un territori català lliure i, en tot cas, això tampoc ho estem declarant i, per tant, si que voldria 
que no confonguéssim a la gent i que realment tinguéssim molt clar què estem avui votant, que tot seguit 
ho llegiré. 
 
Al senyor Sabaté també li diria, en un principi, que el Govern conservador que està parlant de Barcelona, 
que vostè opina que és un Govern conservador, ho és gràcies als vots del Partit Socialista al seu moment 
i, per tant, no devia ser tan conservador ara fa casi 2 anys. 
 
D’altra banda, el que sí que constatem avui després de sentir les intervencions de tots plegats, és que el 
que volem un nombre important de regidors és que hi hagi un dret a decidir, cosa que sembla que alguns 
dels grups, al Partit Socialista, al Partit Popular, els està fent certa temor de que es pugui portar aquest 
dret a decidir al propi Parlament de Catalunya i que sigui també la ciutadania del nostre país, amb un 
referèndum, qui pugui decidir si realment vol tenir un Estat propi o no. Ens caldrà, per tant, construir 
estructures d’un Estat perquè Catalunya no disposa a dia d’avui d’aquestes estructures, per això 
necessitarem un temps per tal de poder tenir aquestes estructures i hem de tenir en compte que no hi ha 
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cap Estat a la Unió Europea actualment que s’hagi separat un territori del propi Estat, per tant, hem de 
ser molt curosos, ho hem de fer de manera molt conscient i tenint en compte que serà un procés lent, un 
procés dur, un procés on l’Estat espanyol no ens ho posarà gens fàcil, com tots sabem. Ens queda molta 
feina a fer, per tant, l’hem de fer de manera seriosa, sense “ralentitzar-ho”, però tampoc de forma 
precipitada. Tal com ha dit aquesta tarde el president Mas amb la societat civil, que s’ha reunit amb el 
teixit associatiu, hem de fer el màxim de pinya possible al voltant d’aquesta idea, per tant, des del grup 
de Convergència i Unió donarem suport a aquesta moció, en tant determina que el Parlament de 
Catalunya sotmeti a votació el punt primer, la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya i, si 
s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya. I que el Parlament acordi, amb 
caràcter immediat, les mesures i accions que cregui convenient per ordenar la transició fins a la 
constitució formal de l’Estat català, com a punt segon. I en tercer lloc, que l’Ajuntament de Tortosa 
donarà suport a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions que realitzi per a la llibertat de 
Catalunya. I en quart lloc, notificar-ho als organismes i grups parlamentaris competents. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Primer que res, agrair als grups municipals que han donat 
suport, amb aquestes petites modificacions, a la moció que havia presentat, que hem presentat el grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. També voldria agrair el fet de què, tot i que hi hagi 
discrepàncies, majoritàriament s’ha fet una reflexió i cada grup s’ha posicionat des de la seva forma 
d’entendre-ho i, òbviament, des del seu plantejament ideològic. Crec que això és bo, que no hi hagi 
crispació i que cadascú es manifesti tal com creu. 
 
Li voldria dir al regidor de Plataforma per Catalunya que en la seva llarga dissertació el que hem vist és 
una mica el que ja deia el senyor Jordi Jordan quan parlava abans d’altres mocions, no? I no és més que 
traspuava una ideologia feixista i el que jo he dit en alguna altra ocasió, que vostès són llops a vegades 
amb una pell, es posen damunt una pell de corder per a intentar dissimular, això és el que fan en moltes 
de les mocions que entren. A banda de que hi ha, potser és a títol personal, però dir-li que jo sóc català i 
que tinc quatre fills, o sigui, que això de la nul·la natalitat, no ho sé. Bé, són petites bromes, però és així, 
no? 
 
Respecte al senyor Dalmau, presentant del Partit Popular, parlava d’una crisi global. No el desmentiré, es 
veritat, és una crisi global, però això afecta més a uns que als altres. Miri, hi ha països, per exemple 
Dinamarca, Suècia, Finlàndia que de crisi no n’estan passant cap, cap, i estan dins d’Europa, vull dir, n’hi 
ha altres que sí. I nosaltres pensem, i ja es pensava abans, que l’Estat ens espolia des de fa segles. S’ha 
anomenat aquí a Valentí Almirall i a l’any 1880 ja deia, textualment, “nosaltres sabem guanyar diners, 
però la gent de Madrid té l’habilitat de fer-nos-els saltar de la butxaca i tots els ahorros acumulats a 
Catalunya van a parar, directament o indirectament, a sostenir el despilfarro de la Cort”, això es deia a 
l’any 1890. 
 
El 43% dels nostres impostos van a parar a Madrid i no tornen. Això suposa 2.200 i pico d’euros per 
català, cada any. I l’espoli acumulat, això dels 16.000 milions cada any, quan ho comences a sumar 
resulta que en 30 anyets puja 289.000 milions d’euros. Jo crec que polítiques per defensar la cultura, la 
llengua, l’empresa, els emprenedors, la universitat i tot el que vulgui, n’haguéssim pogut fer moltíssimes, 
perquè Espanya malbarata els nostres impostos, malbarata. Tenim AVES sense passatgers, autovies 
sense cotxes, aeroports sense avions i a l’any 2000 José María Aznar deia que havien de fer “una red 
ferroviaria de alta velocidad que en 10 años permitirá conectar todas las capitales de provincia en 4 
horas con el centro de la península”, però és que ja Felip V, al 1720, deia “apruebo el Reglamento que 
pondrá en marcha la red radial de caminos de Madrid a toda España”. Seixanta mil milions d’euros per 
fer autovies gratuïtes, des de l’any 2000, s’han gastat al que en diem Espanya, però al que en diem 
Catalunya zero de calaix, no se n’ha fet cap.  
 
L’Estat espanyol és l’Estat que té més quilòmetres d’AVE a tota Europa, el 44%, aquests estan a l’Estat 
espanyol i sabem que fer un quilòmetre d’AVE és molt car, però mantenir-lo és caríssim. Això és 
malbaratar, “despilfarrar” els nostres impostos, tenir una incapacitat per gestionar els recursos 
econòmics de forma eficient, que vol dir que amb el mínim, en traguéssim el màxim partit. 
 

29  /40  



Vostès representen un partit que sempre fica el dit a la llaga de Catalunya. Entren amb tot el que poden: 
amb la llengua, amb la cultura, amb totes les normatives que tenim transferides les competències, 
s’intenta pegar la volta per buidar de competències Catalunya, en educació. I vostè deia al final que ara 
no toca, però és que per al Partit Popular no tocaria mai, per tant, entenc la seva posició però argumenti-
la d’una altra manera, digui com ha dit per exemple el senyor Sabaté, que ha dit “escolti, nosaltres 
pensem que som federalistes i com som federalistes, doncs, creiem que el que hem de tenir és un Estat 
que sigui federal”, a pesar de què quan van governar el que van fer és passar el ribot i quan van governar 
de federalisme no n’hem vist res, per tant, jo el que els hi diria és que la manifestació de l’11 de 
setembre ens ha ficat a la vista allò com si al mig d’una regadora tinguessis un gran terròs, soltes l’aigua 
de la regadora i veus que va pujant el nivell, el va voltant. Això és el que ha fet la manifestació al poble de 
Catalunya la societat civil, anar voltant aquest concepte i l’acaba engolint i això és el que ha fet. Esquerra 
fa anys que diu que hem d’anar per la independència i s’hi estan sumant altres partits, benvinguts, 
perquè en última instància, en última instància el que busquem, el que volem és, ni mes ni menys, que 
aquesta moció serveixi per espentejar, per contribuir, per ajudar des del nostre municipi a caminar cap a 
la independència. Un camí que també intuïm llarg, un camí que intuïm difícil, però el dia 11 de setembre 
un poble, el poble de Catalunya, va demostrar que vol arribar al final d’aquest camí i, a pesar dels 
entrebancs, esperem que Catalunya sigui un nou Estat d’Europa. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Intentaré ser el més breu possible. Al senyor Jordan només 
recordar-li que al Rafel de Casanova no el van matar, el van ferir, però va morir al cap de molts anys a 
casa seva. Només recordar-li perquè clar, això de què el van matar, home, doncs no, no el van matar. 
 
Després, per altra banda, al senyor Monclús, a veure, jo senyor Monclús he començat dient que jo era 
tortosí, català, espanyol i europeu. No sé on hi veu el feixisme, perquè jo no li veig per cap “puesto”, ara 
bé, si vostè considera que tots els que no som independentistes, tots som feixistes, vol dir que aquí a 
Catalunya hi ha 5.000.000 de feixistes, que són els que no van, perdó, 6.000.000, que són els que no 
van anar a la manifestació. Llavors, home, no digui coses que sap que no tenen cap sentit i que no van a 
cap “puesto”. Jo respecto i ho he dit i per si de cas no ha quedat clar, jo respecto totes les postures, als 
independents, als que no ho són, als de dretes, als d’esquerres, als del centre, jo sempre he dit el mateix, 
que jo respecto a tothom, home, deixant de banda als que són violents, als que amenacen, als que 
insulten, bé, evidentment, aquests no em mereixen cap respecte, però tots els demés si. Per tant, senyor 
Monclús, home, quan digui coses d’aquestes, faci el favor, perquè jo ja dic, jo li tinc tots els respectes i sé 
que vostè és independentista, i miri que ho sé i, escolti’m, té tot el meu respecte, jo per això no li diré que 
és no sé què. Gràcies. 
 
Intervenció de el Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo no em ficaré ni a discutir, ni a treure dades, ni un per 
aquí, un per allà, no, no, no. Perquè jo li podria donar dades, senyor Monclús, i molts d’aquí li podrien 
donar dades i no són bones des del punt de vista de la gestió econòmica per a vostès, no ho són. Donaré 
una, les porto, no les volia treure, simplement jo volia dir: Escolteu, hi ha dos problemes greus que hem 
d’enfrontar els dos, però ara és un moment difícil perquè primer està l’economia, perquè una persona ha 
de menjar i ha de donar menjar a la seva dona i als seus fills i si no solucionem això al principi, poc 
malament li podem parlar d’altres coses important i necessàries. Això és el que deia. Deia que no 
manipuléssim, perquè manipulant portarem a molta ciutadania a la confrontació i això és un gran perill. 
Hi ha que vetllar molt, algun polític ho ha dit, per la cohesió social en aquest procés de canvi socio-
identitari i de resolució d’un problema econòmic que és greu, m’entén?, perquè jo de xifres li podria dir 
moltes. Vostè diu “és que el Partit Popular fica el dit allí, treu i tal”, miri, li diré i no les volia dir, però li diré 
perquè no venia jo amb intenció de confrontar, no?, en absolut, no és la meva forma de ser, però és que 
avui tampoc volia, però per exemple, al 2003 qui va agafar la Generalitat de Catalunya, i vostè ho sabrà 
millor que jo, se la va trobar amb 13.531 milions d’euros de dèficit públic, és a dir, un 9,2% del PIB 
català. I al 2010, quan se’n van anar i van deixar la Generalitat, van deixar un deute de 37.538 milions 
d’euros, és a dir, el 19,9% del PIB català. Jo no ho volia dir, perquè ja dic, jo no he vingut aquí a 
confrontar i a enfrontar-nos. Jo estic dient, escolta, tots junts, tots junts intentant resoldre els dos grans 
problemes que en aquest moment té Espanya i Catalunya. L’únic que he vingut a dir i no per nosaltres, 
sinó per la ciutadania, que són els que estan patint. Que nosaltres parléssim i perdéssim el temps, quan 
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el que tindríem que fer és seure’ns, en sentiment d’unió i resoldre el problema, que el primer, insisteixo, 
és el de menjar. El del “coco” ve després, el primer és el menjar, perquè si jo tinc gana i no tinc ple 
l’estómac, no pensaré amb la claredat i amb les ganes que he de pensar. I això és així. I si no ens ho 
plantegem així, doncs malament anirem. 
 
Jo per exemple, els hi podria dir el del dèficit fiscal. Jo calladet, “cotet”, no he dit res, bé doncs, Espanya 
deu a Catalunya els diners que diuen vostès, però també els diré que la balança comercial excedentària 
entre Espanya i Catalunya és a favor de Catalunya en 22.000 milions d’euros al 2010, m’entén? Bé 
doncs, tothom, bé, això vol dir que nosaltres venem més del que, està molt bé, però jo no, el que 
insisteixo i no vull, el que jo deia abans: raó per damunt de sentiments, perquè si fiquem els sentiments 
per davant la raó no, no, no funcionarà. Gràcies senyor Monclús i senyora Gamundi. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Pensem que l’11 de setembre, els catalans van sortir al 
carrer perquè sentíem el nostre futur amenaçat com a poble. El nostre futur està en risc. Vostè parlava, 
senyor Dalmau, del percentatge que s’havia incrementat el deute de Catalunya, o el dèficit, però és que si 
cada any, cada any, només amb els últims 4 anys 16.000 milions menys, multipliquem-los, ja tenim 
arreglat el dèficit, vull dir, no es tracta de problema de mala gestió. Segur que alguna cosa no s’ha fet bé, 
però mirem aquí a Terres de l’Ebre: l’edifici de la universitat, la carretera que baixa des d’Arnes i des 
d’Horta fins a l’Eix de l’Ebre, bé, no ho vull allargar, la gent ho sap, vull dir, de gestió se n’ha fet molta i si 
aquest dèficit fiscal no se’n anés de Catalunya de cara a Madrid i no tornés, 16.000 milions des del 2003 
fins ara són molts diners, per tant, si continuem lligats a l’Estat espanyol el nostre futur, i no és cosa de 
“coco”, és cosa de menjar, és de menjar, el nostre futur està en perill perquè Espanya ens “apreta” i ens 
escanya i, a més, malbarata els nostres impostos. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdoni senyor Dalmau. Li anava a dir que té la paraula perquè 
com que he de reconèixer que no he fet els deures i no he acordat amb tots els grups municipals, cosa 
que me n’he tornat a penedir ara quan estava aquí, de marcar uns temps d’intervenció i unes 
intervencions, per tant, em comprometo que faré els deures de cara al proper Ple, però en tot cas ara 
tenen tantes paraules com vulguin demanar, però sàpiga que conclourà el senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo és que no he vingut a això, però clar, el bou sangoneja i 
l’has de torejar, no?, perquè sinó escolta. Perdó.  
 
Senyor Monclús, anem a veure, és evident que la Generalitat ha fet coses i en fa, però també és evident 
que el Govern central d’ara i d’abans, a veure si m’explico, també ha fet. Jo miri, li ensenyo, la barana del 
riu, que l’ha fet nova, això ho ha fet l’Estat central i ho ha pagat l’Estat central; els dos ponts del 
ferrocarril que s’ha llevat a petició de l’Ajuntament de Tortosa, jo crec que amb molta, amb un bon criteri 
urbanístic, això ho ha pagat per una part Adif, que és Govern central, i per l’altra part ho ha pagat la 
Direcció General de Fomentos y Costas de Madrid; la catedral de Tortosa que té un problema gravíssim a 
les cúpules pel problema dels tèrmits i que té un pressupost, el pressupost per arreglar allò són molts de 
milions, ho paga Fomento, ho paga Cultura, perdó, de Madrid. I així jo li podria dir, com molts d’aquí, 
moltes coses que ha fet el Govern central abans i ara, aquí, o que ha fet la Generalitat abans i ara aquí, 
m’entén?, però no és qüestió de dir “aquell menys perquè és aquell, i aquest més perquè és aquest”, no. 
És ficar-nos, asseure’ns, responsabilitat, maduresa, criteri. No ha d’haver cap enfrontament i a veure, jo 
no li vull llevar cap medalla a vostè, al contrari, si vol li fico, no és el tema aquest. A mi el tema, insisteixo, 
és la ciutadania que està veient-nos i està dient “xavals, espavileu-vos, i feu, i traieu-nos les castanyes del 
foc, que per això us hem votat”. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyor Dalmau. Només una matisació, sense entrar 
en cap tipus de polèmica i també perquè servirà per a que la gent ho sàpiga. Efectivament, i ho he agraït i 
ho agraïa aquest matí al senyor, al nou director del Serveis Territorials de Costes de la demarcació de 
Tarragona la feina que es feia en aquesta obra, en relació al d’Adif i el pont de la Generalitat és veritat 

31  /40  



que van atendre parcialment el nostre requeriment, dir-los que ens van treure el pont i ens van deixar la 
columna. En tot cas, sàpiguen que la columna la traurà l’Ajuntament properament, un dia festiu per no 
generar més talls, però vull dir que amb el d’Adif, doncs ho han fet al 50%. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, a veure si és per concloure. Jo el que voldria ficar damunt la 
taula és que amb 16.000 milions d’euros cada anys es podria fer més, perquè aquesta quantitat de 
diners és la que més o menys va suposar al Japó allò del tsunami, les pèrdues que van haver, doncs són 
dos tsunamis i mig, o sigui, i això cada anys aquí hem d’aguantar dos tsunamis i mig, són molts diners. 
 
Jo, a més, l’animo a que vostè com a representant del Partit Popular a l’Ajuntament de Tortosa parli amb 
els que en aquests moments tenen la paella pel mànec a Madrid per a que no s’hagi acabat amb lo del 
pont, per a que per la vora del riu poguéssim arribar, en una via verda, fins a la desembocadura, vull dir.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde intervé: Senyor Dalmau, senyor Dalmau, senyor Dalmau i senyor Monclús, escolti, no 
portem. Senyor Dalmau, senyor Dalmau, senyor Dalmau, jo els hi dono les paraules tantes vegades com 
vulguin, però mantenim l’ordre de la..., jo sé que és tard i es farà tard i tots estem cansats, però 
mantenim l’ordre, és a dir, jo li tornaré a donar la paraula si vostè me la demana, però deixi concloure al 
senyor Monclús el seu torn. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
El senyor Monclús prossegueix amb el seu torn de paraula: no sé si m’ha entès bé. El que estava dient és 
que l’animo a què bé, reconec que el pont l’ha pagat l’Estat però que pot seguir pagant coses. Que faci la 
via verda des de la base del pont fins la desembocadura, això està projectat. Animi’ls a que s’hi fiquin, 
farà un gran benefici a Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo es que no, bé, els diners aquests doncs ja vindran, jo estic 
convençut que vindran perquè tenim el dret a ells i punt. I se’n donarà compte, qui sigui, de que bé, els 
ha de pagar o els ha de donar al seu propietari. Doncs bé, ja arribaran senyor Monclús, però això no ens 
ha de portar a que si la via verda i tal. Escolti, això ho està pagant Madrid, com altres coses les paga 
Barcelona i ja està. Com més coses ens paguen Barcelona i Madrid més contents estarem. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Només diré que esperem prompte Catalunya sigui un nou 
Estat d’Europa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús, moltes gràcies a tots vostès. 
En tot cas, a mi com Alcalde em correspon agrair que els proposants hagin tingut la flexibilitat per poder 
fer les dos modificacions que se’ls hi plantejava des dels diferents grups i fa que aquesta moció que té el 
valor que té, que és força important, pugui ser aprovada amb un 76% dels vots de l’Ajuntament de 
Tortosa. Vol dir que la moció és aprovada amb 16 vots a favor i 5 vots en contra. Moltes gràcies a tots 
vostès. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 16 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups d’ERC (2), CiU (12) i I-ET-E (2) i 5 vots en contra 
corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3), PP (1) i PxC (1). 
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PART DE CONTROL 

 
 
13 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 35/2012, de 23/07/2012 
 36/2012, de 31/07/2012 
 37/2012, de 06/08/2012 
 38/2012, de 13/08/2012 
 39/2012, de 21/08/2012 
 40/2012, de 27/08/2012 
 41/2012, de 04/09/2012 
 42/2012, de 04/09/2012 

 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 1060/2012 al 1510/2012 

 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
14 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
El senyor Alcalde manifesta: En tot cas, només recordar-los-hi, per aprofitar en ficar-ho en coneixement de 
la ciutadania, que està previst que el dia 29 no es faci la inauguració formal, que ja la farem, però que el 
dia 29 de setembre entra en funcionament el Museu municipal, el Museu de Tortosa i que a partir del 
29, durant el 29, el 30 i tota la setmana següent es farà jornada de portes obertes i tota una sèrie 
d’actes que anirem informant, que n’hem donat compte en Junta de Portaveus i que ja els farem públics. 
 
 
15- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
  a) Mocions 
  b) Precs 
  c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor Alcalde. Jo tinc un prec i una pregunta. 
Intentaré ser el més breu que pugui. El prec ve per aquestes tanques de color groc que es posen, bé, 
quan es fan actes i tal. Ja em sembla bé, vull dir, em sembla bé que protegim quan es faci un acte, això 
ens sembla perfecte, ara bé, home, el que ja no veig tan bé és que després aquestes tanques estiguin 
setmana i mitja per retirar-se. Jo mateix n’he tingut quatre davant de casa o al costat de casa durant 
setmana i mitja i allí estaven, amb un problema afegit, que això, apart del problema que té de que pot ser 
utilitzat com una arma per trencar un aparador, perfectament, també si ve una ventada, doncs ens la 
podem trobar al mig del carrer. Això és el prec que li volia fer, simplement que sigui més ràpid el d’això. 
 
I la pregunta ve pel desgavell que hem viscut durant el mes d’agost a l’Ajuntament de Tortosa pel tema 
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del pagament de la taxa dels nínxols del cementiri. Jo, al seu moment, li vaig donar suport a aquesta 
nova taxa, però home, no entenc que això s’hagi de fer al mes d’agost quan molta gent, moltes tortosins 
estan fora i tenim funcionaris de vacances. El que s’ha viscut al pati d’operacions de l’Ajuntament de 
Tortosa molts matins del mes d’agost era per sucar-hi pa perquè, a més, amb la calor que feia, doncs casi 
res. La meva pregunta és, home, això no ho haguessin pogut fer del 15 de setembre, entre el 15 de 
setembre i el 15 de desembre, que ja tothom està a casa i que, bé, ja tot torna a la normalitat, doncs 
home, donar temps a la gent a fer-ho ben fet i sense presses, perquè al fi i al cap el ingressos que s’hagin 
tret d’això entrarien igual a l’any 2012, l’únic que seria haver-ho fet més còmode per als ciutadans i que 
no hagués hagut el col·lapse que ha hagut molts matins al pati d’operacions. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: En quant al tema del prec, “recepcionem” el prec. Home, una tanca 
no ha d’estar al carrer més del temps necessari, però no perquè es pugui utilitzar com una arma per 
trencar aparadors, perquè qui vulgui aparadors agafarà una tanca, agafarà un banc o farà el cafre amb el 
que hagi de fer, per tant, “recepciono” el prec, però l’argumentació serà perquè hem d’intentar que 
l’espai urbà no estigui ocupat per tanques. 
 
En quant al que vostè ha qualificat de desgavell durant tot el mes d’agost amb el tema, no tant de la 
recaptació, sinó de la regularització de les dades referents al cementiri municipal, jo li voldria fer varies 
puntualitzacions i donar-li algunes explicacions. 
 
Primera puntualització. De desgavell durant el mes d’agost, no. Vam tenir, si vol li donarem les dades que 
tenim... Senyor Casanova, li dic el mateix que al senyor Dalmau. Jo desprès li cedeixo la paraula i vostè 
em diu el que vulgui. Nosaltres, al menys jo i que jo sàpiga ningú del meu grup, jo diria que pràcticament 
ningú d’aquest Ple, no l’interrompin quan parla, pot expressar-se. Jo li demanaria que féssim el mateix, 
perquè jo crec que aquest és el bon camí. Li deia que vam tenir problemes, una mica, pocs, el dia 17 
d’agost, el dia 20 i el dia 21 i van haver problemes especialment el dia 20 i el dia 21 perquè una errada 
de la pròpia aplicació informàtica no va prioritzar bé les cues i l’assignació de cues amb els usuaris. I 
també perquè durant els dies 20 i 21, que és quan es va detectar per primera vegada problemes més 
enllà del dia 17, perquè teníem una situació en la què no es limitaven els números per a cada tipus de 
servei. A partir del dia 21, és a dir, a partir del dia 22 es va regularitzar l’assignació amb taules del SAC, 
es va reforçar, a més a més, amb personal i des d’aquí jo vull fer un agraïment especial a tot el personal 
de la casa, no als del SAC, perquè van haver d’altres que van reforçar aquest servei, es va limitar el 
número de persones a les que se’ls donava cita per a aquell dia a 60. A partir d’aquesta setmana no 
només estem fent això, sinó que, a més a més, donem cita prèvia, cita anticipada, que no ho preveia 
l’aplicació informàtica i que l’hem corregit i, per tant, els problemes greus van ser el 17, el 20 i el 21 
d’agost especialment i problemes que jo no em sento gens satisfet, al contrari, em sento contrariat i ja 
vaig demanar a les persones que es van adreçar al SAC o que es van adreçar personalment a mi, 
disculpes en nom propi i en nom de la Corporació, perquè això no ha de passar, ara, tampoc no cal 
generalitzar-ho i dir que fa calor, si que fa calor, però afortunadament tenim aire condicionat, això no 
passava fa uns anys. Avui a la sala d’espera hi ha aire condicionat. 
 
I tercera, no es va fer al mes d’agost i no i no es va donar cap tipus d’altra possibilitat. Quan es va 
anunciar per primera vegada, es va anunciar jo crec que era a finals de juliol fins a, no recordo la data, i 
vam ficar una data límit que era 28 de setembre, de setembre. No hi havia una limitació només per a fer-
ho al mes d’agost. Per què vam fer-ho així? Vam fer-ho perquè vam dir “si hem de donar una pròrroga, ja 
la donarem”. Quin és l’objectiu? No ens hem podem anar al desembre i li explicaré perquè. Perquè 
l’objectiu és d’abans de la setmana de l’1 de novembre, que com vostè sap és quan se celebra 
tradicionalment la festivitat de Tots Sants i quan la gent té per costum acudir al cementiri a visitar les 
tombes dels familiars o dels amics  ja desapareguts, hem d’utilitzar aquesta setmana per senyalitzar tots 
aquells nínxols que no estiguin regularitzats, per a que tothom, sigui públic i notari, no és suficient un 
anunci al BOP, o un anunci al tauler de l’Ajuntament, o a la web municipal, sinó que volem ser capaços de 
senyalitzar cada un del nínxols abans de Tots Sants, indicant que aquell nínxol té una irregularitat en 
quant a les dades disponibles i passin per l’Ajuntament de Tortosa a poder-les regularitzar. Si això no ho 
fem ara a Tots Sants, ho haurem de fer a Tots Sants de l’any que ve, perquè hi ha molta gent que no visita 
el cementiri i alguns se n’han assabentat i altres no. Per tant, el motiu és aquest. Segona, no era tema 
d’ingressos, perquè li vull recordar que la taxa és de 18 euros anuals. Tant de bo tinguéssim molt d’èxit, 
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però no es feia per un tema de generar ingressos, sobretot es feia per un tema de generar estalvis en la 
construcció de nous nínxols, si es poden aprofitar tots aquells que tenim en desús o ja caducada la 
concessió. 
 
Per tant, recapitulant respecte a la seva pregunta. El desgavell es produeix el dia 17 en menor mesura, el 
dia 20 i el dia 21 i ho tenen plenament identificat. Ho resolem. Desgavell que va suposar no que la gent 
estès amb calor, perquè estaven amb aire condicionat i estava funcionant, sinó que hi havia un temps, no 
només per als que regularitzaven la situació del nínxol, sinó a qualsevol usuari del SAC un temps d’espera 
que no és de rebut i ja ho vam dir, ho vaig dir jo, ho vaig reconèixer també davant la premsa i tan prompte 
com vam poder, ho vam detectar i regularitzar. I segona, jo crec que era la setmana passada, donat que 
portem un ritme molt bo perquè estem donant, per a que vostès tinguin xifres, estem donant 60 números 
cada dia, però això equival a regularitzar uns 100 nínxols diaris, perquè un quan agafa número no només 
en regularitza un, hi ha alguns que en regularitzen dos, o tres, o quatre i hi ha algú que només en 
regularitza un, per tant, donant 60 números estem fent una regularització de 100 diaris. A hores d’ara 
hem regularitzat, tenim completament amb les dades bancàries, feta la transferència de propietat, que 
algunes estaven a dos generacions, etc., etc., hi ha prop del 25% de tots els nínxols. Calculem que, 
seguint al mateix ritme, ens podrem aproximar al 50% abans de Tots Sants i desprès de Tots Sants farem 
aquesta segona, tercera fase, però deia com aquesta setmana ja hem anunciat que el termini d’aquesta 
primera fase no finalitza el 28 de setembre, sinó que finalitzarà el 26 d’octubre, parlo de memòria però 
és el divendres abans de la setmana de Tots Sants, precisament per poder regularitzar.  
 
Per tant, agraeixo la seva preocupació, les seves observacions, però el que no puc compartir és que va 
ser un desgavell durant tot el mes d’agost, perquè no ho va ser, perquè abans del dia 17 no vam tenir cap 
incident, cap. I sí que es veritat que hi ha una acumulació de gent a partir del dia 17, potser gent que 
acabava les vacances i regularitzava, aprofitava aquest temps, que vam tardar 48 hores en donar 
resposta. Dit això, reitero les meves disculpes a totes aquelles persones que es van tenir que esperar de 
forma indeguda al SAC. 
 

*-*-* 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDÀN 
 
El Sr. Jordàn pren la paraula: El primer prec estava relacionat amb el tema que acaba de comentar. El 
nostre grup municipal també havia rebut diferents queixes, però donades les seves explicacions, ens 
donem com a satisfets. I el segon tema és una pregunta que està relaciona amb la preocupació que 
tenim en relació al petit comerç i petits establiments de la nostra ciutat. La crisi econòmica en general 
està afectant a moltíssima gent, però vostè sap que precisament aquest sector és un dels qui està patint 
les conseqüències de la crisi i és evident, no?, que cada vegada se’n tanquen més. La pregunta que li 
volíem fer és si tenen mesures concretes per a impulsar, en la mesura del que es pugui, aquest comerç 
de la nostra ciutat, petit i mitjà, des de l’Ajuntament. 
 
Seguidament contesta el Sr. Alcalde: Sí, estem tenint una..., si em diu subvencions ja li dic que no, si li dic 
subvencions ja li dic que no. Estem treballant conjuntament amb les diferents federacions de comerç, 
perdó, les diferents associacions de comerç de Tortosa per que es consolidi un projecte que hi ha de fer 
una federació única a nivell de comerç a Tortosa i que permetrà treballar de forma més important. 
 
Nosaltres hem impulsat, vostè ho sap, recolzat, no és la nostra funció però hi havia el moment de fer-ho, 
de tirar endavant l’Associació de Comerciants del Casc Antic i ho hem fet ficant personal de suport. En 
aquests moments hi ha dos persones amb contractes de caràcter temporal perquè estan vinculades a 
programes del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, ja ho sabem, perquè no podem 
consolidar, treballant i ajudant a les associacions comercials i hem iniciat un diàleg perquè des de la 
nostra òptica el que no té sentit en l’àmbit del comerç és que l’Ajuntament, unilateralment, comenci a 
prendre mesures. Han de ser mesures, primera, que siguin consensuades amb el comerç i també ho dic 
clarament, han de ser mesures en què el comerç també hi fiqui recursos, hi fiqui treball i hi fiqui recursos 
materials, perquè des de estrictament l’àmbit de l’Ajuntament, el que no podrem resoldre és fer una 
campanya. Nosaltres els hi vam proposar fer una campanya, no va haver acord, doncs que vam fer? No la 
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vam fer de forma unilateral. Escolti, si a vostès els pareix que aquesta campanya no és de rebut, doncs la 
vam retirar i vam dir “no la farem”. Pensem que en aquests moments, el que necessita el comerç de 
Tortosa és una projecció exterior conjunta, per què? Perquè la ciutat ja ho és la ciutat referència a nivell 
comercial, no només a aquest territori, sinó per a una part molt important del Baix Aragó, per a una part 
important del nord de Castelló, la implantació de les grans marques comercials a través de petits 
comercials moltes vegades, perquè no són en establiments propis, així ho demostra. Ara, és necessària 
aquesta projecció exterior, són necessàries accions pròpies adreçades als clients dels negocis. La 
implantació tan criticada des d’una altra òptica, sobretot dels veïns, de la zona blava el que intenta és 
generar aparcament. La primera demanda que ens fan els nostres comerciants, tant a través de les 
enquestes que s’han fet des del propi Ajuntament cofinançades per la Generalitat, com en totes les 
reunions, és aparcament. Si no hi ha aparcament és un problema. Jo crec que l’aparcament, evidentment 
de pagament, però l’aparcament l’estem generant i, per tant, també ens agradaria i tenen projectes que 
nosaltres estem col·laborant, però si em permet, jo voldria que es fessin públics quan els hagin de fer, 
perquè alguns els recolzen nosaltres, però també són a iniciativa d’ells i, per tant, no em pareixeria 
elegant ara que li digués que es fa aquesta acció o l’altra, si vol el regidor de Comerç els hi pot explicar, 
en el marc de mantenir una certa confidencialitat i ja ho faran públic quan hi hagin de fer públic. 
 
També avançar-los que l’Ajuntament de Tortosa cedirà un espai a la Federació de Comerciants que s’està 
creant, on agrupen totes les associacions de comerciants de Tortosa, en el marc del Centre Cívic. 
 

*-*-* 
 
03.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
La Sra. Gamundi formula la següent pregunta: En el Ple ordinari del 7 de maig, Esquerra Republicana de 
Catalunya va presentar una moció per a que es creés una taula del sector del turisme. Vostès en aquell 
moment ens van dir que aquesta taula ja existia i ens van argumentar dient que hi havia una taula ja 
sectorial, que era una cosa que estaven fent i que no entenien perquè nosaltres presentàvem aquesta 
moció. Simplement la pregunta és, les preguntes són molt simples i molt clares, que és: Qui forma part 
d’aquesta taula? Quan s’han reunit? I si ens podrien facilitar les actes de les reunions per saber com 
funciona. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Algú es pensarà que l’hem pactada aquesta pregunta amb la 
resposta que li donaré. La propera reunió és tan lluny com demà i l’anterior doncs s’ha degut fer fa un 
mes i mig o dos. Per tant, si vol el regidor de Turisme i el tinent d’alcalde responsable d’àrea, que és el 
senyor Lehmann, li podran facilitar la informació de qui són els que venen a les reunions, qui estan 
convocats i quan es reuneixen i que és el que s’està treballant. 
 
Tornem al mateix, amb la discreció necessària. No em fem de rodes de premsa cada vegada que es 
reuneix la taula de Turisme, no en volem fer. Ja quan surtin les accions ja es faran i allí es fan algunes 
propostes, d’algunes de les accions dins del Pla de foment, altres de noves, algunes derivades també 
d’aportacions que ens han fet aquesta gent, però ja els hi vam dir, i els hi vam dir quan presentar la 
moció. Escolti, perquè no ho expliquéssim, perquè no féssim rodes de premsa, perquè no ens haguem fet 
cap foto, no vol dir que no es facin les coses. Es fan i si vol lo tema en més detall en la Comissió els hi 
donaran, però quan es reuneix? Doncs miri, dona la casualitat que la propera reunió em penso que la 
tenim demà, no sé si és a les 10 del matí o a les 11 del matí. A les 11 del matí em diu el regidor de 
Turisme. 
 

*-*-* 
 
04.- INTERVENCIÓ DEL SR. MONCLÚS 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El Patronat de Turisme de la Diputació, a instàncies de la 
Delegació del Govern de la Generalitat, va crear l’any 2005 un consell de la marca turística Terres de 
l’Ebre, que diferenciava les responsabilitats en promoció de la marca Costa Daurada, de la marca Terres 
de l’Ebre. La gerència de la marca Terres de l’Ebre sempre s’ha posat en mans de persones que són 
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alienes a la territorialitat ebrenca. Això sempre indueix a fer pensar que es pot tractar d’una estratègia 
política d’entre cometes Salou, Tarragona, Costa Daurada per a tenir plens els seus allotjaments i oferir 
les Terres de l’Ebre com allò on anar a passar un dia, d’unes estades més llargues. Llavors, nosaltres 
tenim clar que el turisme dóna feina, això és un fet contrastat, ho té tothom, no només nosaltres, però 
amb una gerència en mans de gent ebrenca, tenim molts gerents, gent molt formada, aquestes realitats i 
aquestes suspicàcies potser no es produirien. Llavors vostè senyor Bel, com a alcalde de la primera ciutat 
de les Terres de l’Ebre, farà algun moviment per intentar que políticament es reverteixi aquesta situació? 
 
 
Seguidament contesta el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús, també agraeixo molt la pregunta. Jo 
crec que potser l’haurien de fer més en el sí de la Diputació de Tarragona, al seu diputat provincial 
ebrenc podria, ho podria plantejar en el sí de la Diputació de Tarragona si a l’hora de la selecció de 
personal, el criteri de territorialitat és el criteri que s’ha d’utilitzar, això és una discussió que poden fer. 
 
Que hi ha molts bons professionals del sector del turisme? Estem plenament d’acord, jo n’hi podria dir 
uns quants. En hi ha algun que s’ha incorporat també a treballar a aquest Ajuntament amb un projecte 
també important. 
 
I una altra peculiaritat que vostè se l’ha deixat de dir en aquest intent de generar confusió de que si 
s’afavoreix a Tarragona o no. Miri, la Diputació de Tarragona ha fet molts esforços, molts més que 
qualsevol altra diputació, en l’àmbit territorial i el reconeixement de les Terres de l’Ebre. Cap diputació ha 
ficat una seu a Tortosa o a cap altre lloc que no sigui la capital de província, cap altra diputació ha 
nomenat dos vice-presidents territorials per als dos àmbits territorials de la seva diputació. Malgrat això, 
no s’ha generat un pressupost propi per a la demarcació de Terres de l’Ebre, en canvi, en el marc del 
Patronat de Turisme Costa Daurada – Terres de l’Ebre, el Patronat de Turisme de la Diputació hi ha, com 
vostè diu, un consell de marca, però el més important: hi ha un pressupost independent, autònom, 
exclusivament independent i autònom que es gestiona de forma independent i autònoma i que s’aprova 
per part del Consell de Marca i el Consell de Marca, si no recordo malament i no li podria donar jo la 
dada, però si vol li donaré, que diu estar composat, aproximadament, per unes 25 persones, inclosos 
diputats provincials, si no recordo malament, jo diria que en el cas del Consell de Marca de les Terres de 
l’Ebre, 24 són amb denominació d’origen ebrenc que vostè diu, és a dir, són persones d’aquest territori i 
aquest pressupost absolutament autònom és validat i aprovat per aquestes persones amb denominació 
d’origen. Per tant, no es fa res que no hi aprovi la gent d’aquí. Si el gerent és nascut o viu a un altre lloc, 
doncs si, com altres gerents d’altres institucions i d’altres professionals. A mi m’agradaria que fos de 
Tortosa, com alcalde m’agradaria que fos de Tortosa. És més, m’agradaria que tots els treballadors del 
Patronat de Turisme fossin de Tortosa com a alcalde. Que li he de dir, que no m’agradaria? Clar, però això 
té uns procediments i del que es tracta és d’avaluar la vàlua professional. Però al final, qui decideix sobre 
aquest pressupost autònom, no hi ha cap altre Patronat de Turisme que tingui dos pressupostos, no n’hi 
ha cap. La singularitat és a la Diputació de Tarragona, Costa Daurada – Terres de l’Ebre. En què es 
destinen aquests recursos? Ho acaba decidint la gent de... i si hi ha algú que no està conforme, jo ara no 
formo part, però vull recordar que tant el senyor Alfredo Ferré com el senyor Emili Lehmann, el senyor 
Alfredo Ferré, representant al Consell Comarcal del Baix Ebre i el senyor Emili Lehmann, representant a 
l’Ajuntament de Tortosa, hi formen part, com altres representants d’ajuntaments, de sectors, de no sé 
què, i qui no està conforme a aquestes reunions, al menys quan anava jo, mostra la seva disconformitat 
en les accions o en les propostes i, per tant, no podem dir que al final aquests diners es gasten en funció 
als interessos de Salou i Tarragona, perquè m’estan dient que els 20 i pico, no vull dir-li el número exacte, 
representants, algun també de la seva formació, que també hi ha alcaldes de la seva formació, viuen al 
“limbo”. Jo crec que això no serà així. 
 

*-*-* 
 
05.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. BEL 
 
La Sra. Bel pren la paraula: Des del nostre grup municipal li voldrien fer un prec i li demanaríem, en la 
mesura que fos possible, que miressin de veure com està la situació del barrancs a Tortosa i la neteja 
dels barrancs, tenint en compte que hem passat un estiu sec, com la majoria d’estiu, però que ara ens 
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apropem a la tardor i que la tardor a vegades ens sol portar pluges fortes. Esperem que situacions com 
les que es van produir l’any passat, el passat 20 de novembre, no hagin de tornar a passar, però en 
previsió d’això li demanaríem que ho tinguessin present per a minimitzar els efectes que poguessin 
produir-se. Gràcies. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies pel seu prec. Jo també desitjo que els episodis que es van 
reproduir el 20 de novembre i que no s’havien produït mai a Tortosa amb la sortida dels 5 barrancs, dels 
5 diferents barrancs de Tortosa, havien sortit 2 o 3 a la vegada però els 5 no, no es tornin a repetir mai 
més. 
 
En alguns, en el que és competència municipal, nosaltres hi estem treballant. Com vostè recordarà, es va 
aprovar l’acceptació d’una subvenció d’un projecte, que no sé si s’ha iniciat la licitació o deu d’estar a 
punt d’iniciar-se la licitació. En tot cas, és una obra que tenim voluntat d’iniciar abans de final d’any. Al 
Barranc de la Llet el que fem és doblar la capacitat de la bocana i, per tant, allí que és una actuació en 
l’àmbit d’una estructura urbana o d’un àmbit estrictament urbà, nosaltres exercim les competències i 
esperem que quan arribi aquesta barrancada, tingui una millor sortida. Ja li avanço, estem assumint risc 
zero en aquesta obra? No. Podem tenir igual inundacions a la Raval, però si que millorarem el doble. 
 
Respecte al que són les lleres dels barrancs, doncs farem, jo crec que ja es va fer però ho reiterarem, una 
demanda d’actuació a l’administració competent. L’Ajuntament de Tortosa no és qui té l’obligació de 
mantenir nets els barrancs, en tot cas serà l’ACA i la Generalitat de Catalunya, sobretot l’ACA. 
Demandarem a l’ACA, ho estem fent, em penso que ara fa poc va haver una reunió al respecte, però el 
que no podem fer ara els ajuntaments és assumir més competències de les que tenim, perquè no ens ho 
permet la situació. En ocasions, tradicionalment ho hem fet i així estem segurament. Hem resolt els 
problemes dels nostres ciutadans però ens hem creat uns problemes nous i, en tot cas, recepcionem el 
prec i sàpiga que en el que és el nostre àmbit ja estem treballant però també li dic, i no enganyo a ningú i 
ho vaig fer l’any passat, si tornem a tenir un episodi com va haver ara farà aproximadament 10 mesos, és 
molt difícil d’evitar. Hem d’intentar que els efectes siguin molt menors, però dir que no hi haurà efectes 
és molt complicat, jo no li diré. 
 
 

*-*-* 
 
06.- INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: En el darrer Ple ordinari, a una pregunta o un prec del 
portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, vostè senyor Alcalde va dir que el tècnic o la tècnica 
d’ACC1Ó que atén als casos “d’empreneduria”, que sí existia als Serveis Territorials d’Empresa i 
Ocupació. 
 
Hem conegut, recentment, uns casos en què iniciatives emprenedores han acudit al carrer Montcada i 
han constatat que no existeix aquest tècnic o aquesta tècnica. Han estat, evidentment, atesos però, en el 
millor dels casos, els desvien cap a Tarragona o cap a Barcelona, per tant, el que demanaríem seria de 
què es constatés si en el termini del darrer plenari cap aquí s’ha prescindit dels serveis d’aquest tècnic o 
d’aquesta tècnica, que fa un bon servei per “l’empreneduria” i la dinamització econòmica de la nostra 
ciutat, i que si això és així, pogués sol·licitar que es pogués continuar tenint aquesta persona, aquest 
tècnic o tècnica. 
 
El Sr. Alcalde respon: Miri, jo els hi aconsellaria una cosa, jo ho faré perquè al final a un li generen dubtes 
del que diu o deixa de dir. Jo els aconsello una cosa: llegeixin l’acta del que vam dir. En cap moment vam 
dir que la tècnica o tècnic que hi havia, continuava prestant els serveis. En cap moment. És més, em 
penso que la portaveu va emfatitzar si algú es preocupava o no per la salut laboral de la tècnica en 
concret. Mai vam dir. Vam dir que es prestava el servei. Bé, escolti, això és tan fàcil com repassar l’acta. 
Repassa l’acta i els que vulguin la tele, si algú afició a gravar els vídeos del Ple de l’Ajuntament de 
Tortosa, que segur que hi haurà gent per a tot, podrà repassar el vídeo. En cap moment vam dir que la 
tècnica en concret, és més, al contrari, jo crec que vam dir al contrari i ho vam explicitar, ho vam explicitar 
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i també ho va explicitar algú altre, no recordo qui era, i el que els hi vam dir, el que els hi tornem a repetir 
ara, és que el servei s’està prestant. 
 
El senyor Monclús deia a la seva moció que aquest servei ja no es prestava aquí. Es presta, senyora 
Gamundi. Vostè pot dir que no, perquè el senyor Sabaté li acaba de dir ara que els han atès i els han 
atès, on els han atès?, a Tarragona?, a Barcelona?, o al carrer Montcada? Els han atès al carrer 
Montcada. Bé, doncs diguin que no, escolti. Si al final hem de negar la veritat i inventar-nos una altra 
veritat, doncs facin el que vulguin. És tan fàcil, em faran un favor? Miri, senyor secretari, jo sé que ho 
tenen tot. Demà al matí a primera hora doni les instruccions perquè els hi passin una còpia de l’acta de 
l’últim Ple i a veure si vam dir que el tècnic o la tècnica continua prestant el seu servei. No ho vam dir. 
 
Senyora Gamundi, vostè em pot demanar la paraula, però és que no, no. Està preguntant el senyor 
Sabaté. Si volen fan un “pack”, el “pack” del tripartit, si volen l’afegeixen, però la pregunta és del senyor 
Sabaté, vostè ha fet la seva. Si desprès em vol demanar per al·lusions, saben que a mi la paciència no me 
l’esgoten i, per tant, faran tantes intervencions com volguéssim i si es donen per al·ludits, doncs tornarem 
a fer-les, però ara estic contestant al senyor Sabaté. 
 
Per tant, el servei es presta i inclús vull recordar, que els hi vaig dir o em penso que va ser la portaveu 
que els hi va dir, que inclús la mateixa directora dels Serveis Territorials estava atenent-ho, per tant, no 
intentin dir que el treballador o la treballadora, la tècnica o el tècnic continuava. Era una funcionària 
interina, si no tinc mal entès i, per tant, doncs ara no sé ben bé si la van traslladar o li van rescindir el 
contracte pels ajustos laborals, ara, això no té res que veure en dir que el servei no es presta. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Permeti’m que digui, senyor Alcalde, que tinc prou 
coneixements dels circuits institucionals com per demanar una acta al senyor secretari si em convé. 
 
Dit això, evidentment que va ser atesa aquesta persona, però el que nosaltres diem és que el càrrec 
tècnic en matèria “d’empreneduria” que depèn d’ACC1Ó, aquest no existeix i abans existia i que la 
persona que atén a les persones que precisen assessorament és una persona que té la responsabilitat 
de seguretat industrial i que deriva a les consultes que té cap a Tarragona o cap a Barcelona. I nosaltres 
diem que perquè la gent se’n vagi cap a Tarragona o cap a Barcelona, que pugui resoldre les seves 
consultes aquí a la ciutat de Tortosa, només diem això. 
 
Seguidament respon el Sr. Alcalde: Perfecte senyor Sabaté. I jo li dic que, a més a més, les està resolent. 
En aquests moments li puc confirmar que les estan resolent i que un tècnic, no només el de seguretat 
industrial, no només la directora dels Serveis Territorials, sinó un tècnic en “empreneduria” també atén 
aquí a Tortosa, al carrer Montcada, aquests serveis. I si no, jo ja no sé que dir-los-hi. Escolti, facin una 
pregunta al Parlament, algú dels seus diputats, demanin explicacions al Parlament. Jo ja els hi he donat i 
crec que he sigut convincent i ho vaig dir, i vostè em diu “ja demanarem nosaltres l’acta”, home, jo, 
perdoni que m’hagi excedit amb les meves atribucions, però és que si vostès fan referència a una acta i 
em diuen que he dit una cosa que no he dit, l’únic que els hi puc dir és que no s’han llegit l’acta, mirin 
l’acta i ja està, no cal fer més preguntes, ni cal fer cap altra transcendència. En tot cas, agrair a tots 
vostès la seva presència, la seva assistència i agrair també l’assistència i la paciència del públic 
assistent. Moltes gràcies. 
 
Ah! Perdó, perdó, que m’estan fent notar una cosa. La senyora Gamundi m’havia demanat la paraula per 
al·lusions i no li he donat i, per tant, m’excuso i té la paraula la senyora Gamundi. Em podia haver advertit 
senyora Gamundi. 
 
A continuació intervé la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor Alcalde. Jo per al·lusions li vull dir que jo, 
personalment, amb una de les entitats que estic m’he trobat de necessitar ACC1Ó, i m’han adreçat a 
Tarragona, amb un número de telèfon d’una senyora que es diu Maria, perquè aquí a Tortosa no en 
tenien ni la menor idea, tal qual li dic, tal qual li dic senyor Alcalde. Vostè és molt convincent quan parla, 
evidentment, a veure, és alcalde, sap parlar i és molt convincent, però una altra cosa és el que ens passa 
als ciutadans i les ciutadanes quan anem a un lloc. Personalment, vaig haver d’anar a ACC1Ó i no se’m 
va atendre perquè no hi havia la persona referent i els tècnics i les tècniques i la senyora delegada 
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territorial, que em va atendre perfectament bé, no em podia solucionar el problema, no el sabien i vaig 
haver de dirigir-me a Tarragona, a ACC1Ó, amb un telèfon a la senyora Maria. 
 
Ara vostè dirà el que vulgui, que m’han atès molt bé, que no sé què, que no sé “quantos” però, en 
conclusió, estem desterritorialitzant, estem llevant del territori coses que havíem guanyat i tornem una 
altra vegada: Tarragona, Tarragona, Tarragona i Tarragona i això no és amb això, és amb més coses, i és 
així senyor Alcalde. I ho sento haver-li dit perquè no era la meva intenció. Moltes gràcies. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No senti res. Primer que  tot, vagi per endavant la meva felicitació 
pública a que vostè disposi d’un projecte empresarial, sigui una emprenedora i tingui iniciatives, cosa que 
hem d’agrair. Tant de bo, tots els tortosins i tortosines poguéssim fer el mateix, que així és com farem 
créixer el territori. Vostè em diu això i jo només tinc una solució ara. Demà al matí trucaré a la directora 
dels Serveis Territorials i li diré, perquè no és el que hem constatat nosaltres i també en primera persona. 
Ja li vaig dir l’altra vegada i li torno a dir ara. Si a la senyora Alícia Gamundi no se l’ha atès amb el seu 
projecte, doncs jo també demanaré explicacions, però jo el que li puc dir és la meva vivència i el que 
s’està fent i el que sabem que s’està fent. Si a vostè no se li ha resolt el problema, jo l’únic que li puc dir 
és que a empreses d’aquí se les està atenent aquí i, si en algun moment puntual, com també havia 
passat en altres moment, s’havia de desplaçar un tècnic de Barcelona o de Tarragona, és el que s’està 
fent també, sense capo problema. Ara, si vostè diu “a mi no em van voler atendre” o “no em van poder 
atendre” o “em va atendre la senyora Maria”, jo demà li preguntaré a la senyora directora dels Serveis 
Territorials “escolti, la senyora Maria no baixa a Tortosa?”, no m’ho crec. 
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Gamundi: Perdoni senyor Alcalde, la senyora Gamundi no tenia el 
problema, el tenia la societat que representava la senyora Gamundi. No voldria mai que a un Ple es 
personalitzés en una regidora perquè jo, al fi i al cap, sóc una representant dels tortosins i les tortosines, 
no sóc Alícia Gamundi, llavors no voldria que personalitzés això en un problema que jo he tingut, sinó una 
associació empresarial i penso que no hem d’anar a personalitzar. Sí que li agraeixo que pugui parlar 
amb la directora territorial i que això se “solventi” i s’arregli. Moltes gràcies. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde pren la paraula: Moltes gràcies senyora Gamundi. Jo no personalitzava. Si 
personalitzava jo amb la meva persona, amb la meva persona. Jo vaig anar, vostè em diu “jo pertanyo a 
una associació empresarial”. Si li ha sabut mal dir-li que vostè és empresària o que té projectes 
empresarials, jo ho retiro. Ho feia com un complit, no volia ofendre-la. En tot cas, reitero, si vostè em diu 
“no se’m va atendre”, jo demà al matí, com una ciutadana més, no com la senyora regidora, com una 
ciutadana més jo demanaré explicacions a la directora dels Serveis Territorials i a la Direcció General 
d’ACC1Ó. Per què? Perquè el que nosaltres hem constatat és això. Moltes gràcies. 
 

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