
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

8 / 2012 
 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES, JAUME 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
LINAGE DÍEZ, JOSÉ LUIS 
 
Excusen la seva assistència: 
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
CHERTÓ ROIG, NÚRIA 
JORDÁN FARNÓS, JORDI 
 

Tortosa, essent les dotze hores i quaranta minuts 
del dia 27 d’abril de dos mil dotze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la 
Casa Consistorial, els membres de l'Excm. 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió extraordinària i urgent 
sota el següent 
 

 
 
Motiu de la urgència: Adoptar acord, abans del 28 d’abril, de modificació de preus públics de la Fira Expoebre 
– Ebreambient 2012. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1r – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

2n.- Dictamen de proposta d'acord de modificació de preus públics de la Fira Expoebre – Ebreambient 2012. 
 

*-*-* 
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La Presidència declara oberta la sessió i prèviament fa l’aclariment de que aquest és el penúltim Ple que 
celebrarà el Sr. José Luis Linage, Secretari a l’Ajuntament de Tortosa al llarg dels últims 25 anys, però com 
que no és aquest l’últim Ple, sinó que és el penúltim, en tot cas ja es faran els parlaments a l’últim. 
 
Es procedeix a continuació a tractar els punts inclosos a l’Ordre del Dia: 
 

 
PRESIDÈNCIA 

 
1r – RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
 
Per la Presidència se sotmet a votació la urgència de la sessió, que és aprovada per unanimitat, que suposa la 
majoria absoluta del nombre legals dels membres de la Corporació. 
 

*-*-* 
 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

2n.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA FIRA EXPOEBRE – 
EBREAMBIENT 2012 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Patronat Municipal de Fires té prevista la realització de la Fira EXPOEBRE-EBREAMBIENT 2012, del 28 
d’abril a l’1 de maig. Es fa necessària la modificació de preus públics d'aquests certàmens a les noves 
circumstàncies de la distribució del recinte i mesures aprovades. 
 
Els preus vigents en l’actualitat venen de les mesures aprovades d’acord amb els sectors i la nova conjuntura 
econòmica. Aquestes mesures inicials, van ser en vigor també en les fires de 2010 i 2011 donat que l’estat de 
la situació no tan sols no va millorar sinó que ha empitjorat en tots els indicadors. 
 
Amb aquesta modificació de preus públics no tan sols s’actualitzen els preus, l’adequació d’altres, i fins i tot la 
derogació dels que regulen l’entrada de visitants, sinó que a més incorporen iniciatives concretes en sectors 
com el turisme, l’emprenedoria o l’artesania que necessiten d’una tramitació administrativa del seu preu. Es 
tracta doncs d’un canvi global que ha portat el seu temps i que va des de una nova i estudiada organització 
del recinte, fins una mesura com l’entrada gratuïta. Tot això per donar un impuls a la fira més important que 
organitza Fira Tortosa. 
 
Atès que la Junta de Govern del Patronat de Fires en la sessió del 30 de març de 2012 va aprovar iniciar la 
tramitació de la modificació de preus amb els termes que consten a la proposta, amb els vots favorables dels 
representants de CiU, PSC, PP, col·legi d’agents comercials i departament d’empresa i ocupació, i l’abstenció 
del representant de ICV. 
 
Atès que la Llei 8/ 1994, de 25 de maig, d'activitats firals, de la Generalitat de Catalunya, per tal d'assolir uns 
serveis firals de prestacions òptimes que responguin a les demandes d'expositors, visitants i organitzadors. 
 
D'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'hisendes locals, quan existeixen raons socials, benèfiques , cultural o d'interès públic que ho aconsellin, 
l'entitat podrà fixar preus públics per baix del cost del servei. En aquests casos s'haurà de consignar als 
pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués. 
L’impacte econòmic, directe i indirecte, que significa per a la ciutat la celebració d’Expoebre i Ebreambient, 
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basat en nombrosos estudis publicats per les administracions competents justifica l’aprovació dels preus en 
aquests termes. 
 
Vist l’informe que sobre aquest expedient ha emès l’Interventor de l’Ajuntament de Tortosa de data 16 d’abril 
de 2012,  al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent ACORD 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels Preus públics del Patronat Municipal de Fires per a la celebració de la fira 
EXPOEBRE-EBREAMBIENT del present exercici, que passarà a ser la següent: 
 
Art. 1r.- Fonament legal 
 
Fent ús de les atribucions conferides als articles 41 al 47 i 127 del  RDL2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest OA del Patronat Municipal de Fires 
estableix la modificació del Preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la fira EXPOEBRE-
EBREAMBIENT 2012. 
 
Art. 2n.- Naixement de l'obligació 
 
L'obligació de pagar els preus públics naix des de que s’inicie la prestació del servei o la realització de 
l'activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l'article 46 
del Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. En aquest cas, per a la prestació de serveis relacionats amb la fira EXPOEBRE-
EBREAMBIENT2012, organitzat pel Patronat Municipal de Fires de Tortosa d'acord amb els objectius 
fundacionals de l'organisme. 
 
Art. 3r.- Obligats al pagament 
 
Són obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien de la prestació dels serveis i activitats que es 
realitzin en el marc del certamen de referència. 
 
L’obligació de pagament del preu públic naix al moment de l’inici de la prestació del servei o a la realització de 
l'activitat. A aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la seva adjudicació, la qual es justifica amb 
l’emissió de la factura corresponent.  
 
En els casos de sol·licitud de reserva d’espai amb pagament avançat, la quantitat lliurada a compte es 
retornarà si no es pot procedir a l’adjudicació de l’espai sol·licitat. 
 
La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta l’adjudicació de l’espai es farà per 
escrit. Les rebudes en el termini màxim dels 10 dies abans de l'inici de l'activitat tindran dret a la devolució de 
l'import en el cas que es torni a adjudicar. 
 
 L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implicarà la no devolució de l'import. 
 
Art. 5è.- Quantia 
 
La  quantia del preu públic serà : 
 
A) ESPAIS 
 
1.EXTERIOR  8,00 €/m2 

2.VENDA ALIMENTACIÓ 32,00 €/ m2 

3.TERRASSES BARS 24,00 €/m2 

4.ESPAI I CARPA ALIMENTACIÓ 3X3 510,00 € 

5.ESPAI I CARPA ALIMENTACIÓ 4X3 625,00 € 
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6.ESPAI I CARPA MERCAT PARC.3X3 280,00 € 

7.PAVELLÓ FIRAL 34,90 €/m2 

8.ESPAI I MOSTRADOR EMPRENEDOR 195,00 € 

9.ESPAI I ESTAND ESPAI TURISME 370,00 € 

10.ESPAI I ESTAND FIRA ARTESANIA 120,00 € 

 
B) SERVEIS GENERALS 
 
11.INS. PREMIS EBREAMBIENT 90,00 € 

12.ELECTRICITAT DE 3.301 a 6.600 w 66,80 € 

13.ELECTRICITAT DE 6.601a 10.000 w 94,55 € 

14.ELECTRICITAT SUP. A 10.000 w 12,50 €/Qw 

15.AIGUA (connexió i consum) 55,30 € 

16.NETEJA ESTAND  3,20 €/m2 

17.MUNTATGE LLIURE PAVELLÓ 3,10 €/m2 

18.SERVEI HOSTESSA( horari fira) 870,24 € 

 
C) SERVEIS DE MUNTATGE 
 

 
 

19.CARPA (4X3), tarima, llum i rètol 331,50 € 

20.CARPA (5X5), tarima i llum 770,00 € 

21.CARPA (6X4), tarima , llum, rètol 699,60 € 

22.MÒDUL IND. ALGECO 3010V 768,60 € 

23.MÒDUL INDUSTRIAL ALGECO 3010 463,70 € 

24.MÒDUL IND. ALGECO 3015V 869,40 € 

25.MÒDUL INDUSTRIAL ALGECO 3015 510,30 € 

26.ESTAND INTERIOR OCTOGONAL 29,75 €/m2 

27.ESTAND INTERIOR CARPA 22,70 €/m2 

28.MOQUETA COL·LOCADA 5,85 €/m2 

29.CANVI COLOR MOQUETA 1,15 €/m2 

30.TARIMA NORMAL 6,50 €/m2 

31.MAGATZEM AMB PORTA 1X1 113,60 € 

32.MAGATZEM AMB PORTA 2X1 139,00 € 

33.MAGATZEM AMB PORTA 2X2 179,55 € 

34.MAGATZEM AMB PORTA 2X3 219,60 € 

35.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X1 199,75€ 

36.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X2 218,25 € 

37.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X3 259,30 € 

38.DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 3X3 281,50 € 

39.VITRINA OCTOG. 1X1 VIDRE 1,4 166,95 € 
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40.VITRINA OCTOG.1X0,5 VIDRE 1,4 130,40 € 

41.PRESTATGE 1 X 0,25 12,60 € 

42.PRESTATGE LIBER 1 X 0,25 15,50 € 

43.TAULELL 1X0,5X0,85 45,70 € 

44.TAULELL 1X0,5X1,10 52,85 € 

45.TAULELL VITRINA 11340 € 

46.CANVI COLOR PANEL OCT. 1 MT 30,55 € 

47.CANVI COLOR FRONTIS M.L. 11,95 € 

48. PORTA NORMAL 58,60 € 

49.VIDRE FUMÉ 2,24 X 0,5 43,90 € 

50.RETOL/CARTELA 36,04 € 

51.BUTACA 22,15 € 

52.CADIRA 9,20€ 

53.TAULA DESPATX 38,60 € 

54.TAULA RODONA 23,20 € 

55.TAULA CENTRE 18,25 € 

56.TAULA AEROPORT 42,30 € 

57.TAMBORET 19,70 € 

58.MOBLE FULLETONS 1 PORTA 27,65 € 

59.MOBLE FULLETONS 2 PORTES 27,65 € 

60.PRESTATGERIA 28,10 € 

61.FRIGORÍFIC 61,65 € 

62.ESCOMESA 1100 W 42,55 € 

63.ESCOMESA 2200 W 48,10 € 

64.ESCOMESA 3300 W 51,40 €  

65.ESCOMESA 4400 W 66,30 € 

66.ESCOMESA 5500 W 71,90 € 

67.ESCOMESA 6600 W 87,35 € 

68.POTÈNCIES SUPERIORS 12,80 €/ Qw 

69.FOCUS ROTATIU 100W 24,30 € 

70.FOCUS PINÇA 100W 16,15 € 

71.PROJECTOR QUARS 300 W 47,15 € 

72.PROJECTOR QUARS 500 W 52,30 € 

73.PROJECTOR QUARS 1000 W 71,35 € 

74.ENDOLL MONOFÀSSIC 16,70 € 

75.ENDOLL MONOFÀSSIC DOBLE 23,50 € 

76.RESTA DE SERVEIS +20% preu compra  
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Art. 6è.- Quota per l'entrada 
 
No s’estableix preu per l’entrada de visitants. 
 
Article 7è.- Normes de gestió 
 
A1- L'espai exterior, s'aplica  a tots aquells expositors que contractin espai als estands 100 al 104 del plànol. 
A2- L'espai venda alimentació, s'aplica en funció de l'activitat de venda directa de productes d'alimentació, 
ubicats principalment als estands 1 al 15. 
A3- L'espai terrasses bars, els espais que ocupen els expositors de venda alimentació, amb taules i cadires. 
A4- L'espai i carpa alimentació 3x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge d’una carpa de 
3x3. 
A5- L’espai i carpa alimentació 4x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge d’una carpa 4x3. 
A6- L’espai i carpa mercat Parc 3x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge d’una carpa 3x3.  
A7- L'espai del pavelló firal, s'aplica als expositors que contractin a l'interior, identificats al plànol amb els núm. 
495 a 622. 
A8- L’espai i mostrador emprenedor, s’aplica als expositors que contractin en aquesta zona interior del pavelló. 
A9- L’espai i estand turisme, per las expositors que contractin en aquesta zona de l’interior. 
A10- L’espai i estand fira artesania, s’aplica als expositors que contractin estand en aquesta zona a l’interior. 
B11- Inscripció premis ebreambient, candidats als premis que passin a la segona fase de deliberació del 
Jurat. 
B12-14- Electricitat, consum elèctric per trams segons potència declarada. 
B15- Aigua, quantitat fixa per instal·lació i consum als expositors que ho sol·liciten. 
B16- Neteja d'estands, que la fira proporciona als expositors que ho sol·liciten. 
B17- Muntatge lliure pavelló, s'aplica als expositors a l'interior i no contractin el muntatge del seu estand amb 
la fira, i per despeses de manteniment. 
B18- Hostessa, l'expositor que ho desitja contracta aquest servei que la fira proporciona mitjançant l'empresa 
col·laboradora. 
C19-75- Els serveis inclosos en aquest apartat l'expositor els pot contractar per a l’adequació del seu espai. 
C76- La fira és en disposició d’oferir els serveis que necessiti un expositor, amb mitjans propis o empreses 
externes aplicant el marge de gestió establert. 
 
Article 8è.- Exempcions i bonificacions 
 
- Gaudiran bonificació del 100% dels espais i els serveis de muntatge, les entitats sense ànim de lucre que 
presentin petició per escrit amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data d'inauguració, juntament amb 
memòria de les activitats previstes al seu estand i documents que acreditin la seva condició d’entitat no 
lucrativa. Aquesta serà resolta per la Junta de Govern del Patronat en funció de l'espai disponible. 
 
 - Gaudiran bonificació del 100 % dels espais, les associacions empresarials i econòmiques amb convenis de 
col·laboració signats amb al Patronat de Fires. 
 
- Gaudiran de bonificació del 25 % dels m2 els expositors amb superfície d'estand totals d'entre 96 i 225 m2. 
 
- Gaudiran de bonificació del 30 % dels m2 els expositors amb superfície d'estands totals de més de 225 m2. 
 
- Gaudiran de bonificació del 100% en la inscripció els candidats dels premis ebreambient que passin a la 
segona fase i siguin expositors. 
 
Art. 9è. Cobrament 
 
La forma de pagament per la prestació del servei s'estableix: 
 
A la sol·licitud d'inscripció al certamen, el peticionari haurà d'ingressar l'import del 50% de l'import de la 
sol·licitud. 
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La resta del 50% abans de la celebració del certamen. 
 
Totes les peticions realitzades desprès dels 15 dies anteriors a la inauguració hauran d'ingressar l'import 
íntegre. 
 
La resta de prestacions de serveis que sol·liciten els interessats es liquidaran a la presentació del càrrec i 
sempre abans de l'acabament de la Fira. 
 
A petició de l'interessat i per a imports igual o superiors als 1.200 € iva inclòs, es podrà liquidar l'import total 
de la participació en els següents terminis: 
 
- 50% abans de la inauguració de la fira. 

 
-   resta de 50% en dos lliuraments d'igual quantitat, a 30 de maig i 30 de juny. 
 
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es preste o 
desenvolupe, procedirà a la devolució de l'import corresponent. 
 
Disposició addicional 
Les quanties del preu públic regulades en la present Ordenança es gravaran amb l'IVA corresponent. 
 
Disposició final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor en la data de la seva aprovació, i se’n mantindrà la vigència fins que se 
n’acordi la modificació o derogació expressa. 
 
Segon. Sotmetre aquesta modificació al dictamen de la Comissió informativa de Règim interior i posteriorment 
al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació ”. 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Forcadell, el qual manifesta que, conseqüents amb el que va 
votar el seu representant al Patronat de Fires, s’abstindran en aquesta votació i més tenint en compte els 
terminis en què està redactada la proposta. Realment crec que és motiu de preocupació que s’estreteixin tant 
els marges de temps en què fem les coses i és motiu de preocupació que una cosa que hauria de ser 
producte d’un debat més o menys col·lectiu com és la reorientació de la nostra Expoebre es faci així, per tant 
encara accentua més la nostra abstenció. No votarem en contra perquè el què entenem és que això es una 
aposta del govern municipal i veurem com surt, però és una llàstima que no haguéssim pogut fer aquest 
debat d’una manera més serena, enfocar una miqueta més els preus públics als expositors i veure com 
enfoquem l’Expoebre. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde pren la paraula per clarificar a tothom la posició. Aquí l’únic que estem fent és aprovar 
els preus de l’Expoebre i l’únic que fem és que modifiquem l’ordenança perquè l’únic canvi que hi ha respecte 
a l’anterior és el preu i és que es fa l’accés gratuït a Expoebre. 
 
Es va presentar, aproximadament, fa un mes, no li sabria dir exactament quan, al Patronat. Allí va ser objecte 
de discussió. No és un tema d’una aposta amb un canvi de model, simplement que fem gratuït l’accés a 
Expoebre perquè entenem que amb aquestes circumstàncies i vista l’evolució al llarg dels últims anys, des de 
que l’Expoebre està a la nova ubicació, en quant al número de visitants, pensàvem que era una solució. En tot 
cas vostès estan en el dret de no compartir la solució i res a dir. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús per posar de manifest que la seva posició també serà 
d’abstenció. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació el Sr. Sabaté pren la paraula per expressar també el posicionament d’abstenció del grup 
municipal del PSC. 
 
D’una forma sintètica ens referim a l’informe d’intervenció. Pensem que aquesta mesura no va en la línia de 
corregir el que ell diu “la senda de romanents de Tresoreria negatius” i tampoc va en la línia del Pla d’ajust 
que vam aprovar recentment, per això la nostra posició serà d’abstenció 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prossegueix el Sr. Alcalde per exposar que segurament el Sr. Interventor no deuria de tenir tota la informació 
quan redactava l’informe, perquè no és el moment ara d’acreditar-ho, però si el Sr. Sabaté Ibarz vol ja li 
acreditaré el cost que té fer pagar a la fira i la recaptació que s’ha generat a la fira al llarg dels últims anys i 
veurà que no genera desequilibri ni amb un cèntim, ans al contrari, juntament amb altres mesures que s’han 
pres, generarà més equilibri. Potser el Sr. Interventor va fer l’informe sense demanar parer d’aquestes altres 
situacions o potser no tenia al seu accés l’informe que s’havia redactat de fires en aquest sentit, però jo crec 
que aquestes xifres el regidor les va plantejar al Patronat i això no té un major cost ni deixa de generar 
ingressos de forma significativa a l’Ajuntament de Tortosa, sinó ja li ben asseguro que no ho haguéssim fet. 
Però, en tot cas, és una proposta del govern, hi ha 3 tres grups que no estan d’acord i cap problema. En tot 
cas pensàvem que en una situació de crisi important, en una situació que quan aquí se’ns reclamen gestos de 
cara a la gent, pensem que es podia fer sense un cost per a l’Ajuntament de Tortosa gens significatiu, que 
seria una forma de portar més visitants a l’Expoebre, a un lloc on segurament a la gent li costa arribar i, per 
tant, la gratuïtat ha de ser un incentiu i si no ho és, perquè no tenim cap garantia de que ho sigui, ja farem les 
valoracions a posteriori, però el que no podem fer és, amb una cosa que no acaba de funcionar, al menys des 
de la nostra òptica, no prendre decisions i no aprovar aquestes decisions.  
 
Com deia abans el Sr. Forcadell, diu “això és una decisió del govern municipal”, com totes les decisions que es 
prenen als ajuntaments de la resta de l’Estat espanyol. Són propostes del govern municipal que després 
requereixen o reben o no reben el recolzament dels altres grups, però en tot cas tampoc no aporta cap realitat 
significativa. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, manifestant que no té cap ànim d’obrir el debat i que creu que s’ha 
de fer el debat i l’han de fer serenament. 
 
Hi havia una part de la informació de la que es disposava, que és la que es va donar al Patronat de Fires que, 
essencialment, era la gratuïtat de l’entrada per al públic en general. Hi ha hagut també un arrodoniment a 
l’alça dels preus públics que afecten als expositors. Això ja no, ja està dins aquest termini tant estret del que 
he parlat abans, no passa res, ja dic que és legítim, és un decisió del govern, però el que no podem fer és 
compartir decisions preses així a tota pressa. 
 
Dit això, la gratuïtat de l’entrada afecta al model i això ho hem de tenir clar, hem de saber cap on hem d’anar. 
Portem uns anys fent el discurs de la professionalització i de l’especialització i hem d’acabar de tenir clar que 
fem. Ja dic que el debat tindrem temps de fer-lo. 
 
I per últim, em sorprèn que el Sr. Alcalde aquí digui que el Sr. Interventor no disposava de tota la informació, 
perquè el Sr. Interventor fa l’informe a partir de la intervenció que vostès li donen, per tant, no entenc jo on pot 
estar el problema. I si ha fet un informe d’Intervenció que a vostè li sembla que està fet sense tota la 
informació, doncs aporti-li la informació que li falta per a que el faci d’una manera complerta.  
 
No va més enllà la qüestió, senzillament és una decisió de vostès, és una aposta de vostès que han passat 
per urgència avui, quan ja sabem com va l’Expoebre i, per tant, és una aposta de vostès. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, posant de manifest que si el Sr. Forcadell no vol obrir un debat, 
tampoc serà ell qui l’obri, però si que li ha de dir que si el canvi de preus o la gratuïtat en l’accés a l’Expoebre 
és un canvi de model i el Sr. Forcadell es queixa de que no va tenir el consens necessari. Ni li explico que 
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significa passar l’Expoebre des del Parc Municipal al pavelló de Remolins, decisió que va prendre l’anterior 
govern, del qual formava part Iniciativa, absolutament de forma legítima també, però tant unilateral com 
aquesta. No se’ns va consultar a l’oposició. Això si que era un canvi de model, per a mi això és un canvi de 
model irreversible i en aquell moment el govern, del qual el Sr. Forcadell, la seva formació política formava 
part, curiosament la decisió que es va fer en aquell moment, i no m’equivoco, va ser formaven part del govern 
les tres formacions polítiques que avui curiosament s’abstenen, deu de ser un tema de model segurament, 
però en aquell moment vostès van decidir passar l’Expoebre del parc a Remolins i allí no van demanar 
consensos. I ara simplement perquè l’únic que fem és que, i a més ho plantegem com a test, com a prova, la 
gratuïtat d’un any a l’entrada a l’Expoebre, això és un canvi de model que requeria tots els consensos del 
món. Bé, és una forma de veure. 
 
Arrodoniment a l’alça: no s’ha mirat bé els preus. Els arrodoniments són a l’alça i a la baixa, en funció de les 
superfícies i les ubicacions i, en tot cas, això també s’havia donat parer al Patronat, però com que el Sr. 
Forcadell m’ha mostrat el seu interès de no obrir cap debat, doncs jo tampoc no obriré cap debat. 
 
Bé, veig que independentment de que reiteradament va dient que no obrir el debat, el vol continuar, ha de ser 
conscient que el debat l’acaba, com sempre, el govern municipal i per tant li torno a cedir la paraula a la seva 
demanda. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell per fer una clarificació perquè, ja de manera reincident, és 
necessari fer-la perquè el Sr. Alcalde canvia una mica el sentit de les paraules. 
 
He dit que la gratuïtat o no afecta al model, no que suposi un canvi de model. Sr. Alcalde, jo no he dit que això 
sigui un canvi de model, jo dic que la manera d’enfocar els preus públics als expositors i el fet de pagar 
entrada o no pagar entrada afecta al model i crec que en això podem estar tots d’acord. Només volia fer 
aquesta clarificació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit intervé el Sr. Alcalde per expressar al Sr. Forcadell que estan d’acord. La gratuïtat o no afecta al 
model. El canvi d’ubicació del parc a Remolins és un canvi de model. Completament d’acord. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 13 vots a favor, 
corresponents als regidors dels grups de CiU (11), PP (1) i PxC (1), i 5 abstencions corresponents als regidors 
dels grups municipals del PSC (2), ERC (2) i IETE (1). 
 

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