
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

17 / 2012 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDÁN 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 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 

 
Tortosa, essent les dinou hores i trenta-cinc minuts 
del dia sis d’agost 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:  
 
− Extraordinària 7/2012, de 27 d’abril   
− Extraordinària i urgent 8/2012, de 27 d’abril 
− Ordinària 9/2012, de 07 de maig 
− Extraordinària 10/2012, de 14 de maig 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02.- Dictamen de proposta d’acord de cessió a precari de l’ús de l’immoble antic edifici del Banc 
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d’Espanya de propietat municipal situat al carrer Cervantes núm. 17 de Tortosa per un període de vint-i-
nou anys a favor del centre associat de Tortosa de la UNED. 
 
03.- Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM àmbit pla de 
millora fàbrica Faiges. 
 
04.- Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM en una 
parcel·la d’ús industrial 7b3 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
05 - Dictamen de proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament per a la resolució del recurs de reposició 
interposat per Antoni Miranda Colomé a l'acord d'aprovació inicial de la modificació de l’ordenança del 
bon ús de la via pública i dels espais públics. 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
06 - Dictamen de proposta d'acord de les festes locals per a l'any 2013 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
07 - Dictamen  de proposta d'acord de modificació del preu públic de l'Imact IM-8 preu públic de 
l'escola municipal de teatre.  
 
08 – Dictamen de proposta de modificació de la tarifa per la prestació de serveis de Tortosasport, S.L. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
09 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya a favor del transport escolar 
gratuït als alumnes d’educació obligatòria dels nuclis de Campredó, Vinallop i Bítem.   
 
10 - Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya en defensa d’un sistema públic de salut 
gratuït per a tothom. 
 
11- Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya per a instar que els Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació tornin a disposar de la delegació a Terres de l’Ebre de l’Agència de suport a 
l’empresa (ACC1Ó). 
 
 

PART DE CONTROL 
 
12 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
 31/2012, de 25 de juny 
 32/2012, de 02 de juliol 
 33/2012, de 09 de juliol 
 34/2012, de 16 de juliol 
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b) Resolucions de l’Alcaldia : 
 
 De la 868/2012 a la 1059/2012 
 
13 - Informes de l’Alcaldia.  
 
14 -  Control dels òrgans de la Corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Extraordinària 7/2012, de 27 d’abril   
− Extraordinària i urgent 8/2012, de 27 d’abril 
− Ordinària 9/2012, de 07 de maig 
− Extraordinària 10/2012, de 14 de maig 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CESSIÓ A PRECARI DE L’ÚS DE L’IMMOBLE ANTIC EDIFICI 
DEL BANC D’ESPANYA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT AL CARRER CERVANTES NÚM. 17 DE 
TORTOSA PER UN PERÍODE DE VINT-I-NOU ANYS A FAVOR DEL CENTRE ASSOCIAT DE TORTOSA DE LA 
UNED 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per petició formulada pel Director del Centre Universitari la UNED, s’ha sol·licitat a aquest 
ajuntament la cessió a precari de l’ús de l’antic edifici del Banc d’Espanya de propietat municipal 
situat la carrer Cervantes núm. 17 de Tortosa, un ús que el propi Centre bé duent a terme en els 
darrers anys  i que ja fou assignat per un període de vint-i-nou anys per acord plenari adoptat per la 
Corporació Municipal en data 11 de juliol de 1983. 
 
Havent transcorregut dit termini i acreditada la oportunitat i conveniència en la formalització d’una 
nova cessió en ús de l’immoble, atès que durant aquests anys la UNED ha continuat desenvolupant i 
ampliant les tasques de l’ensenyament universitari , havent-se assolit durant tot aquest temps la 
important xifra de 1.100 titulats en gairebé 30 carreres diferents entre llicenciatures, diplomatures, 
enginyeries i graus a més de cursos no reglats, formació continua, postgraus i en definitiva l’extensió 
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dels estudis universitaris, circumstàncies que acrediten sense dubte la necessitat en la continuació 
de la tasca que està desenvolupant el Centre universitari, circumstàncies que motiven la justificació 
de la prestació i activitat social del Centre educatiu amb una tasca que ha realitzat durant els darrers 
anys que fan prevaler la rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica, per Decret de 
l’Alcaldia núm. 1007/12 s’ha incoat el corresponent expedient de cessió. 
 
Vist que el bé objecte de cessió, resta inscrit en el llibre d’inventari de béns de la corporació amb el 
número d’ordre 86, tenint la naturalesa de patrimonial, i inscrit al registre de la propietat núm. 1 de 
Tortosa, tom 2.184, llibre 386, foli 38, finca núm. 18.458. 
 
Vist que l’expedient administratiu de cessió ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini 
de quinze dies hàbils des de la data de publicació del corresponent anunci al B.O.P.T núm. 138 de 15 
de juny de 2012 i D.O.G.C de data 18 de juny sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions 
envers el mateix. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha adoptat els acords adients per la constitució del Consorci Centre 
Associat de Tortosa de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, en el que l’ajuntament hi 
participarà com a membre fundador juntament amb la pròpia UNED, constituint l’esmentat Consorci 
la futura personificació jurídica de l’actual Centre Associat de Tortosa de la UNED. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de serveis al territori celebrada en data 30 de juliol del 
2012, amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
De conformitat amb els articles 75 i següents del reglament de patrimoni dels Ens Locals, 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la cessió a precari de l’ús de l’immoble antic edifici del Banc d’Espanya de propietat 
municipal situat al carrer Cervantes núm. 17 de Tortosa a favor del Centre Associat de Tortosa de la 
UNED. 
 
Segon.- La cessió del present acord, sense necessitat de nou acord, s’entendrà realitzada a favor del  
Consorci Centre Associat de Tortosa de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, el qual es 
subrogarà en la posició jurídica del Centre Associat de Tortosa de la UNED des del mateix dia en què 
l’esmentat Consorci es constitueixi. 
 
Tercer.- La cessió tindrà una durada de vint-i-nou anys, restant l’Ajuntament, transcorregut dit termini, 
totalment lliure dels compromisos i obligacions resultants de la cessió recuperant automàticament el 
ple dret sobre l’esmentat immoble en bon estat de conservació i ús, poden pactar novament una nova 
cessió amb idèntiques o distintes condicions. 
 
Quart.- La cessió de l’ús afectarà a les plantes soterrada, baixa, segona i tercera de l’edifici “Banc 
d’Espanya”. La cessió en ús de la planta tercera s’efectuarà si les activitats acadèmiques la precisen 
pel normal desenvolupament de les mateixes. 
 
Cinquè.-  La cessió es realitza a l’exclusiu ús del l’entitat, de tal manera que si es destinés a qualsevol 
altra finalitat que no sigui el desenvolupament de les seves activitats normals, l’immoble revertirà 
automàticament a l’Ajuntament sense cap mena d’obligació per part d’aquest a causa de obres o 
millores realitzades, les quals quedarien sense més en propietat de l’ajuntament. 
 
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament per dur a terme els actes i signar els documents que 
siguin necessaris pera l’efectivitat del que es disposa en el present acord “. 
 
 

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM ÀMBIT PLA DE MILLORA FÀBRICA FAIGES. 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la documentació tècnica que acredita la oportunitat i conveniència de la present modificació 
redactada pels serveis tècnics municipals, i l’informe previ favorable emès per la CUTE en sessió de 
data 18 de maig del 2012. 
 
Vist l’informe del Secretari Accidental de la Corporació, i del TAG adscrit al departament d’urbanisme. 
 
De conformitat amb els articles 99 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
text refós de la llei d’urbanisme, modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de serveis al territori de data 30 de juliol 
del 2012, amb el vot favorable de tots els membres presents a  la sessió. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Fàbrica 
Faiges” adoptat en sessió plenària de data 1 de febrer de 2010. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM àmbit pla de millora Fàbrica de Faiges, 
conforme a la documentació tècnica redactada pels serveis tècnics municipals de data 15 de juny del 
2012. 
 
Tercer.- Suspendre la tramitació de plans derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com també l’atorgament de llicències en l’àmbit esmentat, de conformitat amb els articles 73 i 74 del 
text refós de la llei d’urbanisme. 
 
Quart.- Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel 
termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al B.O.P.T i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
 
Cinquè.- De conformitat amb l’article 8.5 del text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel 
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 
l’esmentada modificació puntual. 
 
Sisè.- Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el 
del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Setè.- Sol·licitar informe a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme afectat per llurs competències sectorials “. 
 

*-*-* 
 

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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04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM EN UNA PARCEL·LA D’ÚS INDUSTRIAL 7b3.  
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària de data 4 
de juny de 2012 la modificació puntual del POUM en una parcel·la d’ús industrial 7b3. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
BOPT núm. 143 de data 21 de juny  i diari la Vanguardia de 21 de juny, no s’han presentat al·legacions 
contra l’acord d’aprovació inicial. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de serveis al territori de data 30 de juliol del 2012, amb el 
vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
De conformitat amb els articles 99 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
text refós de la llei d’urbanisme, modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en una parcel·la d’ús industrial 7b3. 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva “. 
 

*-*-* 
 
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 AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ANTONI MIRANDA COLOMÉ A L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA I DELS ESPAIS PÚBLICS. 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple de l'ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària del dia 2 d'abril de 2012, va adoptar l'acord 
d'aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança del Bon Ús de la Via Pública i dels Espais Públics. 
 
L'esmentat acord, juntament amb la modificació de l'ordenança, s'ha sotmès a informació pública per un 
termini de trenta dies de conformitat a l'establert per l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Durant aquest termini d'exposició pública, en data 30 d'abril de 2012 i registrat d'entrada en el registre 
general d'aquest ajuntament amb el núm. 6932, el Sr. Antoni Miranda Colomé ha presentat l'escrit pel 
qual formula recurs de reposició a la modificació de l'article 31.1.a) apartat 3 de l'Ordenança del Bon Ús 
de la Via Pública i dels Espais Públics en base a que incompleix el codi d'accessibilitat de Catalunya, per 
quan els itineraris mixtos de vianants i vehicles adaptats han de tenir una amplada lliure mínima de 
3,00m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00m 
 
S'han demanat els oportuns informes a l'arquitecte municipal i a la Policia Local, i al respecte han emès 
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els següents: 
 
L'arquitecte municipal en data 21 de juny de 2012 informa: 
 
“ Assumpte:  
Al·legació de la modificació de l’article 31.1.3.a) apartat 3 de l’ordenança del bon ús de la via pública 
i dels espais públics. 
 
Antecedents: 
En data 2 de maig de 2012 té entrada en aquest Ajuntament una al·legació de l’article 31.1.a) 
apartat 3 de l’ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics. En aquesta es justifica que 
atès que els veïns del casc antic de Tortosa disposen de targeta que els permet circular pels carrers 
de vianants per a poder accedir als seus domicilis, i atès que aquest fet implica que els carrers de 
vianants del casc antic són utilitzats per vianants com pels vehicles dels veïns, es demana que 
aquests siguin considerat, d’acord amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya “itineraris mixtos de 
vianants i vehicles adaptats”. 
 
Informe: 
Els carrers de vianants del Casc Antic de Tortosa no poden considerar-se itineraris mixtos, donat que 
la presència de vehicles en aquests és restringida únicament a casos puntuals. Les condicions 
d’aquests carrers són molt diferents, respecte al trànsit existent, a les dels carrers amb itinerari mixt 
de vianants i vehicles, on no existeix cap restricció per la circulació rodada. Es tracta de casos no 
comparables i que no poden regir-se, per tant,  per les mateixes normes reguladores. 
 
L’ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics d’aquest Ajuntament s’ha de sotmetre, 
dins el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, a l’apartat 1.1.1, que correspon a l’itinerari de vianants 
adaptat, donat que en aquests carrers es prohibeix la circulació lliure de vehicles, essent la circulació 
lliure de vehicles el fet que determina que un itinerari sigui mixt o de vianants.  Es fa notar que no 
existeixen carrers de vianants en que la presència de vehicles sigui totalment restringida, donat que 
aquests han de ser obligatòriament accessibles en casos puntuals, entre els quals es troben, per 
exemple, les situacions de manteniment, emergència o seguretat.  
Procedeix, per tant, denegar l'al·legació presentada, atenent a allò que estipula el Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya respecte els seus itineraris, essent aquest codi la normativa de rang màxim respecte 
l’accessibilitat a Catalunya, a la qual s’ha d’atendre en cas d’existir qualsevol dubte d’interpretació de 
les ordenances municipals d’accessibilitat.” 
 
L'Inspector en Cap de la Policia Local, en data 4 de juliol de 2012 informa: 
 
“ En relació a les al·legacions formulades per Antoni Miranda Colomé contra la modificació de 
l'Ordenança del Bon Ús de la Via Pública informa: La configuració dels carrers de vianants està feta per 
evitar el trànsit simultani de vehicles i de vianants. 
 
Hi ha un ús excessiu de les zones de vianants delimitada per elements balisadors fixes que impedeixen el 
pas de vehicles; en el mateix sentit existeix senyalització vertical d'accés prohibit per vehicles. 
 
Excepcionalment poden accedir vehicles d'emergència i d'urgència; els veïns per realitzar tasques de 
càrrega i descàrrega i maquinària de manteniment i neteja de la via pública. Tasques que, excepte les 
urgències que no es poden planificar, es realitzen en horaris limitats quan el trànsit de vianants és 
mínim”. 
 
Atès el dictamen emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en sessió de 
data 17 de juliol de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent A C O R D: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades en el recurs de reposició interposat per Antoni 
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Miranda Colomé contra l'acord del Ple de l'ajuntament de Tortosa de 2 d'abril de 2012, pel qual 
s'aprovà, inicialment, la modificació de  l'Ordenança Municipal del Bon Ús de la Via Pública i dels Espais 
Públics, de conformitat amb els informes de l'arquitecte municipal i de l'inspector de la Policia Local, 
transcrits en la part expositiva d'aquest acord. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança, el text de la qual és com segueix: 
 
“ Article únic: 
Es modifica l’articulat de la vigent l'Ordenança Municipal del bon ús de la via pública i dels espais 
públics, publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 24 d'abril de 2009, de la següent manera: 
 
Nova redacció  del títol II  l'apartat 1 de article 11: 
 
Article 11.1: “Són prohibits els actes vandàlics, agressius o negligents en l'ús del mobiliari urbà que 
generin situacions de risc o de perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns. 
També resta prohibit llençar al mobiliari urbà o a l'espai públic qualsevol cosa o objecte que pugui 
comportar perill o risc de les persones i coses. 
 
Nova redacció del títol II l'apartat 8 de article 28: 
 
Títol: Obres, contenidors, mudances o ocupació de la via pública prohibida. 
Article 28.8 Per ocupar la via pública amb motiu de mudances i instal·lacions de grues, serà preceptiu 
obtenir autorització municipal. Les càrrega i descàrrega de materials u objectes, que puguin generar 
risc o pertorbació en la fluïdesa del trànsit, i que no es realitzin en espais i terminis habilitats a 
l'efecte, necessitaran de la preceptiva autorització municipal. 
 
Nova redacció del Títol II, l'apartat 3r. de l'article 31.1 a): 
 
Article 31.1 a) apartat 3r: En els carrers de vianants ha d'imperar el caràcter de lloc de trobada 
pública. Per aquesta raó no s'ha d'autoritzar la instal·lació de taules, cadires i para-sols, excepte quan 
l'amplada del carrer sigui superior a 3,5 metres i l'amplada de la franja ocupada no superi, en cap 
cas, la meitat de l'amplada del carrer, tret del tractament singular que es doni al nucli antic del 
municipi. 
 
El contingut de l'article 33 s'indexarà com article 33.1 del títol II . 
S'afegeix un nou apartat 2 a l'article 33 del títol II: 
 
Títol: Reparació i neteja de vehicles. 
 
Article 33.2 : Resta prohibit la neteja de vehicles a la via pública. En cas d'incompliment, serà 
considerat falta lleu. 
 
Modificació del títol IV capítol I de l'article 42: 
 
1. Les infraccions tipificades  per aquesta ordenança seran sancionades amb multes, l’import de les 
quals serà graduat dintre dels màxims establerts per la legislació vigent en cada moment per a la 
sanció d’infraccions a les ordenances municipals, que són els següents: 
a) Infraccions  lleus : multes de 100 € fins a 750 € 
 
Nova redacció del títol IV apartat 4 de l'article 45:  
 
Títol: “Prescripció i Caducitat” 
 
Article 45.4: “El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia en què la 
infracció s'ha comès. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui 
coneixement el denunciat o sigui conseqüència de les accions per esbrinar la seva identitat o 
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domicili, i es practiqui per les administracions públiques, institucions o organismes. 
 
Si no s'ha produït resolució sancionadora transcorregut sis mesos des de l'inici del procediment, es 
produirà la caducitat, i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, a sol·licitud de l'interessat o d'ofici per 
l'òrgan competent. 
 
S'afegeix un nou apartat 1.f) a l'article 46: 
 
Article 46. 1.f): “els autors materials de la col·locació de cartells i altres formes de publicitat detallats 
en l’art. 10 d’aquesta ordenança. En cas de no esbrinar l'autor directe, seran responsables 
subsidiaris, els titulars dels locals, propietaris o responsables dels establiments o negocis, a qui faci 
referència el cartells, adhesius, papers, o qualsevol forma de publicitat, anunci o propaganda.” 
 
S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 46: 
 
Article 46.3 La declaració de responsabilitat subsidiària i les seves conseqüències, inclosa la 
possibilitat d'adoptar mesures cautelars, es regirà pel que disposa en la Llei 58/2003, de 17 de de 
desembre, General Tributària i en el Reglament General de Recaptació. 
 
Nova redacció del títol IV apartat 5 de l'article 51: 
 
Article 51.5: Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de la persona 
inculpada, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del 
procediment. En aquest cas, tindrà dret a una reducció del 30 % de l'import. El dret d'aquesta 
reducció es perd en el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució. 
 
Supressió dels apartats dels següents articles: 
Article 55.2, article 55.5, article 56.6, 56.7 i  article 56.8. 
 
S'afegeix un nou article a l'ordenança: 
 
article 57. Pagament en voluntària del procediment sancionador  
1: “Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, abans de 15 dies hàbils des de l'endemà 
de la notificació de la incoació de la resolució sancionadora, es tindrà per acabat el procediment 
sancionador amb les següents conseqüències: 
 
a) La reducció del 30 per cent de l'import de la sanció de la multa. 
b) La renuncia a formular al·legacions. En el supòsit que fossin formulades es tindran per no 
presentades. 
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en que es 
realitzi el pagament. 
d) L'esgotament de la via administrativa essent recurrible únicament davant l'ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu. 
e) El termini per interposar el recurs contenciós-administratiu s'iniciarà el dia següent a aquell en que 
es realitzi el pagament. 
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, produint plens 
efectes des del dia següent.”. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a Antoni Miranda Colomé amb indicació dels recursos que contra el 
mateix pot interposar. 
 
QUART.- Publicar el text íntegre de la modificació de l'ordenança en el BOP de Tarragona i en el tauler 
d'anuncis de la corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en que s'hagi publicat 
 
CINQUÈ.- 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. 
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SISÈ.- Aquesta modificació entrarà en vigor al cap de 15 dies de ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província“. 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 

06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2013 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la comunicació dels Serveis territorials de les Terres de l'Ebre del Departament d'Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en la qual es requereix la designació de les dues festes 
locals corresponents al municipi de Tortosa per a l'any 2013. 
 
Vistes les comunicacions dels diversos representants de l'Alcaldia als nuclis de població i dels 
presidents de les EMD de Bítem, Campredó i Jesús, i atès el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Promoció de la Ciutat, emès en sessió de data 31 de juliol de 2012, al Ple proposo 
adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Fixar com a festes locals del municipi de Tortosa per a l'any 2013, les següents: 
 
Tortosa: 
20 de maig de 2013  
2 de setembre de 2013, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
 
Reguers: 
20 de maig de 2013  
2 de setembre de 2013 
 
Vinallop: 
20 de maig de 2013  
2 de setembre de 2013 
 
EMD de Bítem: 
2 de setembre de 2013 
13 de setembre de 2013 
 
EMD de Campredó: 
25 de juliol de 2013 festivitat de St. Jaume 
20 de maig de 2013 
 
EMD Jesús: 
20 de maig de 2013 
4 d'octubre de 2013, festivitat de Sant Francesc d'Assís, Patró de Jesús. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya “. 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
07 - DICTAMEN  DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE L'IMACT, IM- 8 PREU 
PÚBLIC DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE. 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L'IMACT de l'Ajuntament de Tortosa és titular de l'Escola de Teatre, motiu pel qual, d'acord amb 
l'article 44 i 47.2 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 dels cursos de l'Escola de Teatre de 
Tortosa. 
 
Vist l'expedient IM-2012-11 de modificació del preu p. IM-8 Preu públic de l'Escola de Teatre. 
 
Vist l'informe de la cap tècnica de l'IMACT, en el qual proposa incrementar el preu públic de l'Escola 
Municipal de Teatre per al curs escolar 2012-2013 amb l'augment del 5 % de les quotes. 
 
Vist l'informe d'Intervenció i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, 
emès en sessió  d’1 d’agost de 2012, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del preu públic IM-8 Preu públic de l'Escola de Teatre, amb la 
modificació de l'article 4t. de l'ordenança reguladora del preu públic, que passarà a presentar el 
següent contingut: 
 
Article 4t. Quota 
1.- El preu estarà format per una matrícula única i una quota mensual. 
 

Curs Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota mensual 
reduïda 

Iniciació teatral 31,50 26,25 15,75 21,00 

Teatre juvenil 31,50 42,00 15,75 33,60 

Teatre infantil 31,50 31,50 15,75 25,20 

Tècnica vocal 42,00 42,00 21,00 33,60 

Tècnica vocal II 42,00 42,00 21,00 33,60 

Interpretació adults I 42,00 52,50 21,00 42,00 

Interpretació adults II 42,00 52,50 21,00 42,00 

Interpretació adults III 42,00 73,50 21,00 58,80 

Teatre musical infantil I 31,50 52,50 15,75 42,00 

Teatre musical infantil II 31,50 52,50 15,75 42,00 

Teatre musical juvenil I 31,50 73,50 15,75 58,80 

Teatre musical juvenil II 31,50 73,50 15,75 58,80 

Teatre musical adults I 42,00 73,50 21,00 58,80 

Teatre musical adults II 42,00 89,25 21,00 71,40 

Teatre musical adults III 42,00 89,25 21,00 71,40 
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Claqué infantil-juvenil 31,50 18,00 15,75 14,40 

Claqué adults 42,00 23,00 21,00 18,40 

Curs monogràfic 
alumnes de 2n o 3r curs 
alumnes de 2n o 3r + Curs Commedia  

31,50 
- 
- 

52,50 
31,50 
26,25 

15,75 
- 
- 

42,00 
25,20 
21,00 

 
 
2.- S'aplicarà la matrícula reduïda únicament pels alumnes que ja han estat matriculats en cursos 
anteriors de l'Escola municipal de teatre de Tortosa. 
 
3.- La quota mensual reduïda s'aplicarà únicament per famílies amb 2 o més membres matriculats, 
aplicant-se la quota mensual reduïda exclusivament al segon i successius membres de la família 
matriculats, considerant-se sempre els que tinguin la quota mensual de menor import.” 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordàn: El nostre grup municipal, tant en el punt 7è com en el 8è 
votarem de manera contrària. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bona tarda a tothom. En aquest cas, en el punt 7 
votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: El nostre grup, en el punt 7è i 8è optarem per 
l’abstenció. En el punt 8è per qüestions de cèntims sabem que és per adaptar les prescripcions del 
Govern de l’Estat el nou percentatge de l’IVA, però per pocs cèntims entenem que ens podríem 
esperar a la discussió de les ordenances de l’any vinent, però bé, sense allargar-me més ens 
abstenim en el punt 7è i en el punt 8è. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde exposa: Molt bé. En tot cas els hi comentaré alguna cosa del punt 8è però 
ja ho faré quan hagi de ser. 
 

*-*-* 
 
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 municipals de CiU (11), PP (1) i PxC (1), 3 abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal del PSC i 4 vots en contra corresponents als regidors 
dels grups municipals d’ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
08 - DICTAMEN  DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA TARIFA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE TORTOSASPORT, SL. 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la modificació de l’IVA que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, que 
s’aplicarà amb efectes des del dia 1 de setembre de 2012. 
 
Atesa la conveniència de modificar la tarifa per la prestació de serveis per part de la societat 
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municipal Tortosasport, S.L., amb la finalitat exclusiva d’incorporar únicament la modificació del tipus 
d’IVA aplicable des del proper dia 1 de setembre de 2012. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió 
de data 1 d’agost de 2012. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la tarifa dels serveis de Tortosasport, S.L., la qual es detalla en 
l’annex al present acord. 
 
Segon.- Publicar la tarifa objecte del present acord al BOPT.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord a Tortosasport, S.L.  
 
 

 
TARIFA DEL SERVEIS DE TORTOSASPORT, SL.        (actualització setembre 2012) 

 
 

PREU ACTUAL DELS 
SERVEIS 

NOU PREU DELS SERVEIS TIPUS DE SERVEI 

Preu Servei IVA 

PREU 
ACTUAL AMB 
IVA INCLÒS 

Preu Servei IVA 21 % 

NOU PREU 
AMB IVA 
INCLÒS 

Inscripció curs  A partir segona matrícula 25,42 4,58 30 25,42 5,34 30,76 
Adult 2,97 0,53 3,50 2,97 0,62 3,59 

Infantil 2,12 0,38 2,50 2,12 0,45 2,57 

Gent Gran 2,12 0,38 2,50 2,12 0,45 2,57 

Entrada Puntual 

Plus (Gimnàs o piscina) 5,08 0,92 6 5,08 1,07 6,15 
Adult 23,73 4,27 28 23,73 4,98 28,71 

Infantil fins 14 anys 15,25 2,74 18 15,25 3,20 18,45 

Gent Gran 8,47 1,53 10 8,47 1,78 10,25 

Abonats, servei Bàsic  

Familiar (descompte 25%)       
Adult 35,19 2,81 38 35,19 7,39 42,58 

Infantil fins 14 anys 31,48 2,52 34 31,48 6,61 38,09 

Gent Gran 16,67 1,33 18 16,67 3,50 20,17 

Abonats, servei Plata  

Familiar (descompte 25%)       
Adult 42,59 3,41 46 42,59 8,94 51,53 

Infantil fins 14 anys 38,89 3,11 42 38,89 8,17 47,06 

Gent Gran 21,30 1,70 23 21,30 4,47 25,77 

Abonats, servei Or  

Familiar (descompte 25%)       
Adult 53,70 4,30 58 53,70 11,28 64,98 

Infantil fins 14 anys 48,15 3,85 52 48,15 10,11 58,26 

Gent Gran 29,63 2,37 32 29,63 6,22 35,85 

Abonats, servei Plus 

Familiar (descompte 25%)       
Adult 5,08 0,92 6 5,08 1,07 6,15 

Infantil fins 14 anys 5,08 0,92 6 5,08 1,07 6,15 

Quotes manteniment 
(període màxim 6 mesos) 

Gent Gran 5,08 0,92 6 5,08 1,07 6,15 
1 dia 18,52 1,48 20 18,52 3,89 22,41 

2 dies 29,63 2,37 32 29,63 6,22 35,85 

3 dies 38,89 3,11 42 38,89 8,17 47,06 

5 dies 48,15 3,85 52 48,15 10,11 58,26 

Cursets de natació  

Gent Gran (2 dies) 12’96 1,04 14 12’96 2,72 15,68 
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Abonats 9,26 0,74 10 9,26 1,94 11,20 Activitats dirigides – Serveis 
esportius (Pilates, spinning. 
ioga o similars ...) No abonats  37,04 2,96 40 37,04 7,78 44,82 

Abonats 13,89 1,11 15 13,89 2,92 16,81 Servei Fisioteràpia  

No abonats 46,30 3,70 50 46,30 9,72 56,02 

Escoles Esportives Menuts, Rítmica, Judo.. 16,67 1,33 18 16,67 3,50 20,17 

Quota quinzenal 55,56 4,44 60 55,56 11,67 67,23 Campus d’Estiu 

Quota mensual 97,22 7,78 105 97,22 20,42 117,64 

Adults, quinzena 23,84 1.91 25,75 23,84 5,00 28,84 

Adults, mensual 37,55 3,00 40,55 37,55 7,89 45,44 

Adults, abonament tot 
l’estiu 

68,10 5,45 73,55 68,10 14,30 82,40 

Petits fins 14 anys, 
quinzena 

20,42 1,63 22,05 20,42 4,29 24,71 

Petits fins 14 anys, mensual 30,65 2,45 33,10 30,65 6,44 37,09 

Cursets Natació Estiu 

Petits fins 14 anys, 
abonament tot l’estiu 

54,24 4,34 58,85 54,24 11,39 65,63 

Educació Física Escolar Centres educatius 8,83 0,71 9,54 8,83 1,85 10,68 

Cursos Monogràfics 
Esportius 

 23,15 1,85 25 23,15 4,86 28,01 

Adults 14,73 1,18 15,91 14,73 3,09 17,82 

Gent Gran (2 dies) 5,90 0,47 6,37 5,90 1,24 7,14 

Gimnàstica manteniment 
als barris i les pedanies 
 

Gent Gran (3 dies) 9,26 0,74 10 9,26 1,94 11,20 

Hora de pista poliesportiva 20 3,6 23.60 20 4,20 24,20 

Hora de camp de futbol 20 3,6 23.60 20 4,20 24,20  

Hora de carrer de piscina 35 6,3 41,30 35 7,35 42,35 

Hora de pista d’atletisme 20 3.6 23,60 20 4,20 24,20 

Cessions esportives 

Hora de velòdrom 20 3,6 23,60 20 4,20 24,20 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, nosaltres ens hem cansat de repetir que això de 
l’apujada de l’IVA és una barbaritat i que acabarà per esfondrar el poc que encara no s’ha esfondrat. 
Llavors, ja sabem que això ve imposat des del govern central de Madrid, per tant, a veure, poca cosa 
hi podem fer, ara, sí que ens agradaria fer constar que si tots els grups municipals de tots els 
ajuntaments votéssim en contra, probablement podríem fer canviar moltes coses. Llavors, nosaltres 
aquí hi votarem en contra. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Com bé ha dit, es tracta d’incorporar l’augment de l’IVA 
que el govern de Mariano Rajoy, del PP, va decidir en un reial decret al mes de juliol. I ara veiem com 
aquesta mesura, aquesta incorporació de l’IVA afecta en aquest camp, que és el de la pràctica de 
l’esport i de l’activitat física, activitats que són saludables, que són per al bé dels tortosins i de les 
tortosines. 
 
Bé, si sumem a això, a aquest apartat de l’increment de l’IVA que reflectim en aquest cas, a altres 
augments impositius, també a retallades que el govern del PP ha proposat, per exemple en sanitat i 
educació 15.000 milions 2013-2014, en dos anys. A ocupació menys prestacions i zero bonificacions. 
A dependència retallen 160 milions per enguany, 1.391 per a l’any que ve i per al 2014: 1.473 
milions. Peatges. L’autonomia local, que donen més protagonisme a les diputacions. Si sumem tot 
això i afegim aquelles consideracions que el conseller Mas Colell feia la setmana passada i que ens 
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avisava, no?, de que si l’Estat continua sense enviar liquiditat, els impagaments a serveis concertats i 
a proveïdors probablement es repetiran, que ell no ho podia garantir.  
 
Bé, tot això, tot junt el que demostra és que ens estan asfixiant financerament i això també comporta 
una asfixia social. Clar, això passa o això és la constatació de què Catalunya ja està intervinguda per 
l’Estat espanyol i, tot i que natros a l’Estat espanyol els hi aportem molts diners i no en tornen tants, 
perquè 16.000 milions es queden i no tornen, jo crec que és l’hora, al nostre grup és l’hora de dir 
prou, és l’hora de recollir nosaltres els nostres impostos i administrar-los nosaltres. No podem esperar 
més, estem amb l’aigua al coll. Llavors hem de deixar de ser una colònia d’Espanya i cal que 
diguéssim prou i el grup municipal d’Esquerra vota en contra de la imposició estatal per apujar l’IVA 
als que practiquen esport al seus barris, als que practiquen esport o exercici físic als seus pobles o a 
les piscines municipals. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Només molt breument, per deixar constància de què no són 
uns petits cèntims, si fossin uns petits cèntims no els tocaríem. En la part de prestació de serveis de 
Tortosasport hi ha dos tipus de serveis: els estrictament el que són serveis esportius i els serveis que 
es poden considerar més d’oci. Qui entra a la piscina per poder nedar una mica pel seu compte o 
aquell que fa ús dels serveis esportius que presta Tortosasport. 
 
Efectivament, a aquests serveis més vinculats a l’oci l’increment de l’IVA sí que són uns pocs cèntims, 
perquè l’IVA passa del 18% al 21% i, per tant, ens havíem plantejat, com hem fet amb algun altre 
servei municipal, poder assumir nosaltres a compte de resultats de la pròpia societat aquest 
diferencial, però la majoria dels serveis que presta Tortosasport són serveis esportius i aquests 
serveis esportius, amb aquest canvi legislatiu, passen del 8% al 21% i, per tant, aquí ja no estem 
parlant d’uns petits cèntims, sinó estem parlant pràcticament de 13 punts d’IVA i això sí que 
desequilibra qualsevol pressupost i és el motiu pel qual ho hem fet amb Tortosasport i encara no ho 
hem fet amb altres. Si hagués estat un tema d’un 2% o un 3% ho hem fet altres anys i esperem a la 
modificació de les ordenances per fer aquest ajust. No en aquest cas. Simplement això. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 12 vots 
a favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (11) i PP (1), 3 abstencions corresponents als 
regidors del grup municipal del PSC i 5 vots en contra corresponents als regidors dels grups 
municipals d’ERC (2), I-ET-E (2) i PxC (1).  
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA A FAVOR DEL 
TRANSPORT ESCOLAR GRATUÏT ALS ALUMNES D’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA DELS NUCLIS DE 
CAMPREDÓ, VINALLOP I BÍTEM. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu del Partit Socialista, Sr. 
Antoni Sabaté Ibarz. 
 
“ La gratuïtat de l’ensenyament fins els 16 anys s’estén a l’àmbit del transport escolar per a aquells 
alumnes que havent finalitzat els estudis primaris en les Escoles dels seus respectius municipis, eren 
matriculats en els Instituts ubicats en altres municipis, per cursar l’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO). 
 
L’ensenyament obligatori fins als setze anys comporta legalment la gratuïtat del mateix i el fet que els 
municipis petits, entitats municipals descentralitzades i pedanies no tinguin instituts, fa que els 
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alumnes s’han de traslladar a altres municipis per estudiar ESO als instituts de referència. És 
indubtable que els alumnes que s’han de traslladar per rebre la seva formació han de tenir garantit el 
transport de manera gratuïta, tenint en compte el principi d’equitat per tots i que no és tracta d’una 
elecció de les famílies sinó la única opció que l’administració els ofereix. 
 
La gestió i el finançament d’aquest transport escolar ha estat conferida als Consells Comarcals. 
 
La realitat geopoblacional del municipi de Tortosa, fa que les diferents pedanies i EMDs, per 
allunyades que estiguin del nucli de Tortosa on estan ubicats els Instituts, en tant que pertanyents al 
mateix municipi, no poguessin gaudir d’aquesta gratuïtat del transport escolar. 
 
No obstant això, atenent l’especificitat del municipi de Tortosa, el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
d’acord amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, en el mandat 1995 - 1999 i fins a data d’avui, 
va reconèixer la gratuïtat del transport escolar dels alumnes d’ensenyament obligatori, fins a 16 anys, 
en els pobles de Campredó, Vinallop i Bítem. 
 
Ara, les comunitats educatives d’aquests nuclis, han estat alertades que a partir del curs vinent 2012-
2013 no es podrà atendre la gratuïtat en el transport escolar, amb el consegüent perjudici econòmic 
per a les famílies. 
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Instar al Consell Comarcal del Baix Ebre que continuï considerant l’especificitat geopoblacional 
dispersa dels nuclis del municipi de Tortosa i que, per tant, els alumnes d’educació obligatòria, de 
Campredó, Vinallop, i Bítem que siguin matriculats en els Instituts de la ciutat de Tortosa, obtinguin, 
com fins ara, el transport escolar gratuït. 
 
Segon. Trametre aquest acord als Consells Escolars de les Escoles dels nuclis poblacionals afectats i 
dels Instituts de la ciutat de Tortosa, per tal que considerin adoptar un acord en aquest sentit. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Totes les disposicions legislatives, decrets legislatius 
relacionats amb l’ensenyament prescriuen, diuen, manen que l’ensenyament per a tots els xiquets i 
xiquetes ha de ser gratuït fins als 16 anys i això “abarca” també a tots aquells xiquets i xiquetes que, 
havent finalitzat els seus estudis a les escoles del seus pobles o nuclis de població, han d’acudir als 
instituts d’un altre municipi per a poder finalitzar els seus estudis en edat obligatòria. 
 
El transport, el servei de  transport escolar, transferides les competències d’educació al Govern de la 
Generalitat disposa que, la Generalitat en el seu dia va disposar que la competència i l’organització 
del servei de transport escolar fos assumida pels consell comarcals. En el nostre cas és el cas del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Bé, la nostra ciutat i el nostre municipi té unes peculiaritats de nuclis poblacionals que fa que tinguem 
la població assentada en diferents nuclis d’entitats municipals descentralitzades i pedanies, per tant, 
“stricto sensu”, amb la llei a la mà, quan es diu de què el transport, el servei de transport escolar ha 
de ser gratuït, ho diu per tots aquells xiquets i xiquetes que han d’acudir fora del seu municipi a 
finalitzar els seus estudis en edat obligatòria. En el nostre cas, per tant, els xiquets i xiquetes de les 
entitats municipals descentralitzades de Bítem, de Campredó acudeixen als instituts de la ciutat però 
estan dins del mateix municipi. El mateix que els xiquets i les xiquetes de Vinallop. I no faig esment a 
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Reguers i Jesús perquè aquests i aquestes ho fan a l’Institut de Roquetes i existeix la paradoxa que, 
fins i tot, molts estan més a prop de l’Institut de Roquetes, tenen transport escolar d’acord amb la llei 
gratuït i, en canvi, més allunyats com estan els de Bítem i de Campredó estan al mateix municipi i, 
amb la llei a la mà, no tindrien dret al servei de transport escolar gratuït. Dic “no tindrien” perquè fins 
ara sí que l’han tingut. 
 
En la legislatura 1995-1999 el Consell Comarcal del Baix Ebre va considera aquesta especificitat i 
particularitat dels nuclis de població de la nostra ciutat i, per tant, en la justificació de la despesa del 
servei de transport escolar, la Generalitat, diguem què feia comprensió d’aquesta realitat i el 
transport escolar era gratuït, fins i tot per als xiquets i xiquetes, per a les seves famílies de Campredó, 
de Vinallop i de Bítem. 
 
Ara a la comunitat educativa, des de les Ampes dels instituts de la ciutat, se’ls ha alertat de què en el 
curs escolar que s’iniciarà, aquesta gratuïtat es posa en qüestió. Fins i tot es va arribar a dir de què 
fins al 22 – 23 de juny se’ls hi comunicaria exactament quina seria la quantitat que haurien d’aportar, 
comunicació que, estem al mes d’agost, encara no s’ha fet. 
 
Bé, doncs, davant d’aquesta preocupació el nostre grup presenta aquesta moció perquè s’atengui la 
singularitat poblacional de la nostra ciutat i que instéssim al Consell Comarcal del Baix Ebre perquè es 
continuï considerant la gratuïtat del servei de transport escolar per tots aquests alumnes i que també 
ho féssim arribar als consells escolars de les escoles dels nuclis poblacionals afectats i dels instituts, 
per tal que considerin adoptar un acord en aquest sentit i, lògicament, trametre aquest acord al 
Consell Comarcal del Baix Ebre i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, aquesta moció es va presentar el dia 31 de juliol i 
segons hem pogut veure a la premsa, tot i que el que surt a la premsa sempre s’ha d’agafar amb 
pinces, al dia següent el Consell Comarcal del Baix Ebre, l’Ajuntament de Tortosa i els representants 
de les tres EMD’s anunciaven la signatura d’un conveni de transport escolar gratuït per al proper curs. 
Bé, jo em sembla que no hi hem de donar moltes més voltes. Evidentment, estem a favor de què 
aquest conveni tiri endavant i, per altra banda, sí que ens sembla o al menys és com jo ho veig, 
nosaltres ens abstindrem a la moció, però ens abstindrem per un motiu molt concret, perquè creiem 
que aquesta moció, després de les notícies aquestes de la premsa, probablement s’hauria d’haver 
retirat i a l’apartat de precs i preguntes fer-li una pregunta al senyor alcalde i que ens expliqués 
exactament que és el que se signarà. Em sembla que aquesta hagués sigut la postura més raonable. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo vull avançar que, en efecte, en contingut i l’objectiu 
final de la moció em pareix correctíssima en la mesura que tant els nois i les famílies de Campredó, 
de Vinallop i Bítem, a través d’aquesta prestació gratuïta del transport escolar, doncs bé, és una cosa 
important per a ells, per a l’escolarització, per a l’economia d’aquests nuclis poblacionals que 
depenen de Tortosa, ara bé, pareixia, dic pareixia que aquesta prestació gratuïta del transport escolar 
no es podia atendre durant el, com ha dit el company Sabaté, durant aquest proper curs escolar 2012 
i 2013 per part de les instàncies educatives de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet, insisteixo, 
augmentaria les dificultats que pateixen moltes famílies, dificultats no sols econòmiques, sinó de 
conciliació de la vida familiar i inclús pot perjudicar o perjudicaria molt la cohesió social i territorial 
dels municipis, no?, i aniria, d’alguna forma, en contra dels principis que estableix la Llei 1 de 1990, 
d’ordenació general del sistema educatiu, que són els principis, entre altres, d’igualtat i el principi 
d’integració de tots els col·lectius en base o amb l’objectiu final de que tothom té dret a accedir en 
condicions d’igualtat al sistema educatiu i d’aquesta forma millorar la qualitat d’aquest sistema 
educatiu. 
 
No obstant, jo també he vist el que diu la premsa i considero que l’Ajuntament de Tortosa en aquest 
cas ja ha pres una sèrie de mesures per apaivagar la situació d’aquestes pedanies, a l’espera de que 
pugui, la Generalitat de Catalunya, incloure com deia el company Sabaté, a aquestes pedanies o 
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aquests estudiants dins dels sistema de transport gratuït escolar i ja han establert una espècie de 
conveni entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal i els alcaldes pedanis de Campredó, Vinallop i de 
Bítem. 
 
Per tant, jo considero també que aquesta moció no és necessària, perquè ja de moment es resolt el 
problema i el problema de moment d’aquest curs i imagino que es podrà resoldre el problema de 
fondo amb les modificacions legislatives que es produeixen, no? Per tant, nosaltres estant tot i d’acord 
totalment amb el contingut, en què el transport escolar gratuït s’ha de donar també a les pedanies de 
Campredó, Vinallop i Bítem per a facilitar la seva integració, com les altres dos de Jesús i Reguers, 
dintre d’aquesta gratuïtat, votarem la moció negativament. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordàn: Des del nostre grup municipal és evident que des de 
sempre hem defensat l’educació i, en concret, l’educació pública i de qualitat com una forma de 
progrés per a la nostra societat. En aquest sentit, el nostre municipi de Tortosa, com aquí s’ha dit, té 
unes característiques especials, amb diferents nuclis de població allunyats de la nostra ciutat i això fa 
que hi hagin dificultats, com també aquí s’ha dit, en què diferents alumnes, crec que són una 
seixantena en total d’alguns d’aquests pobles del nostre municipi, puguin accedir als instituts perquè 
s’ha de desplaçar.  Sabem que hi havia un conveni que el que feia era donar gratuïtat a aquest 
transport en el Consell Comarcal. No sabem, la veritat, perquè no s’ha passat en comissió, si aquest 
conveni ara existeix, no existeix, si s’ha de renovar, no tenim la informació i, en tot cas, el que farem 
des del nostre grup serà votar a favor de la moció  tenint en compte la bona voluntat de la mateixa i si 
des del Govern municipal ja s’està tirant endavant, igualment ens sembla correcte i, per tant, 
considerem que la moció igualment és vàlida. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: No ho allargarem. Votarem que si a la moció perquè 
estem d’acord amb el que proposa, però ens sembla bé que en roda de premsa el Consell Comarcal, 
l’Ajuntament manifestessin que es mantindria la gratuïtat. Això va en la mateixa línia, doncs bé, 
perfecte, no volem altra cosa. 
 
Intervenció del la Sra. Roigé  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: En relació a aquesta moció, jo entendria que la diferència 
entre vostès i nosaltres pel que fa a aquest tema és que mentre intentant resoldre els problemes, algú 
està traure’n cert rendiment polític. Hem trobat a falta aquí mateix, a la pròpia comissió que tracta els 
temes d’ensenyament, una pregunta, qualsevol qüestió al respecte i interès pel que fa a aquest tema 
no ha existit en cap moment. Tampoc és cert que s’hagi alertat per part de l’Ajuntament, o s’hagi dit 
als diferents centres que hi hauria reunions o que se’ls convocaria per tal de dir-los que al proper curs 
no tindrien transport gratuït. 
 
El que succeeix és que el tema del transport escolar obligatori, des de que nosaltres en tenim 
coneixement, aproximadament l’any 2006, cada any s’estan treballant, igual que ha passat aquest 
any, per resoldre la situació independentment de la posició dels diferents governs de la Generalitat en 
aquest sentit. Hem d’agrair la bona predisposició del Consell Comarcal en aquest aspecte per 
“solventar” una situació que ve donada  per llei, ja que el Consell Comarcal sí que considera i veu la 
realitat geopoblacional que ens estan demanant a la moció, ho té molt clar i, a més a més, així ho 
expressa, però gestiona un servei en base a una delegació de competències per part del Govern de la 
Generalitat, no és una cosa que pugui decidir el propi Consell Comarcal. Alguns, i aquí m’estic referint 
a l’Ajuntament de Tortosa i al Consell Comarcal, com cada any estem treballant, hem estat treballant 
per tal de resoldre aquest tema, aquest any des del mes de maig, altres l’únic que han estat fent ha 
sigut anar als centres, intentar crear certa mala “maró”, parlar amb els centres dient-los que al proper 
curs no tindrien aquest transport obligatori, intentar crear aquests rumors malintencionats. Esperem 
que sigui l’últim any que es produeix aquesta situació i per això, amb caràcter transitori, hem arribat a 
un acord entre el Consell Comarcal, les EMD’s afectades i l’Ajuntament de Tortosa per tal de garantir 
el transport gratuït als alumnes d’aquests nuclis del municipi de Tortosa i una vegada més ens trobem 
que l’administració local en aquest cas l’Ajuntament de Tortosa arriba a resoldre els problemes dels 
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ciutadans quan altres administracions superiors, sigui l’Estat, sigui la comunitat autònoma no ho han 
portat a terme.  
 
Per tant, no votarem a favor d’una moció que el que ens està demanant és una cosa que ja s’està 
resolta, que els transport dels nuclis de la ciutat de Tortosa estaran gratuïts el proper curs, com ho 
han estat sempre, perquè des d’aquest govern municipal s’ha treballat i també des del propi Consell 
Comarcal hi ha hagut aquesta voluntat. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: No m’estendré en el debat. El portaveu d’Iniciativa jo 
crec que ho ha expressat clarament i estic molt d’acord amb ell. La moció està plena de bondat i és 
inqüestionable de què a finals de maig, principis de juny jo no sé qui ha anat als centres, però les 
AMPES esta perfectament, diguem, democràticament constituïdes i elegides i han estat informades 
que per al 2012/2013 aquesta gratuïtat es posarà en qüestió. Per tant, sense allargar-ho més, em 
permetran al menys la llicència de dir que ens alegrem que al dia següent o al cap de dos dies d’haver 
presentat la nostra moció, vostès, com a govern municipal, juntament amb el president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre hagin anunciat que això quedarà resolt i només restem a l’espera de poder 
conèixer l’abast del conveni que han anunciat. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 12 vots 
en contra, corresponents als regidors dels grups de CiU (11) i PP (1), 1 abstenció corresponent al 
regidor del grup municipal de PxC i 7 vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals del 
PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA D’UN 
SISTEMA PÚBLIC DE SALUT GRATUÏT PER A TOTHOM 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada per la regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Sra. Alícia Gamundi Vilà. 
 
“ El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 16/2012 on s’exclou de l’assistència sanitària 
pública totes aquelles persones que no podran acreditar la condició d’assegurat, i especialment als 
joves majors de 26 anys sense contracte laboral i a les persones immigrades en situació irregular. 
Amb aquest decret, es crea una barrera d’accés a un sistema públic i universal de salut, que pot 
comportar greus problemes en termes de salut pública i generar conflictes deontològics entre els 
professionals sanitaris. 
 
Per altra banda, aquest Real Decreto - Ley 16/2012, s’ha aprovat sense tràmit parlamentari i sense 
llei de rang superior, lesionant drets garantits per la pròpia constitució i els tractats internacionals 
signats per part de l’Estat espanyol. 
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 vulnera l’article 42.4 de l’Estatut, que obliga als poders públics a 
garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència sanitària pública ..." i en l’article 23 pel qual 
es garanteix el dret a totes les persones a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis 
sanitaris de responsabilitat pública, i també vulnera la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els articles 1 i 
2, d’Accés a l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública. 
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 és una clara invasió competencial del Govern de l’Estat respecte al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el seu Decret 178/1991 considera el dret a la sanitat 
com un dret universal. 
 
Aplicant aquestes novetats legislatives, Catalunya paga un doble peatge si manté l’euro per recepta i 
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alhora aplica les mesures imposades per l’Estat espanyol. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords en el plenari municipal: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Mostrar la disconformitat amb la reforma del Sistema Nacional de Salut que ha efectuat el 
Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 d’abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y Seguridad de sus 
prestaciones. 
 
SEGON. Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret Llei perquè vulnera el dret bàsic de les 
persones a la protecció de la seva salut, perquè vulnera normatives de rangs superiors, perquè 
representa un risc per a la salut comunitària, perquè provoca un augment de les despeses sanitàries i 
perquè discrimina per raó d’origen i condició. 
 
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat a denunciar aquesta reforma encoberta del sistema públic 
de salut. 
 
QUART. Instar al Govern de la Generalitat que garanteixi el transport sanitari no urgent gratuït per als 
desplaçaments de les persones que hagin de rebre tractaments continuats i periòdics. 
 
CINQUÈ. Instar al Govern de Catalunya que interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra el Real 
Decreto-Ley 16/2012 per invasió de les competències pròpies establertes per l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. 
 
SISÈ. Instar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l’article 41 de la llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, que fa referència a la creació de 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. 
Si no, el conegut com a "euro sanitari" suposarà una doble imposició en la ciutadania de Catalunya a 
l’hora d’adquirir medicaments. 
 
SETÈ. Instar al Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests principis i a explorar noves vies de 
finançament basades en mesures fiscals equitatives per a la sostenibilitat de l’estat del benestar o 
dels serveis bàsics fonamentals, com podrien ser la restitució de l’impost de successions i donacions, 
l’establiment d’un impost sobre els dipòsits de clients de les entitats de crèdit o la imposició sobre la 
generació elèctrica d’origen nuclear. 
 
VUITÈ Reafirmar el compromís que els poders públics han d’assegurar i promoure una prestació 
sanitària universal, pública, de qualitat i gratuïta ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi  
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Fa temps a aquesta ciutat es va presentar una moció 
popular en defensa de la salut i moltes vegades ens qüestionem, reflexionem què hem fet de tot allò 
que vam dir i poc a poc anem presentant una mica de mocions per veure si poden anar arreglant 
aquesta duplicitat de despeses que hi ha a Catalunya. Catalunya està pagant l’euro per recepta, ara 
està pagant el % que li toca, no vull dir de càstig, sinó diré de co-pagament, per dir-ho ben dit i. A més 
a més, el més important: ens estem carregant un dels estats, un dels pilars de l’estat de benestar que 
tenen les persones, que és el dret a viure amb salut, el dret a viure bé. I com vull fer cas del Sr. 
Alcalde, que ens va dir que no ens allarguéssim, jo sóc molt disciplinada, llegiré simplement la moció 
Sr. Alcalde.  
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(La Sra. Gamundi llegeix la proposta reproduïda més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Amb la confiança que el portaveus siguin algo 
més disciplinats que la Sra. Gamundi, comencen el torn de paraules. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Intentaré ser breu. Un cop més, i ja en portem uns 
quants, sembla ser que a cada Ple se’ns vol demanar la gratuïtat d’un serveis als que tothom hi 
hauria d’aportar i no només xuclar. Aquesta moció, amb cinc paraules més, la votaríem a favor i sense 
cap tipus de comentari. Tot això que ha dit per a la gent de casa. Amb aquestes cinc paraules de més 
tindrien el nostre vot i jo ja hauria callat, ara bé, com que aquí continuem posant a tots al mateix sac, 
o sigui, a la gent que aporta al sistema i que tenen tots els drets del món i als immigrants en situació 
irregular o il·legal que, evidentment, no aporten res però continuen demanant drets però ells 
d’obligació no en volen cap. 
 
Un comentari a part, també ens agradaria recordar als senyors del Partit Popular que, segons diuen, 
segons ells, hi ha 300.000 persones en situació il·legal o irregular aquí al nostre país i que sembla ser 
que al setembre perdran la targeta sanitària. A mi m’agradaria recordar-li que actualment hi ha més 
d’1.000.000 de persones en situació il·legal o irregular, no 300.000, més d’1.000.000 segons fonts 
policials, sindicals o de la mateixa premsa. 
 
Bé, a partir d’aquí nosaltres repetirem un cop més el que sempre hem dit, que s’ha de retirar de 
forma immediata la targeta sanitària a tota aquella gent que estigui aquí a casa nostra en situació 
irregular o il·legal i a tots aquells parats de llarga durada immigrants que, evidentment, aquí feina no 
n’hi ha, no en trobaran, no en podran tenir, per tant, aquesta gent se’ls ha de retornar als seus països 
i, evidentment, han de deixar de tenir tota aquesta sèrie de drets que no han de tenir. Aquesta és la 
postura de Plataforma per Catalunya des del primer dia, així la mantenim, la mantindrem i no ens 
faran canviar ni una coma. 
 
I ja per acabar, sí que també m’agradaria fer un comentari a Esquerra Republicana de Catalunya que 
vostès, estant vostès al Govern del tripartit el dèficit del sistema sanitari català el van deixar en 850 
milions d’euros i van comprometre 1.450 milions d’euros més en inversió sanitària però que, 
curiosament, no hi havia cap finançament. Bé, està claríssima la nostra postura, creiem que això de 
què tothom ha de tenir els mateixos drets però no les mateixes obligacions és una de les coses 
d’aquest sistema “boniste”, és un dels principals problemes que ens ha portat al fons del pou on som 
ara. Evidentment, el nostre vot serà negatiu. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo la moció me l’he llegida i, en principi, jo senyora 
Gamundi li diré que em pareix que té un “enfoc” molt distorsionador quan per exemple al principi diu 
que el Reial Decret 16/2012 es crea una barrera d’accés a un sistema públic i universal de salut o 
quan acaba el 8è punt dient “reafirmar el compromís que els poders públics han d’assegurar i 
promoure una prestació sanitària universal, pública, de qualitat i gratuïta”, i és també demagògic 
l’escrit aquest al començament per exemple quan diu que s’exclou de l’assistència, el Real Decret, 
exclou de l’assistència sanitària pública totes aquelles persones que no poden acreditar la condició 
d’assegurat, i especialment, i aquí és el demagògic perquè anem a ficar el dit a determinats punts, no 
al col·lectiu en global d’assegurats o de beneficiaris, sinó a uns i especialment als joves majors de 26 
anys sense contracte laboral i a les persones immigrades en situació irregular.  
 
Miri, jo sols li faré dos punts. Un: el Real Decret estableix dos col·lectius, o millor dit, tres. Un primer 
col·lectiu són els assegurats, les persones que tenen dret a l’assistència sanitària, aquí inclou tots els 
treballadors, tots els pensionistes, tots els que perceben un subsidi d’atur i tots els que estan en 
situació de demanar treball. Segon grup o col·lectiu que empara el Reial Decret, que són beneficiaris, 
aquí s’inclouen tots els cònjuges, tots els fills menors de 26 anys, tots els estrangers comunitaris i tots 
els estrangers no comunitaris però que tenen permís de residència aquí. Si això es vetar l’entrada a 
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un sistema públic i universal de salut, doncs si estan tots pràcticament. Els que no estan són el tercer 
col·lectiu que ara li diré. Primer, no estan els immigrants en situació il·legal, és lògic, és lògic, és lògic. 
Fa un moment ho deia el senyor Casanova, és lògic eh, i per aquí el Partit Popular té establert retirar 
la targeta sanitària a un col·lectiu que no està ben determinat, imagino que es determinarà en el seu 
moment senyor Casanova, que estarà entre els 300.000 o el milió que vostè diu, jo no sé el número 
però bé, la intenció que ja el Partit Popular quan va fer les seves eleccions, el seu programa, ho va dir. 
Però ull, és que en aquest col·lectiu d’immigrants no il·legals el Real Decret empara, ull, empara a les 
dones que estan embarassades, empara als menors d’edat i inclús empara a tots aquells immigrants 
il·legals que estan en una situació d’emergència sanitària. Si això és anar en contra de la universalitat 
o d’un sistema públic de salut, ja m’explicarà el que és perquè després també aquest Decret el que 
diu és que els majors, no empara als majors de 26 anys que no han cotitzat a la Seguretat Social 
excepte si ells mateixos es declaren insolvents. Més facilet impossible. 
 
I el tercer grup de persones que empara, o millor dit, que no empara, són tots aquells estrangers 
sense certificat de residència a Espanya. Hi ha molts que venen aquí a passar l’estiu i sobtadament 
es trenquen o els agafa un atac de no sé què o tenen un problema de cor i apa, cap a la seguretat 
nostra i aquí els operem i tot gratis i aquí “paz” i després glòria. Això, si vostè a mi em diu que cobrir la 
sanitat als assegurats, treballadors, pensionistes, perceptors de subsidi d’atur, demandants de 
treball, als beneficiaris, és a dir, cònjuges, fills menors de 26 anys, estrangers comunitaris, estrangers 
no comunitaris amb permís de residència i, a més a més, no empara als immigrants il·legals però si a 
les dones immigrants il·legals embarassades, als xiquets menors d’edat immigrants il·legals i, a més a 
més, als immigrants il·legals que tenen un mal tràngol de tipus sanitari, doncs si li agafa un atac al cor, 
lògicament, no li direm “escolti, vagi-se’n al seu país i que allí el curin”, fins aquí no arribem crec jo, 
malgrat que vostès pareix que estan intentant dient que aquí s’hi arriba i encara més el PP. 
 
Bé, segon punt que jo volia deixar-li clar senyora..., i tot això, anem a veure, tot això d’excloure a 
aquests immigrants, que no s’exclouen a tots, torno a insistir, té un objectiu claríssim, econòmic, vull 
dir és que escolti, que no som un país ric i si a més de que no ho som, hem d’anar emparant gent que 
no, que no, que no..., que es facin legals eh, que s’empadronin, que busquin un treball i que es facin 
legals, però sinó no. El segon objectiu o el segon punt és que aquest Reial Decret o aquesta reforma 
sanitària, que jo no dic que sigui bona, ni immillorable i que no dic que no tingui necessitat de 
reformes. Segurament té problemes i té dificultats si té mancances, que bé, la mateixa ficada en 
pràctica d’aquest Reial Decret ens anirà ensenyant en què hem de resoldre’l, però el que busca, el 
que busca el Reial Decret i ho busca, senyora Gamundi, és: primer, aconseguir un ús racional de la 
sanitat pública, val?, i una adequació terapèutica a la realitat i a la duració real dels tractaments 
sanitaris. Segon: evitar situacions de prestació sanitària a persones que ja la tenen coberta d’alguna o 
d’una altra forma. Potser segurament no millor que la que els cobreix el nostre sistema de sanitat 
públic, que és molt bo, ho tinc que dir que és molt bo, però tenen la seva cobertura i es poden cobrir. I 
garantir, i això és veritat, a tots els ciutadans una assistència pública, gratuïta i universal mitjançant 
l’austeritat i la planificació i mitjançant fer les coses bé, senyora Gamundi, no sols parlar. Fer les coses 
bé. 
 
Jo simplement li voldria dir que és important, crec jo, per a les persones que estem aquí, per als 
regidors, com per a tots els polítics de qualsevol nivell, de qualsevol àmbit competencial o territorial 
que tinguem en compte que hem de remar primer, que hem de remar junts segon, i que hem de remar 
junts en la mateixa direcció i solucionar, i aquesta direcció és evident, és la que ens està demanant la 
societat, la ciutadania, que hi ha col·lectius que ho estan passant molt, molt, molt malament i el que 
volen és que estiguéssim junts i que treballéssim junts i que els solucionéssim els problemes que 
estem obligats a solucionar-los i que no estiguéssim en baralletes i tal, que si això, que si allò.  
 
I, per últim, jo també voldria dir que hi ha mocions que jo la veritat, escolti, jo crec que sóc un regidor 
d’una ciutat de 30.000 habitats o 36.000 o 40.000, que la meva funció és solucionar i presentar 
mocions sobre problemes de la ciutat. Ja sé que aquests problemes són indirectament o directament 
ens afecten, però tenen àmbits competencials que són els encarregats de resoldre’ls, dic jo, per 
exemple, Parlament de Catalunya o Congrés de Madrid. Aquí hem de fer, doncs escolti, podem parlar 
del bé que està sortint el Museu de Tortosa, doncs miri, doncs fem mocions sobre aquest tema, o 
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mocions sobre la sanitat de Tortosa, o el que sigui. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordàn: Des del nostre grup municipal, Iniciativa Entesa per Tortosa, en 
reiterades ocasions hem demostrat la defensa del sistema sanitari públic i gratuït per a tots els 
ciutadans i ciutadanes. Hem remarcat la importància de la sanitat pública a les Terres de l’Ebre, un 
territori perifèric dels llocs on hi ha grans hospitals privats i, per tant, doblement important aquí, i bé, 
intentaré no allargar-me, com demana l’Alcalde, però aquí el que estem parlant una mica és de 
rebutjar allò que el Govern de Madrid ha imposat en aquest últim Reial Decret, mesures que 
bàsicament són apujar el preu dels medicaments, que aquí s’ha parlat molt, però la gent que els està 
pagant, ells ja ho saben qui ho paga i qui no, i a banda també aquest euro per recepta que està fent 
pagar el Govern de la Generalitat. 
 
Primer que res m’agradaria remarcar que en les eleccions, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal, 
cap dels partits que governa ni a la Generalitat, ni al Govern de l’Estat, va dir que faria precisament 
aquestes mesures i, per tant, jo crec que estan cometent un frau, com a mínim, democràtic perquè 
estan fent tot el contrari del que van dir que farien. Me’n recordo aquella famosa frase de “no tocarem 
l’educació i no tocarem la sanitat” i és precisament el que més estan tocant. 
 
Per tant, una vegada s’està veient el que s’està veient, jo crec que el que està passant és que anem 
cap a un canvi de model del que és la sanitat. Anem cap a un model  “privatitzador” on els ciutadans i 
ciutadanes, a banda de pagar els seus impostos, que paguen, i les empreses també, hauran de pagar 
més impostos, dos vegades, per poder accedir a certes prestacions sanitàries. I com vostè diu en 
aquest cas dels medicaments, en el cas de Catalunya dos vegades. Per una banda l’euro per recepta i 
per una altra banda la pujada que el Govern de l’Estat està fent. 
 
No hi ha diners. Aquest és l’argument i és correcte que no hi ha diners, però hi ha alternatives per 
poder buscar diners. I en aquest sentit vostè a la seva moció també presenta alguna d’aquestes 
alternatives que nosaltres, en diferents parlaments i institucions a les quals estem treballant, les 
estem fent arribar. Una alternativa seria, per exemple, la racionalització de l’ús de les medicines, en 
lloc de totes les capses senceres, les que s’utilitzin. Clar, això significaria haver de lluitar i negociar 
amb les farmacèutiques, amb les gran multinacionals, la qual cosa, amb lo poderoses que són, és 
molt complicar. Altres alternatives: en el cas de la Generalitat és el tema del pacte fiscal, que s’està 
demanant per part del Govern, en el suport d’Esquerra i d’Iniciativa i, per tant, demanar més recursos 
per al nostre país, per a Catalunya, per a la Generalitat. I altres alternatives que nosaltres estem 
defensant és una nova fiscalitat, és a dir, mirar tot el tema dels impostos perquè ens comparem amb 
Europa per al que volem. Ens comparem amb Europa per als co-pagaments, però no ens comparem 
amb Europa per a mirar el salari dels treballadors, per a mirar totes les prestacions que tenen i, en 
aquest sentit, també vull recordar que els grups de Convergència i Unió i el Partit Popular a les 
eleccions parlaven de posar grans impostos a les grans fortunes i això ha desaparegut en aquest 
moments i tot al contrari, el que s’està fent és rebaixar alguns impostos a les grans fortunes, com és 
el famós Impost de successions, entre altres. Per tant, si des del nostre grup municipal tinguéssim la 
certesa de que hi ha una lluita contra el frau fiscal que fan les grans multinacionals, que s’estan 
demanant més esforços als qui més tenen, que s’estan demanant més esforços a les grans 
empreses, que s’està fent tot això i després de tot això fessin falta diners, en podríem parlar, però és 
que s’està fent precisament tot el contrari: només demanar als de baix. Per tant, el nostre grup 
municipal donarà suport a la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Jo crec que la realitat és que estem assistint, entre 
les accions de govern dels Governs de Madrid i de Barcelona, al desmantellament progressiu del 
sistema públic de salut i és per aquesta raó que el nostre grup municipal, ja fa un parell o tres de 
sessions plenàries, vam presentar una moció en defensa del sistema públic de salut i per tant, en 
coherència, avui donarem suport a la moció d’Esquerra Republicana de Catalunya, que va gairebé en 
la mateixa direcció. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté perquè ha sigut l’únic que 
no ha fet al·lusions als precs de brevetat de l’Alcalde i l’únic que ha sigut breu realment. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Més enllà de què hi ha punts de la moció que podríem arribar 
a estar d’acord, no compartim el fet que vulguin impregnar aquesta moció d’una gran demagògia en 
molts dels aspectes de la pròpia moció, que s’expressa dient, per exemple, que s’estan modificant el 
paràmetres de pagament d’uns medicaments i el sistema de salut, ja que segons vostès ens estan 
dient que es perd el sistema de sanitat universal i gratuït. Cal recordar que ara, però també abans, 
quan governaven vostès, es pagaven els medicaments, però també estem convençuts que molta gent 
i segur que molta gent que ens està veient són molt conscients del que es va fer i perquè hem arribat 
fins aquí. El co-pagament ha existit i si ara cal pagar un euro per recepta és perquè algú ha fet algo, 
un Govern anterior en va deixar el que ens va deixar i perquè s’ha produït un gran forat a la sanitat 
catalana i no ho ha fet el Govern actual de la Generalitat. 
 
I senyora Gamundi, vostè ens preguntava què és el que hem fet o com hem fet el seguiment de les 
diferents mocions pel que fa al tema de salut. Jo el que li diré és que en aquells temes que tenim 
competència, que en aquest cas, pel que fa a salut és a l’Hospital de Jesús, de la Santa Creu de 
Jesús, el que sí que hem fet és treballar per tal de continuar prestant uns serveis amb la màxima 
qualitat, que és el que ens pertoca com a municipi i és el que intentem fer des del Govern de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Al senyor Jordàn li voldria dir que igual que vostè ens deia que no vam explicar no sé què del 
programa, tampoc ens van explicar vostès el forat que ens deixaven i la situació que ens vam trobar a 
les finances de la Generalitat. I també li voldria dir que quan parlem de successions, si es refereix a 
l’eliminació de l’Impost de successions nostra que hem fet el passat any, o es refereix a l’eliminació, 
gran eliminació de l’Impost de successions que va fer el Govern tripartit a l’any 2009 i que va ser 
realment la gran revisió que va haver-hi en aquest sentit d’aquest impost. Per tant, a veure, una mica 
menys de demagògia i que realment atenguin al que van fer al seu moment pel que fa a successions. 
 
També del tema de l’impost de grans fortunes, al programa de Convergència i Unió no ho trobarà. Miri-
ho, ja ho pot buscar perquè no ho trobarà. No compartim, continuant amb els temes de la moció, el 
Reial Decret, no compartim en gran mesura el Reial Decret perquè, entre altres coses, al mateix 
preàmbul hi trobem que atribueix a les comunitats autònomes haver posat en risc la solvència del 
sistema nacional de salut i també retorna el sistema nacional de salut a un sistema de seguretat 
social i presenta, a més a més, diferents mesures que poden arribar a impactar i a afectar el nostre 
model que ens cal preservar, però no es pot mesclar tot, ni es pot parlar de mesures del Govern de 
l’Estat juntament amb mesures del Govern de la Generalitat quan s’ha hagut de prendre perquè la 
situació de les finances és la que és i perquè hem hagut de prendre mesures perquè, ja us ho he dit 
abans, la situació de les finances és la que és, la situació del forat trobat és el que és i, per tant, a 
algú, i en aquest cas és el Govern de la Generalitat, li ha tocat resoldre-ho. 
 
Per tant, és un Decret que no compartim, un Decret estatal que no compartim, que envaeix 
competències, però no acceptarem tampoc ni serem, ni podrem votar una moció que el que fa és que 
mescla diferents preceptes, parlant de successions, parlant de l’euro per recepta, parlant del Decret 
de l’Estat per tal d’arribar a confondre a la ciutadania i en aquest sentit no ens hi trobarà. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi  
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Bé, a la ciutadania no la confonem, perquè la 
ciutadania té prou intel·ligència i prou informació com per estar confosa, penso, vaja i així ho crec.  
 
Cadascú focalitza el seu discurs envers al que creu. Hi ha dos partits que només s’han fixat amb la 
immigració, immigració amunt, immigració avall. Jo no vull dir immigració, vull dir que quan jo em 
trobo amb un problema de pobresa i de situacions desesperades penso que, per damunt de tot, és la 
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humanitat, tot i tenint en compte l’economia del país, que s’ha de tenir en compte. 
 
Aquesta moció no respon a problemes que pot tenir la ciutat de Tortosa. No sé, jo m’he mirat la 
piràmide de Tortosa i a la ciutat de Tortosa hi ha joves majors de 26 anys que tindran amb aquest 
Reial Decret un greu problema, son tortosins i tortosines. 
 
Pel que fa al co-pagament que ja va existir. Si senyors que existia el co-pagament, però és que el co-
pagament s’ha generat molt més, a part que els hi diré una altra cosa que els hi està molestant 
moltíssim a la gent i és que administratius i administratives, personal mèdic, infermeres, infermers, 
personal farmacèutic tinguin que saber la renda o més o menys l’estadi de renda en què està una 
persona. Això fins ara havia estat una cosa secreta i personal, avui en dia ja no ho és, perquè de 
seguida se sap el graó i això està molestant a la gent i està molestant en el dia a dia. L’euro per 
recepta està molestant, però en principi clarament potser no molestava, però és que ara s’ha afegit el 
co-pagament de l’Estat. Que jo mesclo, perdó, que Esquerra Republicana mescla coses? Evidentment, 
perquè tot és un conjunt de mesures mesclades, les del Govern i les de Generalitat 
 
I l’únic que puc dir en defensa de la salut i en defensa de la sanitat és que creiem, sincerament, que 
estem duent a la sanitat no cap a aquella excel·lència, i a mi casi no m’agrada la paraula excel·lència, 
però cap a l’excel·lència que teníem, sinó que s’està duent cap a la privatització i cap a aquelles 
persones que tenen diners i poden i aquelles que no en tenen cada vegada poden menys. Aquest és 
un punt que cal reflexionar, que tots som éssers humans, no uns són animals i els altres són 
persones, ni molt menys, siguin d’aquí o siguin de la Xina. 
 
I una altra cosa que penso que també ens hem de plantejar és que cal estar molt fermament 
defensant el que són els pilars de l’estat del benestar de les persones, dels tortosins i de les 
tortosines. Quan surt un Decret Llei afecta als tortosins i a les tortosines. Quan surt qualsevol mesura, 
sigui de l’Estat o sigui de Generalitat afecta als tortosins i les tortosines, perquè de moment, fins que 
no tinguéssim la independència hem de versar-nos en aquestes lleis, sinó perquè l’Ajuntament de 
Tortosa ha tingut que pujar al 21% ? Perquè no li ha tocar altre remei, val? I amb això ja no vull dir res 
més. Jo no em vull, no em vull, simplement no em vull allargar, sinó simplement... i desprès si, li volia 
dir una cosa, senyora Roigé, vostè sempre focalitza en el tripartit el forat que hem deixat. El tripartit va 
invertir, sempre li he dit, en inversions de serveis. Que vostès tinguin una política i nosaltres un altra i 
els altres un altra, doncs no passa res, cadascú té la política que té, però no em parli, no em focalitzi 
més dels forats que vam deixar i de tot el que vam deixar, sinó un dia li portaré la llista de quan 
nosaltres vam entrar a Generalitat el forat que va deixar Convergència i Unió. Jo això no ho faré mai i 
perquè no ho faré mai? Perquè avui és avui i ja està, i no ho sé. Jo crec que no hem de focalitzar 
sempre amb el contrari, jo simplement m’agradaria una cosa que sempre m’ha agradat que diu el 
company del PP, que això sí que m’agrada, que treballéssim tots junts i sí que m’agradaria, d’alguna 
manera, que amb coses com són els pilars del benestar: educació, justícia, salut i serveis socials, amb 
això poguéssim anar junts. Moltes gràcies i demagògia poca. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Seré molt breu senyor Alcalde, no es preocupi. Només 
per recordar a la senyora Gamundi que jo sempre he dit que totes persones són iguals, totes. Ara bé, 
el que no podem ser és la Seguretat Social de mig món. És evident que aquelles persones que vinguin 
aquí, que aporten, aquestes persones han de tenir els mateixos drets que tothom, que els que tenim 
nosaltres i els que no. Però, evidentment, han d’aportar al sistema, perquè sinó aquest sistema se’n 
va a fer punyetes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor Alcalde. No vull respondre-li (al Sr. 
Casanova). 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposa amb 7 vots a 
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favor, corresponents als regidors dels grups d’ERC (2) i I-ET-E (2) i PSC (3) i 13 vots en contra 
corresponents als regidors dels grups municipals de CiU (11) i PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A INSTAR QUE ELS SERVEIS 
TERRITORIALS D’EMPRESA I OCUPACIÓ TORNIN A DISPOSAR DE LA DELEGACIÓ A TERRES DE L’EBRE 
DE L’AGÈNCIA DE SUPORT A L’EMPRESA (ACC1Ó). 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Sr. Josep Felip Monclús Benet. 
 
“ ACC1Ó és l’agència de suport a l’empresa catalana del Govern de Catalunya, i té com objectiu 
potenciar dos vectors clau com són la innovació i la internacionalització, a més d’altres línies de 
treball. 
 
Amb més de 200 professionals al servei de l’empresa, l’agència compta amb un equip ampli i 
diversificat, estès arreu del món mitjançant la xarxa exterior integrada per Centres de Promoció de 
Negocis que abasten mercats de 70 països i que configuren un trampolí tant per a les empreses 
catalanes amb projectes d’internacionalització, com per a les potencials inversions estrangeres a 
Catalunya 
 
Des de sempre, ACC1Ó ha marcat un determinat estil de fer polítiques de suport a l’empresa, fent de 
la proximitat un dels seus principals valors: 
 
- Escoltant les necessitats de les empreses, entitats, emprenedors i experts. 
 
- Essent sensibles a les diferents realitats territorials. Tots sabem que no afecta de la mateixa 

manera, per exemple, la globalització dels mercats a Martorell que a la Sénia. 
 
Des de ACC10 es va dissenyar i desenvolupar l’estratègia per a consolidar l’especialització de cada 
territori català en ciència, tecnologia i innovació, el que els experts anomenen "Sistemes Territorials 
d’Innovació". Aquí a les Terres de l’Ebre es va basar en tres sectors clau: l’aqüicultura, el moble i 
l’agroalimentari. 
 
Per donar resposta a aquesta especialització territorial, ACC1Ó disposava fins fa poc d’un 
desplegament arreu del territori català, a través de 5 delegacions: a Comarques Centrals, a Girona, a 
Lleida, a Tarragona i a Terres de l’Ebre. La Delegació ebrenca tenia la seva seu i el personal que hi 
treballava al carrer Montcada de Tortosa, als serveis territorials del departament d’Empresa i 
Ocupació. 
 
Des de la proximitat a les empreses tortosines i ebrenques, es treballava per ajudar a ser competitius, 
i això vol dir ser innovadors, ser creatius, sortir fora, cercar les oportunitats que cada dia apareixen 
arreu del món. No són temps fàcils, perquè la contracció de l’activitat econòmica, les condicions 
financeres que es mantenen força rígides, l’atur creixent i el descens de les transaccions comercials 
internacionals, dificulten la internacionalització. Però precisament per fer front a aquestes dificultats, 
és més necessari que mai que es continuï treballant per donar suport des de la proximitat a les 
empreses tortosines i ebrenques. És un servei necessari, els beneficis del qual multipliquen per molt 
els costos que comporta. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC presenta la següent:  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER: Refermar el compromís polític amb els empresaris i els treballadors de les empreses de 
Tortosa i les Terres de l’Ebre, rebutjant la desaparició de la delegació territorial d’ACC1Ó a Tortosa. 
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SEGON: Demanar a la Conselleria d’Ocupació i Empresa del Govern de la Generalitat que revoqui amb 
caràcter d’urgència la supressió de la delegació territorial d’ACC1Ó a les Terres de l’Ebre, restablint-la 
i dotant-la del personal adient per al bon funcionament i suport a les empreses de Tortosa i les Terres 
de l’Ebre. 
 
TERCER Comunicar aquest acord a la Cambra de Comerç, Indústria Navegació de Tortosa, així com a 
les organitzacions empresarials i sindicals amb representació a Terres de l’Ebre “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Tothom sap que ACC1Ó és l’agència que dóna suport a 
l’empresa catalana, és l’agència que dóna suport des del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
l’empresa i té com a objectiu dos potes importants, no? Són: ajudar a l’empresa a través de la 
innovació i també a través de la internacionalització, tot i que a més a més té altres línies de treball. 
 
A ACC1Ó hi treballen més de 200 professionals que estan al servei de l’empresa. L’agència compta 
amb un ampli equip diversificat que està escampat per molts llocs del món, per mig d’una xarxa 
exterior que està integrada per allò que se’n diu “centres de promoció de negocis”, entre cometes algú 
a això li diu “embaixades”. Bé, aquests centres de promoció de negocis configuren un trampolí, tant 
per les empreses catalanes amb projectes d’internacionalització, com per potenciar les inversions 
estrangeres que arribin a Catalunya. Des de sempre, ACC1Ó ha marcat un determinat estil de fer 
polítiques de suport a l’empresa i crec que un dels principals valors és la proximitat i això es 
caracteritza perquè ha escoltat les necessitats de les empreses des de la proximitat de les entitats, 
dels emprenedors i dels experts. I a més a més, ACC1Ó ha sigut sensible a les diferents realitats 
territorials. Tots sabem que no és el mateix com afecta la globalització, no afecta de la mateixa 
manera a Martorell, per dir algo, que a la Sénia, que a Tortosa. 
 
A més, des d’ACC1Ó es va dissenyar i es va portar a la pràctica i es va desenvolupar una estratègia 
per consolidar aquelles especialitzacions que tenia cada un dels territoris de Catalunya. 
Especialitzacions en ciència, en tecnologia i innovació és allò que els experts també n’anomenen 
“sistemes territorials d’innovació” i aquí a les Terres de l’Ebre es va basar en tres sectors clau com 
era, o com és l’aqüicultura, el moble i el sector agroalimentari.  
 
Bé, per donar resposta a aquesta especialització territorial, ACC1Ó disposava fins fa poc d’un 
desplegament arreu del territori català, a través de cinc delegacions: a comarques centrals, a Girona, 
a Lleida, a Tarragona i a les Terres de l’Ebre, concretament a Tortosa. La delegació ebrenca tenia la 
seu i el personal que hi treballava al carrer Montcada i ubicada als Serveis Territorials del 
Departament d’Empresa i Ocupació.  
 
Des de la proximitat a les empreses tortosines i ebrenques, es va treballar, es treballava per a ajudar 
a que fossin competitives i això vol dir ser innovadores, ser creatius, poder sortir fora, buscar les 
oportunitat que cada dia apareixen arreu del món i no són temps fàcils, perquè arribar al crèdit degut 
a la contracció de l’activitat econòmica és difícil. L’atur creixent i el descens de les transaccions 
comercials internacionals dificulten la internacionalització, però clar, és precisament per fer front a 
aquestes dificultats que és més necessari que mai que es continuï treballant per donar suport, des de 
la proximitat, a les empreses tortosines i ebrenques. És un servei que nosaltres considerem que és 
necessari i els beneficis del qual multipliquen per molt els costos que pot comportar. 
 
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent proposta de 
resolució. (El Sr. Monclús exposa els tres punts de la proposta de resolució reproduïda més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Senyor Monclús, aquesta moció que vostè presenta aquí 
ens recorda a una d’aquelles melodies instrumentals precioses però sense lletra. Que una formació 
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com Esquerra Republicana que ha estat al Govern, que quan el poble els ha fet fora del poder, amb 
les urnes clar, amb els vots a les urnes, i que el que ha anat a darrera només ha trobat deutes i 
factures per pagar i anys que estarem per pagar-les, home, que ens vinguin amb aquestes mocions, 
doncs, que vol que li digui? Això és com aquell que porta un rellotge bo, un rellotge de qualitat a un 
“mercadillo”, vull dir, a veure, està molt bé per ensenyar-lo, però és totalment inútil. Llavors, a veure jo, 
senyor Monclús, no vull ser mal pensat, però és que això que vostè, aquesta moció em sona a aquella 
habitual forma de fer del tripartit, vinga a crear agències, vinga a crear entitats, vinga a crear 
empreses públiques i vinga, tot això pagant el poble per col·locar a la seva gent, al seus amics. Llavors 
clar, home, jo que vol que li digui? Jo aquest tipus de mocions, doncs, en un moment en què ens 
estem quedant sense empreses i sense empresaris perquè estem ja al límit, perquè volem aquesta 
delegació quan les empreses estan tancant i estant marxant? El nostre vot, evidentment, serà 
d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, anem a veure, jo, natros aquí ens trobem en una 
situació similar a l’anterior moció que ha presentat el PSC en la persona del senyor Toni Sabaté, i és 
que estem plenament d’acord amb el contingut, totalment d’acord amb el contingut, però pensem que 
aquella moció no és necessària perquè es presenta en un moment en què l’Ajuntament, junt amb el 
Consell Comarcal, ja han donat solució al problema, per això hem votat en contra, no pel contingut. I 
aquí ens trobem amb la mateixa situació, o sigui, per a nosaltres l’Agència de Suport a l’Empresa és 
importantíssima, és importantíssima la feina que ha fet. Jo tinc aquí anotat, per exemple, que durant 
el 2011 l’actuació de l’Agència de Suport a l’Empresa, a les Terres de l’Ebre ha generat una inversió 
associada de més de 2,1 milions d’euros, més de 20 projectes d’empreses s’han tirat endavant, 
especialment en tot el que és el sector alimentari, begudes, indústries químiques i, especialment, en 
mercats que són cap on s’han focalitzat totes les actuacions, que han sigut mercats de Xina i Japó. 
Inclús ha estat recolzant, l’Agència de Suport a l’Empresa, ha recolzat totalment el clúster 
d’aqüicultura de la Ràpita. És un clúster, una concentració d’empreses on hi ha 50 empreses, 1000 
empleats i una facturació de 400 milions d’euros. I també aquesta mateixa empresa, perdó, aquesta 
mateixa agència ha donat suport al clúster de la fusta de la Sénia que representa, ni més ni menys, 
que 126 empreses, 2.500 milions d’euros de facturació i 4.268 treballadors. Clar que estem d’acord 
amb l’existència de la delegació a les Terres de l’Ebre de l’Agència de Suport a l’Empresa, el que 
passa és que nosaltres encara no ens n’hem assabentat, jo no sé si s’ha donat el cas què realment 
s’hagi suprimit aquesta delegació de l’Agència de Suport a l’Empresa a les Terres de l’Ebre per una 
raó, perquè jo he vist que al juliol d’aquest any, per exemple, aquesta Agència de Suport a l’Empresa, 
delegació a les Terres de l’Ebre, junt amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, ha fet una ascensió de 
cinc, anomenada “cinc grans raons per a exportar” i jo dic home, doncs si al juliol encara estava 
treballant, doncs ara que passa, no? Jo no tinc antecedents de què en aquest moment estigui 
suprimida i per això, de moment, la nostra votació serà negativa per a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordàn: Bé, des del nostre grup municipal pensem que, com la 
majoria suposo de vostès, el principal problema que tenim a la nostra societat és la situació 
econòmica, l’atur que estan vivint moltes persones i també molts tortosins i tortosines i gents de les 
Terres de l’Ebre. 
 
Hem arribat aquí, en gran part, per aquesta crisi internacional, però també de manera molt concreta 
al nostre país perquè el sistema productiu o el model productiu que teníem estava basat molt, massa, 
amb el totxo i quan això ha esclatat està passant tot el que està passat. Per tant, és un moment en 
què cal canviar el model productiu, començar a canviar-lo perquè sabem que això no es fa en un dia ni 
en dos, sinó que s’ha de fer en molts d’anys i, per tant, cal en aquests moments tan difícils donar 
suport a les empreses perquè precisament es puguin adaptar a aquest canvi de model productiu 
perquè les nostres empreses, les nostra economia sigui més competitiva comparant-nos a la resta 
d’Europa. 
 
Entenem, per tant, que calen polítiques d’innovació, de millorar tot el sistema d’empreses. Calen 
també polítiques d’internacionalització perquè és una sortida ràpida, com a mínim ara, poder vendre a 

28  /34  



l’estranger i així consta que s’està fent i, per tant, pensem que aquesta delegació d’ACC1Ó aquí a 
Terres de l’Ebre que estava fent, o està fent aquesta feina és molt important i, precisament, seria una 
d’aquelles coses que no s’hauria d’eliminar, tot al contrari, repeteixo, per donar suport a les empreses 
del territori des de la proximitat. 
 
Nosaltres també desconeixem si s’ha eliminat o no aquesta delegació aquí a Terres de l’Ebre i, per 
tant, no ho sabem. En tot cas votarem a favor per si de cas hi ha indicis de que es pugui eliminar, però 
en principi, diguem que no tenim constància que tampoc es pugui eliminar i pensem que és molt 
important que Tortosa i les Terres de l’Ebre no perdin totes les delegacions que durant tots aquests 
anys s’havien creat i que és una reivindicació històrica de la majoria dels partits del nostre territori. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Bé, nosaltres amb el fons hi estem d’acord, però com 
que desconeixem si s’ha suprimit realment o no, optarem per l’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Intentarem clarificar la situació d’ ACC1Ó perquè veig que 
no queda clara als regidors i regidores de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Començaré per dir que no entenem perquè presenten una moció quan la delegació d’ACC1Ó a Terres 
de l’Ebre continua oberta i ACC1Ó continua donant el mateix servei que està prestant a les empreses, 
com fins ara, al carrer Montcada. Ho pot consultar al web del departament, veurà que el servei 
continua prestant-se a la delegació de Terres de l’Ebre i que allí continua prestant-se aquest servei 
amb un telèfon, amb persones que ho presten i, per tant, no entenem perquè ho presenten. L’únic que 
podem arribar a pensar és que hi ha una persona que ja no treballa allí, no sé si és que la deu 
conèixer o què és el que succeeix, una persona que ja no treballa allí fruit de la reestructuració del 
propi departament de la Generalitat, fruit també, senyor Monclús i senyora Gamundi, de la situació 
econòmica que hem trobat el Govern de la Generalitat en aquell departament i que, per tant, ha 
suposat que una persona que estava treballant allà ja no treballi, però a partir d’això, la resta, el 
servei es continua prestant, no hi ha cap supressió, no hi ha cap, com ho deia aquí?,  rebutjant la 
desaparició de la delegació territorial. També ens demana que demanéssim a la Generalitat que 
revoqui amb caràcter d’urgència. Jo voldria que ens ensenyés el què hem de revocar, deu d’haver algo 
per a revocar per demanar al Ple de l’Ajuntament que revoquéssim algo, perquè realment no existeix 
cap document que acrediti, que digui que en aquest moment no s’està prestant aquest servei a la 
delegació de les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació, per tant, que li he dir? Vull 
dir, és en aquest sentit que..., una crida si, en tot cas una crida a les empreses tortosines i també de 
les Terres de l’Ebre a què qualsevol demanda, situació, pregunta, el que necessitin ho vinguin a 
demanar als Serveis Territorials perquè s’ha creat un cert alarmisme, amb una.... no sé realment 
perquè ho ha fet això, però amb unes mentides dient que això no s’està prestant i que, per tant, ara 
s’ha d’anar a Tarragona o a Barcelona i que, per tant, això no és cert. Poden venir a la delegació del 
carrer Montcada de Tortosa totes aquelles empreses o particulars que necessitin aquest 
assessorament perquè allí se’ls atendrà, perquè es continua prestant aquest servei d’ACC1Ó a les 
Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús. Primer que res contestaria al representant de Plataforma 
per Catalunya. Jo crec que el company Dalmau ja li ha dit la importància que té ACC1Ó per a qualsevol 
territori de Catalunya, amb això està tot dit. Sí que voldria dir, i amb això contesto al que vostè deia 
que és inútil tenir una delegació territorial o tindre ACC1Ó a Catalunya. 
 
Desprès, li voldria dir que ACC1Ó és una agència en la qual, que jo sàpiga, les contractacions, 
Esquerra Republicana de Catalunya i dubto que ningú més del tripartit que vostè diu, hagi col·locat a 
ningú. Però bé, si té aquesta dèria jo crec que això és ofensiu i si vostè pensa que si algú ha prevaricat 
o ha fet coses d’aquest tipus, em sembla que l’alcalde un dia li va dir, que vagi als jutjats i que ho 
denunciï, perquè crec que ha de mesurar el que diu. Podem estar d’acord o no amb les coses, però jo 
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crec que, si més no, no s’ha de faltar amb coses d’aquest tipus com les que vostè contesta. 
 
Respecte al que comentava el senyor Dalmau, que ha dit la importància que té. Jo crec que aquí el 
que queda a l’aire és aquesta sensació de què lo que Esquerra Republicana per Catalunya presenta 
és que realment estàvem equivocats, no?, o sigui, que realment això s’ha tancat, o sigui, que no s’ha 
tancat i que els empresaris poden anar allí. No es tracta d’una persona que se n’hagi anat o no se 
n’hagi anat, això ho desconec, jo el que sí que sé és que hi havia un personal al servei de les 
empreses des de Tortosa per a les Terres de l’Ebre i en aquests moment no l’hi ha. I això no s’ha 
suprimit a Tarragona, per exemple, i aquí de moment sí. Si la setmana que ve torna a estar o avui ja 
està, passarà com amb la moció que ha presentat el Partit Socialista, em semblarà perfecte. Per tant, 
aquí l’únic que demanem és que els empresaris de les Terres de l’Ebre puguin seguir gaudint, des de 
Tortosa per a les Terres de l’Ebre amb personal aquí ubicat, d’aquest servei. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor Monclús, jo és que li voldria tornar a demanar que és 
exactament el que s’ha revocat, ensenyeu-nos-ho o digui’ns-ho. Digui “miri, ho trobarà a tal lloc, a tal 
diari oficial, a tal dia, a tal servei, exactament trobarà allí on està suprimit el servei a les Terres de 
l’Ebre”. El que li estem demanant des d’aquí és que no estigui enganyant a la gent, que no estigui 
dient mentides perquè no s’ha suprimit el servei. S’ha tret a una persona que deu tenir certa relació 
amb vostè, perquè al final aquest interès tan gran no el podem arribar a entendre. Però no digui, no 
enganyi, les empreses poden tenir aquest servei a les Terres de l’Ebre com el tenien i el servei 
d’ACC1Ó continua prestant-se a Tortosa, a la delegació de les Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: En principi, jo de relació amb els treballadors que 
treballen a aquests Serveis Territorials n’he tingut quan he sigut director dels Serveis Territorials, els 
que hi havien, vull dir que és gent a la qual he conegut. Uns entren, els altres surten, amb això jo no 
dic res. Un entren els altres surten, jo amb això ni m’hi poso, ni m’hi ficaré i crec que qui en algun 
moment estigui governant sabrà si li convé més unes persones o unes altres, un perfil professional o 
un altre. Jo l’únic que dic és que, i a la web segueix dient, amb això estic d’acord, però és que la web 
no és qui atén a les persones. Des de Tortosa, en aquests moments, no tenim personal per atendre 
als empresaris i a les empresàries. Potser pot venir algú des de Tarragona o des d’un altre lloc 
temporalment, però estem, o sigui, passa una mica com amb salut: teníem una gerència de Terres de 
l’Ebre aquí i resulta que ara la compartim amb Tarragona. Fa anys compartíem amb Tarragona ACC1Ó 
i ara sembla que tornem a tendir cap a això. Si no és així i si això, des de la proximitat es dóna servei a 
les empreses, escolta, és el que volem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Sap que jo no intervinc 
amb el tema de les mocions però és que, clar, al final em farà intervenir a mi perquè està muntant-se 
la seva pel·lícula. 
 
Jo la setmana passada, jo, l’alcalde, vaig anar acompanyat d’una empresa i em va atendre el personal 
de la delegació. No em va venir ningú ni de Barcelona, ni de Tarragona, ni de la “conxinxina”, em va 
atendre el personal de la delegació i vam parlar amb la gent de la delegació i amb la directora del 
Serveis Territorials, que és la màxima responsable d’ACC1Ó. Si vostès volen fer un discurs de no sé 
què, faci’l, però home, no confongui a la gent. I la gent ha de saber, i amb això estic amb el que ha dit 
la senyora Roigé, que se’ls atén, se’ls atendrà perfectament. Tant de bo pugéssim tenir més feina de 
la que abans s’ha dit, però home, poden fer política com creguin convenient, poden dir el que creguin 
convenient, però nosaltres també ho hem de dir i la situació ja està prou difícil com per a damunt ens 
inventéssim problemes i en aquest cas, li dic perquè, no, jo no sé al mes de juliol el que feien o no que 
li deia el senyor Dalmau, jo el que sé és al mes d’agost, ho sé jo. Ara, si vostè em diu “no, es que està 
a la web però no venen o si que  venen un dia a la setmana”..., és que s’ha muntat la pel·lícula vostè 
tot sol o algú l’ha enganyat, o algú l’ha enganyat. En tot cas té paraula per concloure la moció. 
 
(El senyor Monclús no en fa ús). 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposa amb 4 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups d’ERC (2) i I-ET-E (2), 4 abstencions corresponents als 
regidors dels grups municipals de PSC (3) i PxC (1) i 12 vots en contra corresponents als regidors dels 
grups municipals de CiU (11) i PP (1). 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
12 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 31/2012, de 25/06/2012 
 32/2012, de 02/07/2012 
 33/2012, de 09/07/2012 
 34/2012, de 23/07/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 868/2012 a la 1059/2012  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
13 - INFORMES DE L’ALCALDIA:  
 
No n’hi ha. 
 
El senyor Alcalde manifesta: Independentment de què pugui haver un Ple extraordinari, hem acordat 
en Junta de Portaveus que el Ple ordinari del mes de setembre se celebrarà el dia 17. El primer dilluns 
és festa local, el segon dilluns és el dilluns 10 de setembre, previ a la Diada i que hi ha actes 
institucionals i també hi haurà algú que pot estar fora de la ciutat i, per tant, el celebrarem el dia 17. 
 
 
14 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
  a) Mocions 
  b) Precs 
  c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. PANISELLO 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Panisello: Bé, la meva intervenció és com Alcalde – President de la 
EMD de Jesús i el motiu és que, com vostès ja coneixen, el divendres 13 de juliol el Consell de 
Ministres va emetre un informe sobre l’avantprojecte de llei que es va anomenar de “Racionalización y 
sostenibilidad de la administración local”. 
 
El cert és que a partir de setembre es debatrà al Congrés dels Diputats de Madrid la modificació de la 
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Llei de règim de bases locals que afecten als municipis. Entre altres mesures, com vostès ja coneixen, 
com és reducció del nombre de regidors, eliminació de mancomunitats, també contempla, està en 
projecte, la supressió de les 3.725 entitats d’àmbit territorial inferiors al municipi, EATIM, que a 
Catalunya són les EMD’s i a altres llocs són les entitats locals menors o les parròquies o pedanies i 
això ho fan d’una manera global, sense cap anàlisi i sense cap argument que ho justifiqui.  
 
Tots tenim present que és necessari, i més en els temps actuals, una reforma de l’administració en 
general, però l’administració local, que és en la que se centra el debat, tots sabem que és la que té 
menys responsabilitat en l’endeutament global de l’Estat. 
 
No hi ha cap justificació objectiva que avali el seguit de reformes i mesures que proposa el Govern de 
l’Estat en referència la món local per disminuir l’endeutament. Però si ens centrem en les EMD, en 
l’aspecte econòmic encara té menys justificació, ja que teòricament hem de ser les administracions 
locals més sanejades, ja que, a més de tenir el control financer per part de la Generalitat, com 
qualsevol altra administració, també el nostre endeutament, com és la formalització de préstecs, 
sempre ha de tenir l’autorització del Ple municipal. I tampoc no és bo que deixéssim de banda els 
aspectes de legitimitat democràtica, del principi de subsidiarietat i del benefici en quant a serveis que 
“s’oferten” des de la mateixa localitat i que difícilment podrien ser prestats des d’una administració 
superior. 
 
Per aquest motiu s’ha acordat poder recollir 100.000 signatures en tot l’Estat per presentar-les al 
Govern i al Congrés de Diputats a principis de Setembre, abans d’iniciar el debat parlamentari sobre 
aquesta reforma de la Llei de bases locals. 
 
I el prec que els faig als companys del Consistori és demanar-los la col·laboració en la recollida de 
signatures que s’ha fer durant el mes d’agost, amb la dificultat que això comporta. I també els 
pregaria que poguessin informar als respectius partits polítics que vostès representen del nostre 
neguit i intentar evitar la supressió d’aquestes administracions locals i que poguéssim tenir el suport 
de tots vostès. I la voluntat és de què al Ple del mes de setembre es pugi presentar una moció a tots 
els ajuntaments que tenen EMD per a que ens donin aquest suport i que puguin fer arribar a Madrid 
el desacord en aquesta mesura i poguéssim defensar la nostra legitimitat i que aquest model 
d’organització dins el municipi és molt vàlid i útil per al ciutadà i que ens reafirmem en la necessitat 
de què no desaparegui i, sobretot, dins del municipi de Tortosa.  
 
Gràcies anticipades per la vostra col·laboració i tots els que vulguin fulls per signar els tenim a la 
vostra disposició. Gràcies.  
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Panisello. En tot cas recollim la seva 
proposta i la mes de setembre miraríem de fer més que una moció, en la mesura de què el tema de 
les EMD’s ha estat sempre un tema consensuat al 100% a l’Ajuntament de Tortosa, més una 
declaració institucional signada per tots els grup polítics, que ja segur que ens ficaríem d’acord.  
 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. MONCLÚS 
 
El Sr. Monclús pren la paraula: Senyor Alcalde, és per fer-li dos preguntes. La primera és en relació a 
que al setembre de l’any passat el nostre grup municipal va entrar una moció en relació a la ciutat 
agermanada de Síria, de la Tortosa de Síria no?, de Tartous. Llavors era si tenim alguna mena, bé, 
entre algunes de les coses que dèiem era la d’enviar a l’alcalde de Tartous una carta de condemna a 
la repressió que està exercint el règim contra la població i això sembla que continua, perquè hi ha 
hagut dotzenes de morts a aquella ciutat, i la pregunta és. Tenim alguna mena de resposta de 
l’Ajuntament de Tartous? 
 
Seguidament el Sr. Alcalde contesta: No.  
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El Sr. Monclús pren novament la paraula: La següent pregunta és en relació a l’empresa mixta 
Escorxador de Tortosa. A l’última assemblea de l’u de juliol es va ficar damunt la taula uns números 
que ens preocupen i que podien fer dubtar de la viabilitat de l’empresa, inclús segons l’auditoria, es 
va arribar a parlar de deutes per aguantar més de dos mesos. Tenint present que molts dels socis i 
sòcies es van queixar de la gestió de l’empresa, la gestió política de l’empresa, el president, senyor 
Domingo Tomàs, va dir que convocaria en una setmana a tots els socis i sòcies a una reunió. La 
pregunta és: s’ha fet la reunió? Si és que sí, perquè no s’ha convocat als partits polítics o als 
representants dels partits polítics? I si és que no, es convocarà? Dins d’aquesta pregunta, quin pla de 
viabilitat pensen dur a terme a dita empresa? Aquestes són les dos preguntes respecte a això que li 
fem. 
 
El Sr. Alcalde respon: Moltes gràcies. En tot cas dir-li que els socis de l’Escorxador, no ho recordo 
exactament però són vora un centenar i hi ha un soci que és l’Ajuntament de Tortosa, que no som els 
grups municipals, ni cadascun dels regidors i, per tant, a una assemblea de socis qui representa a 
l’Ajuntament de Tortosa serà l’equip de govern, però no compto, no, no compto no, no s’ha fet cap 
assemblea de socis, ni crec que fos la voluntat de fer una assemblea de socis amb els cent i pico de 
socis, més enllà de les assemblees que convoquem formalment a l’Escorxador. Aquesta mateixa 
deuria ser una assemblea, la del mes de juliol, d’aprovació de comptes i que, dissortadament, i això 
és un element que ens ha de fer reflexionar, dels 100 socis, la seva presència no supera mai el 10% ni 
molt menys. 
 
En tot cas, sí que és interessant fer aquesta reflexió. Vostè se n’haurà donat compte de la situació de 
l’Escorxador durant aquest any. Si agafa l’informe d’auditoria i els informes corresponents també 
interns de l’Ajuntament de Tortosa, l’any passat era la mateixa, potser encara pitjor perquè els 
resultats eren pitjors. I si agafa aquests informes dels últims 8 o 10 anys, que són dels que jo tinc 
coneixement, la situació és molt semblat. L’Ajuntament de Tortosa tenia una participació que era, 
aproximadament, del 50%, superava en algun moment el 50%. En aquests moments és, 
pràcticament, un 90% perquè s’han anat acumulant pèrdues al llarg dels anys i a mesura que es feien 
ampliacions de capital, l’únic que subscrivia les ampliacions de capital era el mateix Ajuntament de 
Tortosa perquè la resta de socis no volien ampliar i, per tant, l’únic que jo puc dir, li puc dir als efectes 
que jo personalment, també el regidor, però jo personalment he tingut converses amb alguns dels 
socis i usuaris més representatius pr fer un plantejament de futur d’aquest servei perquè es obvi que 
com està actualment, des de la meva perspectiva i, en tot cas, ja el ficaré a la seva consideració, això 
no pot continuar igual, perquè l’únic que fem és anar acumulant deutes que l’Ajuntament va fent per 
un servei que, essencialment, té un aprofitament privat i, per tant, en la mesura que el sector privat 
no respongui a aquest dèficit, haurem de fer un plantejament. Un plantejament via tarifes o un 
plantejament d’altra índole.  
 
Sàpiga que sí que s’han pres algunes mesures, jo crec que ja els informaran a nivell de consell 
d’Administració. Mesures a curt termini, per exemple, un dia dels que se sacrificava animals, ja no se 
sacrifica, entre altres coses perquè teníem identificat veníem a sacrificar, un dia a la setmana, veníem 
a sacrificar em penso que era un 0,8% de tots els sacrificis, el qual generava una situació anti-
econòmica. S’ha fet un ajustament en quant a aquests dies, s’ha demanat també un pla de viabilitat a 
l’actual gerència a efectes de que puguin també aplicar una reducció en els salaris, aplicar mesures 
algunes que ja s’havien aplicat durant els últims anys de la racionalització del servei i que han tingut 
efectes per la part de la despesa, però també es veritat que al llarg dels últims anys els ingressos 
tampoc no han funcionat com seria de desitjar. 
 
Per tant, ha hagut una reunió de socis? No. Si l’ha d’haver, seran convocats els grups polítics? No. Als 
grups polítics els convocarà el Govern per poder consensuar una posició, però en tot cas, qui 
representa a l’Ajuntament és el mateix equip de Govern. Hi haurà un pla de viabilitat? S’han pres 
mesures i se’n continuaran prenent. Haurem de parlar del futur de l’Escorxador? Si, però no ara, ni fa 
2 anys, ni fa 5, segurament fa 10 o 12 anys que es tindria que haver fet un plantejament. El farem i 
hem de garantir el millor servei amb els menors costos possibles i els costos han d’acabar sent 
assumits i interioritzats pels grans beneficiaris i és estrictament en aquesta clau. 
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03.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. BEL 
 
A continuació pren la paraula la senyora Bel: Dos preguntes molt breus, amb la brevetat que ens 
demana l’alcalde avui. En primer lloc m’agradaria preguntar si tenen previst i en quin plac ho tenen 
previst, si és que ho han de fer, reposar el mobiliari urbà que hi havia a la plaça del Paiolet, hi havien 
els “columpios” que es van malmetre arran dels aiguats del 20 de novembre i els bancs que s’havien 
tret i voldríem saber si ho pensaven tornar a col·locar. 
 
I en segon lloc, li faig les dos preguntes si de cas, el passat mes de juny vam entrar a Registre una 
carta el nostre grup municipal, demanant si era possible l’arranjament de la vorera del carrer Poeta 
Vicent García, davant de la parada de taxi de Tortosa, la vorera de la parada de taxi que queda 
enfront, també, de la vorera de la sortida de l’estació de la Renfe. Arran d’unes queixes que ens 
havien fet arribar uns veïns sobre que hi havien hagut algunes caigudes i alguns problemes perquè la 
vorera estava en molt estat i bé, volíem saber en quina situació estava aquest tema. Moltes gràcies. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: En tot cas, el tema de la plaça Paiolet, el dels “columpios” o 
gronxadors que hi havia que, efectivament, el que quedava dels “columpios” va ser mamés pels 
aiguats del novembre de l’any passat, no es reposaven ni es pensaven reposar perquè enteníem que 
havien altres possibilitats de poder gaudir els nens i precisament aquella plaça no era la generava 
més seguretat. En quant a la resta de mobiliari, que crec que eren dos o tres bancs, no ho tenim 
decidit però és bastant probable que no es reposin allí bancs i que s’ubiquin a algun altre lloc. 
 
En quant al tema del Poeta Vicent García, els usuaris s’han adreçat a vostès, nosaltres no tenim 
constància de que s’hagin adreçat. Tot és vàlid però, evidentment, ho prioritzem en funció de les 
necessitats. Nosaltres sí que tenim altres llocs que sí que se’ns han adreçat els usuaris i que els 
estem reposant i ja ho tindrem en compte, però tingui en compte que s’està reposant vorera a molts 
llocs de la ciutat i, en tot cas, quan entre l’ordre de treball perquè, com sap, a mesura que es van 
rebent els suggeriments o queixes dels ciutadans i també dels grups municipals quan ho fan per 
escrit, hi ha una ordre de treball que es genera i, en la mesura que s’incorpori a les tasques de feina, 
es farà. Si tot va normal, doncs, jo suposaria que abans d’uns mesos estarà resolt perquè és el 
decalatge que portem ara, però en tot cas, si vol, els membres de la Comissió d’Espai Públic li poden 
dir, li poden identificar l’ordre de treball, el número i sobre quina setmana o sobre quines setmanes 
està prevista la seva execució. Moltes gràcies. 
 

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