
 

 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

11 / 2012 
 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CHERTÓ ROIG, NÚRIA 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES, JAUME 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDÀN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

Tortosa, essent les dinou hores i trenta minuts del 
dia quatre de juny 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 
 
1 -  Aprovació, si s'escau, de les següents actes:  
 

- Ordinària 4/2012, de 05 de març   
- Extraordinària i urgent 5/2012, de 30 de març  

 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

2 -  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l'oficina local d’habitatge situada 
en aquest municipi. 

 
3 -  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, el Departament de Benestar Social i Família a través de la Direcció General de Joventut i 
l’Ajuntament de Tortosa relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. 
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4 -  Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en una parcel·la 

d’ús industrial 7B3 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

5 -  Dictamen de proposta d’acord per l’aprovació de la celebració de correbous a Els Reguers. 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
6 -  Dictamen de proposta d’aprovació de la modificació de les bases d’execució del pressupost de 

l’Ajuntament de Tortosa per a 2012. 
 
7 -  Dictamen de proposta d’acord de canvi de finalitat de finançament d’inversions. 
 
8 -  Retiment de l’estat d’execució pressupostària a 31 de març de 2012. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
9 -  Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya en defensa de la inserció laboral dels 

discapacitats. 
 
10 -  Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per instar a la creació d’un carrer o racó 

d’artesans en el marc del pla de foment del turisme. 
 
11 -  Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya sobre els recursos per a l’educació no 

universitària i les decisions en política educativa. 
 
12 -  Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya contra les retallades en matèria 

d’integració laboral de les persones amb discapacitat. 
 
13 -  Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a sol·licitar la derogació del Reial 

Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions. 

 
14 -  Proposta del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa instant al Ple de l’Ajuntament a rehabilitar 

de forma integral el call jueu de la ciutat. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
15 -  Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 

l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
 21/2012, de 30/04/2012 
 22/2012, de 02/05/2012 (extraordinària i urgent) 
 23/2012, de 07/05/2012 
 24/2012, de 14/05/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
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 De la 330/2012 a la 431/2012 
 
16 -  Informes de l’Alcaldia.  
 
17 -  Control dels òrgans de la Corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

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

SECRETARIA 
 
01 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:  
 

- Ordinària 4/2012, de 05 de març   
- Extraordinària i urgent 5/2012, de 30 de març  

 
*-*-* 

 
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 D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE 
GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU A 
L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el contingut del conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril de 2012 entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada al municipi de Tortosa. 
 
Vist l’informe emès pel TAG adscrit al departament d’urbanisme. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 31 de maig del 
2012. 
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril de 2012 entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, i quin 
contingut literal és el següent: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI 
 
Barcelona, 10 d’abril de 2012 
  
REUNITS 
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D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, nomenat per 
Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels 
Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
  
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a 
aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la despleguen i el 
Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines 
locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la 
màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la 
proximitat de les gestions a la ciutadania. 
 
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment les 
relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb 
una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, 
coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals. 
 
3. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el capítol 5 a les 
oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i preveu la subscripció de convenis 
per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que 
tinguin desplegament territorial. 
 
4. Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de les oficines i borses, 
les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les 
contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat. 
 
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració i d’encàrrec de 
gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en relació a les oficines locals d’habitatge i 
les borses de mediació per al lloguer social, aconsella mantenir aquestes oficines i borses en el territori per 
prestar un servei de proximitat a la ciutadania, en matèria d’habitatge. 
 
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts del Pla per 
al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Tortosa ha manifestat l’interès en la formalització d’un conveni de 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2012, de l’Oficina local 
d’Habitatge d’àmbit territorial municipal. 
 
7. L'Ajuntament de Tortosa, disposa d'una oficina i del personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les 
funcions que se li encomanen, així com d’una persona responsable per coordinar les actuacions amb les 
Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert 
en l'article 97, apartat b, del Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
8. L’Ajuntament de Tortosa ha subscrit el compromís d’elaborar el Pla local d’Habitatge tal com preveu la 
disposició transitòria setena del Decret 13/2010 del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-
2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
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En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els següents  
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de l’encàrrec de gestions i la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local 
d’Habitatge d’àmbit municipal, situada al municipi de Tortosa, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.  
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Tortosa 
 
L’Ajuntament de Tortosa, a través de l’Oficina Local d’Habitatge  del municipi de Tortosa, es compromet a: 
 
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i administratiu suficient 
que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a: 
 
a) Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.  
 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades amb el 
conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 
 
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a mínim, serà d’una persona 
responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i de la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya; d’un/a auxiliar administratiu/iva o administratiu/iva;  i d’un arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a-
aparellador/a, que assumirà funcions tècniques d’elaboració i avaluació d’informes i d’inspeccions.   
 
d) Disposar de personal a jornada completa i també, si s’escau, de personal a temps parcial, en tractar-se 
d’una oficina integral d’àmbit territorial de més de 20.000 habitants.  
 
2. Realitzar les següents funcions:  
 
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen: 
 
a.1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, 
d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a 
l’habitatge 2009-2012. 
 
a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, així com l’acarament i compulsa de documentació annexa que es presenta amb les 
sol·licituds. 
 
a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la  
informació als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals. 
 
a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb protecció oficial 
 
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis 
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, d’acord amb les directrius de la 
Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També inclou les 
inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat 
de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes 
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de gestió de qualitat del procés reconegut. 
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis o 
habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (ITEs/III) 
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que inclou 
l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de 
rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques 
inicials i finals. 
   
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge, d’acord amb les Directrius de la Direcció de Programes 
Socials de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents) 
b.2.2. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers 
b.2.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació  
 
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a disposició de les oficines i 
les borses. 
 
4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del funcionament de l’Oficina, en relació 
amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit i les previsions 
pel què fa a l’activitat, entre d’altres.  
 
4. b) Formalitzar, per part del/la responsable de l’Oficina, un protocol addicional a aquest conveni amb cada 
Direcció Sectorial de l’Agència que correspongui, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les 
funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per 
al seguiment de les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any.  
 
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual de les actuacions realitzades i una 
justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 
 
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on s’ubica l’Oficina, en 
les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de comprovació necessàries per a la 
resolució dels expedients. 
 
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans 
que s’adrecin a l’Oficina, per tal de millorar la qualitat del servei. 
 
8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb 
motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per 
l’Oficina. 
 
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les pautes de disseny i 
normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a totes les publicacions, impresos i 
altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan 
en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
10. Donar suport a la difusió i a la gestió dels programes d’habitatge per a joves que promou la Generalitat a 
través de la Direcció General de Joventut. 
 
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en relació a les 
activitats que són objecte del present conveni. 
 
12. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 
12.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebin, procedents d’altres administracions o 
entitats públiques o privades. 
12.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni 
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Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a: 
 
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques d’habitatge en tots els 
àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació i condicions 
d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, i sobre 
les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració. 
 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la col·laboració objecte 
d’aquest conveni. 
 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure programes 
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que fa a les línies de 
col·laboració convingudes. 
 
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina amb la finalitat de desenvolupar les tasques que es 
deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, o sobre el 
procediment. 
 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina que posi de relleu les bones pràctiques i 
permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.  
 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest conveni, segons els 
paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes aportacions resten condicionades a 
l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions derivades d’aquest conveni de 
col·laboració. 
 
Quart. Finançament 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti 
l’Oficina d’Habitatge del municipi de Tortosa, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació, amb 
recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/2510001/431. 
 
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina  
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament d’import de 25.632 € per a l’any 2012, en 
concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’apartat c), per cobrir les 
despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana i d’assessorament en matèria d’habitatge 
establerts en el pacte segon, 2. a), d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre 
d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge dóna servei. 
 
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de conformitat amb els compromisos derivats del 
protocol anual 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament addicional a l’anterior que tindrà en compte el 
nombre d’expedients tramitats en relació amb les tasques que es deriven de les funcions específiques que 
l’Oficina Local d’Habitatge es compromet a dur a terme.  
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis de l’Annex 
I. 
 
L’avaluació de  la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent Direcció Sectorial de 
l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte segon, punt 4b). El compliment de les obligacions 
contingudes al protocol serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de 
l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els compromisos específics i de qualitat 
fixats. 

7    



 

 
c. Aportació màxima  
L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els apartats anteriors no pot 
excedir d’un import màxim anual, d’acord amb els nivells d’activitat acreditats anualment per l’oficina i tenint 
en compte la població del territori que abasta.  
 
Per a l’any 2012, s’estableix una aportació màxima de 51.264 €, que es podrà incrementar en el cas que es 
justifiqui una activitat superior per part de l’Oficina, en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 
Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la següent 
manera: 
 
a. Primer pagament  
El primer pagament, per l'import de 25.632 €, en concepte de serveis bàsics d’informació i atenció ciutadana, 
es farà un cop signat aquest conveni. 
 
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Novè, el primer pagament es realitzarà un cop 
signada l’addenda de pròrroga. 
 
b. Pagament final 
El pagament final es farà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina, corresponent a l’any 2012, mitjançant la 
presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una certificació justificativa de les activitats realitzades 
on es farà constar el nombre de tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels 
altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i un cop contrastada la certificació per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que aquesta disposi i un cop valorada l’activitat per la Direcció 
Sectorial de l’Agència competent en la matèria que ha desenvolupat  l’Oficina. 
 
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a de l’ens local, i ha 
de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i gestions referents als expedients 
tramitats, com pel que fa al cost dels serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina durant la 
vigència del conveni.  
 
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data  31 de desembre de 
2012. 
 
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a favor de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Sisè. Resolució per incompliment 
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra part per 
exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució. 
 
Setè. Control i Seguiment conveni 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte d’aquest 
conveni. Les unitats i serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents per la matèria en els 
diferents àmbits sectorials i territorials faran el seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni. 
 
Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de l’Agència quan així ho 
estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i final de la convocatòria corresponent. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i justificats per 
l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en 
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el pacte Novè. 
 
La gestió i costos de l’Oficina Local d’Habitatge han de ser justificats tal com es preveu al pacte Cinquè b). Per 
a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de serveis prestats i d’activitats realitzades, 
les potencialitats de continuïtat i de creixement de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania 
i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. 
 
Vuitè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, ambdues parts 
acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la submissió de la qüestió a la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Novè. Vigència i efectes 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat, 
per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de 
realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data expressats en 
l’encapçalament. 
 
Annex I 
 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge (*) 
 

CATÀLEG DE SERVEIS DE CARÀCTER OPCIONAL 

Serveis Import per expedient tramitat 
– Oficina Municipal 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial 33 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’habitatges 40 € 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica 66 € 

Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat  33 € 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció tècnica 40 € 

Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer 50 € 

 
 
(*) Els imports del catàleg de serveis es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas 
que es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
Tercer.- Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’ajuntament “.  
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*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Només és per dir que estem d’acord i que aprofitem ja per al segon i 
tercer punt per dir que la nostra posició és favorable als dos convenis de col·laboració perquè en el moment en 
què estem, vull dir, i aquests dos convenis que suposen un bon exemple de col·laboració entre la Generalitat i 
l’Ajuntament, no ens queda res més que dir que endavant i que molt bé. 

 
*-*-* 

 
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 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA, EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE JOVENTUT I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER 
SOCIAL D’HABITATGES. 

 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“  Vist el contingut del conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril de 2012 entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, el Departament de Benestar Social i Família a través de la Direcció General de Joventut, i 
l’Ajuntament de Tortosa relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. 
 
Vist l’informe emès pel TAG. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 31 de maig del 
2012. 
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril de 2012 entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, el Departament de Benestar Social i Família a través de la Direcció General de Joventut, i 
l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, i quin contingut 
literal és el següent: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, 
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES 
 
Barcelona, 10 d’abril de 2012 
  
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, nomenat per 
Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels 
Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
 
D’una altra banda, el senyor Antoni Reig i Casassas, director general de Joventut del Departament de 
Benestar i Família, nomenat pel Decret 73/2011, de 4 de gener, i degudament autoritzat per signar aquest 
conveni per Resolució de 4 d’abril de 2012, del conseller de Benestar Social i Família. 
 
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.  
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Totes les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a 
aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
1. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el capítol  4  als 
Programes Socials d’Habitatge, amb la finalitat entre d’altres, d’impulsar el sistema de mediació de 
l’Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició 
d’habitatges destinats al lloguer social. 
 
2. D’acord amb l’article 81.2 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, les borses actuen com a mediadores entre 
les persones propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels 
habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada unitat 
de convivència que sol·licita habitatge.  L’apartat 4 del mateix article 81, preveu que les borses puguin rebre 
una retribució de 450 euros per cada contracte de lloguer que aconsegueixin i de 200 euros per cada any 
posterior al de la signatura del contracte de lloguer, en concepte de gestió. 
 
3. L’article 85 del Decret 13/20120, de 2 de febrer, regula el programa de cessió d’habitatges a 
l’Administració, per destinar-los a lloguer social, amb l’objecte d’incrementar el parc d’habitatges gestionat 
per les administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més 
baixos, mitjançant l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de cedir-los de manera remunerada a 
l’Administració per un període acotat de temps. 
 
4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les administracions 
locals en relació a les Borses de Mediació per al lloguer social,  aconsella mantenir i fomentar l’activitat 
d’aquestes Borses que compleixen la finalitat d’aproximar aquests serveis a la ciutadania, segons les 
necessitats de cada  àmbit territorial. 
 
5. Per tal de  coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al lloguer social en el 
municipi de Tortosa, l’Ajuntament de Tortosa ha manifestat l’interès en la formalització d’un conveni l’any 
2012, de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu als Programes de mediació i cessió. 
 
6. L'Ajuntament de Tortosa, disposa d'una Borsa amb  personal suficient per realitzar les funcions que són 
l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les actuacions amb la Direcció de 
Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
7. L’Ajuntament de Tortosa ha subscrit el compromís d’elaborar el Pla local d’Habitatge tal com preveu la 
disposició transitòria setena del Decret 13/2010 del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
8. Amb data 2 de gener de 2012 el president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Director General de 
Joventut  han signat un conveni marc amb l’objecte d’establir  la col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i família, mitjançant la Direcció General de Joventut, i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
 en matèria de Borses d’habitatge, amb la finalitat de potenciar la Xarxa de Mediació com a instrument de 
suport essencial pel desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i amb la  voluntat de col·laborar 
conjuntament en els programes de mediació per  al lloguer social. 
 
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-
2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els següents,  
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PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts per a impulsar el Programa de mediació i  
de cessió d’habitatges per al lloguer social en el municipi de Tortosa, per mitjà la Borsa de mediació que 
disposa l’Ajuntament, per tal facilitar a la ciutadania  amb especial atenció a  les  persones joves, la proximitat  
de la gestió d’aquests serveis en el respectiu territori.  
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament  
 
L’Ajuntament de Tortosa, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social es compromet a: 
 
1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència d’aquest conveni, amb personal suficient que haurà de 
tenir la formació necessària per realitzar les funcions de mediació i cessió d’habitatges per al lloguer social.   
 
 
2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen: 
 
1. L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la mediació i cessió 

per al lloguer social. 
2. L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i l’acompanyament en la cerca d’habitatge 

i també durant la vigència del contracte de lloguer. 
3. L’assessorament específic a les persones joves per a la recerca d’un habitatge que faciliti el procés 

d’emancipació. 
 
3.  Realitzar funcions de mediació/cessió, que inclouen: 
 
a) La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible, així com l’oferta 
d’habitatges en diferents modalitats d’usos compartits que permetin l’accés als joves. 
b)  La mediació entre les persones propietàries i llogateres. 
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de mediació o cessió. 
d) El seguiment i el control del pagaments del lloguers. 
 
4. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual 
de les actuacions de la Borsa, on caldrà  especificar els aspectes relatius al funcionament, l’organització, els 
horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i també el nombre d’actuacions de mediació o 
cessió  de cada anualitat. 
 
5.  Comunicar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, 
queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei. 
 
6. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal de la Borsa i per a la 
coordinació dels serveis de mediació o cessió d’habitatges amb finalitats socials. 
 
7. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en relació a les 
activitats que són objecte del present conveni. 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya , a través de la Direcció de Programes socials, s’obliga a: 
 
1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes de mediació i cessió que es despleguen en 
el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 
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2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte desenvolupament de les 
funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes de mediació i cessió. 
 
3. Facilitar l'accés als programes informàtics o altres eines de suport que siguin d’utilitat per dur a terme la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 
4. Fer el seguiment i valoració de  la  gestió de la Borsa en l’àmbit de la mediació i/o cessió d’habitatges per 
al lloguer social.  
 
Quart. Finançament i nombre d’actuacions 
 
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis de 
mediació que presti la Borsa del municipi de Tortosa amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida 
D/2510001/43, segons els imports següents. 
 
 
- Actuacions de mediació amb contractes de l’any 2012, 450 euros 
- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors al 2012, 200 euros. 
 
2. El nombre d’actuacions de mediació/cessió que s’ha previst finançar inicialment  l’any 2012, és el següent: 
 
- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2012, 5. 
- Nombre d’actuacions de seguiment de contractes anteriors al 2012, 22. 
 
El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni, es podrà ampliar, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries del 2012, mitjançant la signatura d’una Addenda. 
 
3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2012 s’estableix una 
aportació màxima global de 6.650 €, d’aquesta aportació,  4.400 € corresponen al finançament d’actuacions 
per al seguiment dels contractes anteriors al 2012. 
 
Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la següent 
manera: 
 
Un primer pagament  de 3.300 €, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima destinada al 
seguiment dels  contractes anteriors al 2012, un cop signat aquest conveni. 
La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions justificatives,  on hi consti el nombre de  
mediacions inicials o de seguiment realitzades durant el període que es certifica. 
 
Les certificacions  que preveu l’apartat b) d’aquest Pacte, hauran de ser signades per l’interventor/a o, de 
forma excepcional, pel secretari de l’ ens local i hauran  de justificar el nombre d’actuacions realitzades 
durant el període  mínim d’un mes. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya amb data 31 de desembre de 2012. 
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a favor de 
l’Ajuntament de Tortosa o de l’entitat municipal gestora de la Borsa, amb la prèvia autorització del Ple. 
 
Sisè. Resolució per incompliment 
 
L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra part per 
exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució. 
 
Setè. Control i Seguiment conveni 
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte d’aquest 
conveni, mitjançant la Direcció de Programes socials d’Habitatge  que farà el seguiment i l’avaluació de 
l’execució del conveni. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada per la Borsa, seran 
determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè. 
 
Vuitè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, ambdues parts 
acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord,  amb caràcter previ a la submissió de la qüestió a la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Novè. Vigència i efectes 
 
Aquest conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de 
realitzar amb un preavís d’un mes  del venciment del termini inicial. 
 
Desè. Extinció del conveni relatiu a la  Borsa Jove d’Habitatge 
 
Amb motiu de la integració dels serveis gestionats per la Borsa Jove d’Habitatge en la Borsa de Mediació per 
al Lloguer Social, s’extingeix la vigència i es deixa sense efecte el conveni subscrit entre l’Ajuntament de 
Tortosa i el Departament de Benestar i Família a través de la Direcció General de Joventut,  amb la finalitat de 
seguir prestant els serveis d’aquesta Borsa en el marc general del Programa de Mediació per al lloguer social 
del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la data expressats en 
l’encapçalament. 
 
Segon.- Determinar que els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en l’esmentat conveni es 
tramitaran a favor de l’empresa municipal Gumtsa, entitat gestora de la Borsa. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Direcció General de Joventut del 
Departament de Benestar social i Família de la Generalitat de Catalunya i a l’empresa municipal Gumtsa. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’ajuntament “. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria absoluta 
del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL 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: 
 
“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 de 
2012. 
Vistos els informes de l’Arquitecte Municipal i el Secretari Accidental de la Corporació. 
 
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. 
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Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de serveis al territori de data 31 de maig de 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.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM  en una parcel·la d’ús industrial 7b3. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el del 
municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Incasol “. 
 

*-*-* 
 
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 
 
 

05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS A ELS 
REGUERS. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El poble del Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter taurí i popular, 
com és la Festa del Correbous, declarada d'interès tradicional per  acord del Parlament de Catalunya. 
 
Donat que el poble del Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous el dia 24 de juny de 2012. 
 
En virtut d’allò que disposa la normativa: Decret legislatiu 2/2008 del 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 22/2003 de protecció d’animals, el Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg 
dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990 del 15 de 
juny, i l’autorització per a aquestos que es concedeix d’acord amb els requisits exigits per la Resolució del 12 
de maig de 1989 sobre espectacles i festes tradicionals amb bous (Correbous), la Llei 34/2010 de l’1 
d’octubre de la regulació de les festes de bous tradicionals, essent l'organització sabedora del compliment de 
totes i cadascuna de les mesures que s'estableixen en aquest tipus d'activitats. 
 
Atès que ha estat dictaminat favorablement per majoria absoluta dels membres assistents de la comissió 
informativa  de 29 de maig de 2012, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent, 
  

ACORD: 
 
Fixar el dia 24 de juny, donat que hi ha antecedents d'aquesta celebració, per a la realització de la festa de 
Correbous al poble del Reguers i sol·licitar autorització als Serveis de Joc i Espectacles de la Delegació de 
Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes “. 
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*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: No tenim cap dubte de que es respecten totes les lleis i 
normatives al respecte. Tampoc no tenim cap dubte de que això sigui una tradició aquí a les Terres de l’Ebre, 
però se’ns fa difícil entendre que per un costat el Parlament de Catalunya prohibeixi certs espectacles amb 
animals i que per altra banda autoritzi, basant-se en tradicions, un altre tipus d’espectacles amb animals com 
és el correbous.  
 
Si apel·lem a la tradició, tots els espectacles són tradició a Catalunya i, per tant, no entenem aquestes 
diferències. Tots dos són espectacles amb animals. 
 
El nostre grup municipal s’abstindrà per una simple qüestió de que creiem que en la llibertat individual, o 
sigui, una llibertat que cada dia ens estan traient més i tampoc no creiem en prohibicions absurdes, però 
tampoc no creiem que una tradició ho pugui permetre tot. Simplement, la nostra postura serà d’abstenció. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Manifestar la nostra posició que també és d’abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 18 vots a favor, 
corresponents als regidors dels grups de CiU (12), PSC (3), IETE (2) i PP (1), i 3 abstencions corresponents als 
regidors dels grups municipals d’ERC (2) i de PxC (1). 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A 2012. 

 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès el que disposa l’article 39  del RD 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el capítol I del títol VI de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regula les hisendes locals, que en el seu punt 2 diu que “ Únicament 
podran declarar-se ampliables, aquelles partides pressupostàries que es corresponguin a despeses 
finançades amb recursos expressament afectats“. 
 
Atès igualment el que disposa l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, Reguladora de les Hisendes locals 
on s’especifica que “... tindran la condició d’ampliables aquells crèdits que de forma taxativa i degudament 
explicitats es relacionen en les bases d’execució del pressupost ...”.  
 
Atès que les bases d'execució del pressupost per a l'any 2012 al seu article 12 declara ampliables les 
aplicacions pressupostàries LOG-16500-21300 i SER-16500-21300 “Reparacions, manteniment i 
conservació instal·lacions enllumenat” amb la partida d'ingressos 39903 “Danys al patrimoni”, i tenint en 
compte que els danys al patrimoni poden afectar no únicament a l'enllumenat sinó  també a altres 
infrastructures de la via pública i danys a vehicles, es considera convenient considerar ampliable també 
l'aplicació pressupostària LOG-15501-21000 i LOG-15500-21401  amb la partida d'ingressos 39903 “Danys 
al patrimoni”, no sent necessari d'altra banda que sigui ampliable l'aplicació SER-16500-21300. 
 
Atès que l'aplicació pressupostària REG-15000-21003 “Manteniment infrastructures” està declarada 
ampliable a l'article 12 de les bases d'execució del pressupost però al mateix temps està inclosa dins de la 
bestreta de caixa fixa dels Reguers, i això genera disfuncions a l'hora de comptabilitzar-se la bestreta, es 
considera convenient modificar l'aplicació pressupostària que es considera ampliable substituint l'aplicació 
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REG-15000-21003 Manteniment infrastructures” per REG-15001-22699 “Altres despeses diverses” 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 30 de maig de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Modificar el punt 2 de l'article 12 de les Bases d'execució del pressupost per al 2012 en el sentit de declarar 
ampliables les aplicacions pressupostàries esmentades, resultant el redactat el següent: 
 
Es declaren aplicacions pressupostàries ampliables aquelles que es detallen a continuació: 
 

Despeses Ingressos  

Aplicació ampliable Denominació Partida Denominació  

POL-13301-22701 Servei grua municipal 32600 Retirada vehicles vies 
públiques 

Ajuntament 

INT-93200-22708 Serveis recaptació i gestió tributària 39211 
 

39300 

Recàrrec per 
constrenyiment 
Interessos de demora 

Ajuntament 

LOG-15501-21000 
 

LOG-16500-21300 
 

LOG-15500-21401 

Reparacions espais públics per danys 
patrimoni 
Reparacions, manteniment i conservació 
instal·lacions enllumenat 
Reparacions de vehicles per danys 
provocats per tercers 

39903 Danys al patrimoni Ajuntament 

RRH-22100-23301 Altres indemnitzacions 32904 Taxa exàmens i altres proves Ajuntament 

IMA-15100-22706 Treballs efectuats per altres empreses- 
Execucions Subsidiàries 

39907 Ingressos d’execucions 
subsidiàries 

Ajuntament 

ASC-92000-22602 Anuncis BOP, DOGC, BOE, DOUE 39902 Anuncis per compte de 
particulars 

Ajuntament 

REG-15001-22699 Altres despeses diverses 54101 Arrendament finques 
Reguers 

Ajuntament 

FES-33800-22609 
FES-33801-22609 

Festes populars 48001 Esponsor Renaixement i 
Festes 

Ajuntament 

 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell: En la línia que és habitual en temes de gestió pressupostària, d’un 
pressupost que no vam compartir, ens abstindre’m. Serveixi aquest posicionament també per al punt setè de 
l’ordre del dia. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 19 vots a favor, 
corresponents als regidors dels grups de CiU (12), PSC (3), ERC (2),PP (1) i PxC (1), i 2 abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal d’IETE (2). 
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07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CANVI DE FINALITAT DE FINANÇAMENT D’INVERSIONS. 
 

Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que les actuacions que s'esmenten a continuació han rebut subvenció del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya per a l'any 2011 i 2012 però ja han estat executades prèviament avançant l'Ajuntament el 
finançament de l'obra mitjançant els següents agents finançadors i anys: 
 

OBRA IMPORT SUBV. AGENT FINANÇ. 

- Reconstrucció de mur de contenció al carrer Poeta Vicent Garcia: 47.500,00 BCL 2008 

- Oficina de punt d'informació  turística Jardins del Príncep 45.820,01 C. Sabadell 2010 

- Viver d'empreses 153.301,31 C. Rural 2010 

TOTAL  246.621,32  

 
Atès la subvenció rebuda i que el finançament de l'obra que havia avançat l'Ajuntament, una vegada rebuda la 
subvenció, es pot destinar a altres finalitats. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 30 maig de 2012. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar el canvi de finalitat del següent finançament que va finançar aquestes obres, destinant-se ara als 
següents projectes: 
 

A     

Descripció Partida (O-F-E) Projecte Eur  

Urbanització del camí del Lligallo 
de Santa Tecla a Vinallop IMA-15500-60900 2012 2 IMA 1 110.827,92 (C.Sabadell2010) 45820,01 

(C.Rural2010)  65007,91 

Aportació C.E.Tortosa PRE-34100-78001 2010 2 GER 5 59.033,75 (C.Rural2010) 11.533,75 
(BCL 2008) 47.500,00 

Aportació club atletisme PRE-34200-78002 2010 2 GER 6 26.305,35 (C.Rural 2010) 

Aportació U.E.Remolins-Bítem PRE-34200-78000 2010 2 GER 4 50.454,30 (C.Rural 2010) 

Total   246.621,32  

 
 

*-*-* 
 

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 19 vots a favor, 
corresponents als regidors dels grups de CiU (12), PSC (3), ERC (2),PP (1) i PxC (1), i 2 abstencions 
corresponents als regidors del grup municipal d’IETE (2). 
 
 
08 - RETIMENT DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 31 DE MARÇ DE 2012. 
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*-*-* 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL 
DELS DISCAPACITATS. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu de Plataforma per Catalunya, Sr. 
Jordi Pere Casanova i Panisello. 
 
“ Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions 
d'euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les polítiques actives d'ocupació, la 
qual cosa implicaria una reducció pressupostària del 56%. 
 
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en el moment d'aconseguir 
la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada implicaria passar d'una quantia xifrada en 55 milions 
d'euros l'any 2011 a només 30 milions d'euros per a 2012 per donar suport econòmic a les entitats que 
treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a 
Catalunya. 
 
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits d'especial dificultat dels 7.300 
que hi ha a Catalunya repartits en un centenar d'entitats sense ànim de lucre, i que l'accés a un lloc de treball 
facilita l'autonomia de les persones amb limitacions. Les entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme 
una gran labor des de la societat civil en pro de l'orientació, mediació i inserció laboral d'aquestes persones. 
 
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones treballen en una empresa 
ordinària, ara perillarà la feina d'aquestes entitats que aposten pel treball amb suport, que és la integració del 
col·lectiu a l'empresa ordinària. Aquesta reducció afectarà greument els centres especials de treball, alguns 
dels quals ja han advertit que no podran fer front a les nòmines i n'hi ha que estan preparant expedients de 
regulació d'ocupació. 
 
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un indicador per mesurar el 
grau de desenvolupament dels països, i que la retallada posarà en risc la cohesió social i es retrocedirà en el 
camí de la reinserció social i laboral d'un col·lectiu vulnerable com és el dels discapacitats. 
 
I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada que posa en perill la 
integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se al món laboral i que lluny de reduir l'atenció a 
les persones que requereixen especial atenció, precisament en moments de crisi hem de garantir amb més 
inversions l'accés a un lloc de treball per part dels membres d'aquest col·lectiu perquè puguin desenvolupar-se 
amb autonomia". 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig d'aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en matèria de polítiques actives 
d'ocupació. 
 
Segon: Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera prioritària en el repartiment 
dels fons entre les comunitats que es garanteixi la cobertura financera destinada a la inserció laboral del 
col·lectiu de discapacitats a Catalunya. 
 
Tercer.- Instar el Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries destinades a polítiques 
actives d'ocupació i el suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a Catalunya contemplades als Pressupostos Generals de 
l'Estat (PGE). 
 
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord a les entitats del municipi que treballen en l'àmbit de la inserció laboral 
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de les persones amb discapacitats, al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i a la 
Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Família i Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: M’agradaria fer un comentari abans de presentar directament 
la moció, especialment un comentari que va dirigit a la premsa perquè a La Veu de l’Ebre, el dia ú de juny es 
va publicar un article que deia, textualment, “els socialistes volen que l’Ajuntament reclami ajudes per a les 
persones discapacitades”. No tenim res en contra d’aquest article, però la primera moció que s’ha presentat 
a l’Ajuntament per defensar la inserció laboral dels discapacitats ha estat nostra, el dia 23 de maig, cinc dies 
abans que la presentada pel PSC. 
 
És evident que la premsa pot publicar el que vulgui, és el seu problema, però clar, publicar mitges veritats és 
publicar, pràcticament, una mentida i això és prendre el pèl als tortosins. Ja entenem que els senyors de La 
Veu de l’Ebre doncs bé, defensen el seu, són partidistes però clar, el problema està en què si consultem el 
Diari Oficial de la Generalitat, tant La Veu de l’Ebre com l’Ebre Televisió reben diners públics, concretament 
més de 16.000€ i aquests diners també surten de les butxaques dels afiliats i dels votants de Plataforma per 
Catalunya, per tant ens sembla una postura de molt poc respecte cap als més de 2.200 votants de Plataforma 
per Catalunya a les Terres de l’Ebre. 
 
Dit això, vaig directament a la moció en defensa de la inserció laboral dels discapacitats. (El Sr. Casanova 
llegeix la proposta reproduïda més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell: Senyor Casanova, com a presentant de la moció, no podem estar 
més d’acord amb el contingut de la moció però com li hem expressat en altres ocasions, dubtem seriosament 
de les motivacions per les quals vostès presenten determinades coses i dubtem seriosament de que ho facin 
amb un esperit constructiu i, com ha dit vostè en l’exposició de la moció, en la recerca de la cohesió social i en 
la integració de les persones. Per tot això votarem en contra de la seva moció, esperant que, i ho dic perquè 
també avui tanco època, que hi hagi plantejaments més constructius que no pas destructius en el seu discurs 
polític i crec que avui l’inici d’intervenció que ha fet en relació a la premsa anava més en la línia de la 
destrucció que no pas en la construcció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, vostès presenten una moció que, com deia el company 
Forcadell, pretén defensar la inserció laboral de les persones amb discapacitats i això a través de demanar 
que el Partit Popular destini més recursos econòmics. Clar, dit així, això sona bé. Sona bé, però nosaltres 
coneixem l’ideari de societat que vostès proposen i que defensen i és un ideari que no compartim i el nostre 
està basat en la justícia social, en les llibertats nacionals de Catalunya, la democràcia plena i pensem que 
això, el que presenten són mocions trampa que sonen bé, com he dit abans, però una mica amb la seva forma 
de procedir ens dóna de parer que actuen com el llop al conte de la caputxeta vermella, que es disfressa de 
iaia per a “comerte mejor”, per tant votarem que no. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: És evident, i més tal com es veurà en els punts que vindran a 
continuació, que estem d’acord amb el que es proposa a la moció, no així amb el discurs polític de Plataforma 
per Catalunya, com vam manifestar ja en la darrera sessió plenària, un discurs polític enquadrat en posicions 
d’extrema dreta que posen en qüestió els drets humans i universals i els valors democràtics i, per tant, per 
n’aquesta qüestió de discurs polític, d’ambigüitat, d’estratègia encaminada diguem a ampliar el seu espectre 
polític des de posicions extremistes, que nosaltres no votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, en principi això que diu el Sr. Sabaté d’extrema dreta jo no sé 
d’on ho ha tret. Jo no sé si ha mirat o si ha llegit completament el nostre programa electoral i veurà que en 
bona part, per no dir tot, estem més aviat en una posició més aviat cap a l’esquerra que cap a la dreta, però 
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bé, això ho diu vostè i bé, d’acord. 
 
En quant al tema de la cohesió social, a veure Sr. Forcadell, estem parlant de la inserció laboral dels 
discapacitats, no estem parlant de res més. Jo aquí no presento altra cosa. Parlem simplement d’un col·lectiu 
en què ens hi podem trobar tots o podem tenir familiars, simplement és això. Jo no parlo d’altres coses. Parlo 
de discapacitats, per tant, tot el que em diguéssiu a partir d’aquí, en aquesta moció no hi cap. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 1 vot a favor, 
corresponent al regidor del grup municipal de PxC i 20 vots en contra corresponents als regidors dels grups 
municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2),IETE (2) i PP (1). 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER INSTAR A LA CREACIÓ 
D’UN CARRER O RACÓ D’ARTESANS EN EL MARC DEL PLA DE FOMENT DEL TURISME. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Sr. Josep Felip Monclús i Benet. 
 
“ El turisme dóna feina; és conegut que la suma dels pesos de les activitats turístiques i comercials generen al 
voltant del 25 % del PIB i entre un 20 % i un 23 % de l'ocupació. Tortosa i els seus habitants no hi haurien de 
renunciar a la riquesa que pot aportar el turisme. El consistori (govern i oposició) hauríem de fomentar la 
creació de productes turístics que atreguin visitants tot l'any a la nostra ciutat. Partim d'una base molt sòlida, 
d'uns recursos de molta envergadura patrimonial i d'elevat valor històric i arquitectònic que cal condicionar 
per a us turístic. Disposem també de recursos econòmics que ens vénen a través d'un Pla de Foment Turístic. 
Som davant d'una oportunitat que no hem de deixar passar. 
 
Convençuts que el turisme dóna feina, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, al darrer Ple 
municipal, vàrem proposar la creació d'una taula de turisme per afavorir la col·laboració entre els agents 
públics i privats, per arribar a conclusions i acords orientats a la creació de producte I a la promoció turística. 
Ara proposem continuar en aquesta línia de col·laboració públic - privat, i ho fem a través de la dinamització 
del sector productiu artesanal lligat amb el turisme. Proposem fomentar i consolidar, dins el nucli antic de 
Tortosa, un seguit de tallers d'artesania que permetin al turista presenciar i gaudir del procés d'elaboració, 
entre altres, d'alguns dels productes que posteriorment podrà adquirir com a record de la seva visita, tot 
donant solidesa a l'oferta turística de la ciutat. 
 
L'atractiu turístic del nucli antic és directament proporcional a l'atractiu comercial que es pugui fomentar. És 
per aquest motiu que la proposta de creació de tallers artesanals s'ha d'entendre com una eina de promoció 
d'aquest espai econòmic amb gran potencial a la ciutat. 
 
L'ajuntament, mitjançant el Pla de Foment Turístic, seria l'encarregat de: 
 
 Posar a disposició d'aquest projecte baixos comercials de propietat municipal que actualment estiguin en 

desús i condicionar-los 
 Incentivar l'interès dels particulars amb concessions a llarg termini. 
 Cercar entitats financeres disposades a facilitar l'accés al crèdit als interessats a instal·lar-s’hi. 
 Promocionar els primers interessats amb lloguers preferencials. 
 Facilitar l'accés als ajuts que puguin disposar dins els marcs administratius superiors. 
 Eximir, si cal, de taxes municipals durant un cert període de temps. 

 
Els tallers haurien de contribuir ai compliment dels següents propòsits: 
 
 Participar en la fabricació d'elements artesanals. 
 Obligar a restar oberts en els períodes que es preveu més afluència de visitants. 
 Disposar d'un espai de fabricació i venda dels seus propis productes i de tots aquells que composin un 
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futur catàleg de marxandatge de la marca Tortosa. 
 
A nivell tècnic es proposen un seguit d'indicacions com podrien ser: 
 
 Facilitar la proximitat dels primers artesans, crear un racó o carrer d'artesans. Aquest carrer o racó tindria 

sentit que estigués ubicat prop de la Catedral i de l'Escorxador (futur museu de la ciutat) per tal de 
complementar la seva visita i crear sinèrgies econòmiques. Un carrer que pot complir aquests requisits 
és el de Taules Velles. 

 Afavorir la implantació d'artesans locals o del territori. 
 Garantir als artesans que han obert el seu establiment prèviament a l'aprovació aquesta iniciativa, 

l'aplicació amb caràcter retroactiu dels avantatges concedits als nous emprenedors. 
 
La proposta de crear un carrer o racó d'artesans té fortaleses com: ésser un projecte sinèrgic, el lideratge 
institucional, la presència privada en la gestió dels tallers, la inserció en el teixit del territori, la possibilitat 
d'implantar-la gradualment i amb recursos del Pla de Foment Turístic, i l'existència de baixos de propietat 
municipal a la zona del nucli antic pròxims a la catedral. 
 
La proposta de crear un carrer o racó d'artesans genera oportunitats com: la dinamització econòmica i 
comercial del nucli antic, l'ampliació d'oportunitats de lleure i de visita, la possibilitat de generar sòl comercial 
aprofitant propietats no valoritzades actualment, i la promoció de l'artesania pròpia i del territori. 
 
Accions d'aquest tipus són altament beneficioses per la dinamització econòmica de les destinacions i per la 
singularització de la seva oferta turística. Per aquest motiu, el grup municipal d'ERC proposa l'adopció dels 
següents acords en el plenari municipal: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. El plenari de l'Ajuntament de Tortosa insta l'Il·lm. Sr. Alcalde que doni les instruccions adients per 
reunir la comissió de seguiment del Pla de Foment Turístic de la ciutat de Tortosa. 
 
SEGON. El plenari de l'Ajuntament proposa a la comissió de seguiment del Pla de Foment Turístic de la ciutat 
la creació d'un "carrer" o "racó d'artesans", en la línia de la iniciativa argumentada a l'exposició de motius 
d'aquesta moció “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, és conegut que el turisme dóna feina. Avui en dia a Catalunya 
potser a part de les exportacions, que estem augmentant les exportacions, una de les coses que també ens 
ajuda al nostre posicionament econòmic són els ingressos que genera el turisme i quan se suma el pes de 
l’activitat pròpiament, de les activitats turístiques més el que el comerç se’n beneficia del turisme, això ve a 
ser el 25% del PIB, i quan s’analitza el número de llocs de treball que crea se’n va, diuen els experts entre el 
20% i el 23% de l’ocupació, per tant, el turisme dóna feina. 
 
I Tortosa i els seus habitants n’estem convençuts que no volen renunciar a la riquesa que pot aportar el 
turisme i això, el Consistori, tant el govern com l’oposició, en som conscients i crec que s’està treballant per 
fomentar la creació de productes turístics que atraguin visitants tot l’any a la nostra ciutat. Partim d’una base 
molt sòlida, tenim una sèrie de recursos tant patrimonials, que tenen un elevat valor històric i arquitectònic i 
que això cal condicionar per a fer-ne un ús turístic i generar recursos econòmics. 
 
També disposem de recursos econòmics, no tots els que voldríem però Déu n’hi do, que ens venen a través 
del Pla de Foment Turístic i, per lo tant, estem davant d’una oportunitat que no deixarem, entenc, passar i que 
no hem de deixar passar. 
 
I convençuts que el turisme dóna feina, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’últim Ple 
municipal vam proposar la creació d’una taula de turisme perquè s’afavorís la col·laboració del públic i privat. 
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Ara, continuant en aquesta línia de col·laboració públic i privat, el que proposem és, a través del Pla de 
dinamització, que el sector productiu artesanal que es lligui amb el turisme, i proposem fomentar i consolidar 
dins el nucli antic de Tortosa una sèrie, un seguit de tallers d’artesania que permetin que el turista pugui 
presenciar i gaudir de com es fan productes artesanals, com s’elaboren i al mateix temps adquirir-los com a 
record de la seva visita a Tortosa i això dóna solidesa a l’oferta turística de la ciutat. 
 
Diuen que l’atractiu turístic del nucli antic de les ciutats és directament proporcional a l’atractiu comercial que 
pugui fomentar. És per aquest motiu que la proposta de creació de tallers d’artesans s'ha d'entendre com una 
eina de promoció d'aquest espai econòmic que té un gran potencial a la ciutat. Per lo tant, l’Ajuntament, 
mitjançant el Pla de Foment Turístic, seria l'encarregat de posar a disposició d'aquest projecte, d’aquests 
artesans, baixos comercials que siguin de propietat municipal, que actualment estiguin en desús i que es 
puguin condicionar. 
 
També, amb això, el que faríem seria incentivar l’interès dels particulars fent-los concessions d’aquests locals 
a llarg termini. Proporcionaríem, sobretot als primers interessats, amb lloguers preferencials i, si cal, es podria 
eximir de taxes municipals durant un cert període de temps. 
 
Aquests tallers haurien de contribuir ai compliment dels següents propòsits: Que fabriquéssin productes 
artesanals, que a més aquests tallers estéssin obligats a obrir en els períodes que es preveu més afluència de 
visitants, que si es preveu que els diumenges és quan més gent ve, que no estiguin tancats i així disposaríem 
d’un espai de fabricació i venda dels productes que ells elaboren i de tots aquells que en un futur es puguin 
crear, com si fos una espècie de catàleg de marxandatge de la marca Tortosa. 
 
A nivell tècnic proposem un seguit d'indicacions, per exemple facilitar la proximitat d’aquests tallers 
d’artesans, perquè si en tenim un a una punta i l’altre a l’altra, no conseguirem el fi que pretenem, que és 
d’atraure gent. Llavors proposem crear un racó o carrer d’artesans, aquests carrer o racó tindria sentit que 
estigués ubicat, per exemple, prop de la Catedral, de l'Escorxador, que serà el futur museu de la ciutat, o al 
Call Jueu i, per tal de complementar en la seva visita, la que he nomenat de l’Escorxador, el futur museu de la 
Catedral i crear sinèrgies econòmiques. Un carrer que se’ns acut, que pot complir aquests requisits és el 
carrer de Taules Velles. 
 
Per tant, proposem aquestes indicacions, també afavorir  la implantació d'artesans sobretot locals, d’aquí, o 
sinó territorials i, com he dit abans, garantir que aquells artesans que hagin obert prèviament un establiment 
es puguin beneficiar amb efectes retroactius de tots aquests avantatges que es concedeixin als nous 
emprenedors. 
 
Aqueta proposta té fortaleses, per exemple, és un projecte sinèrgic entre iniciativa privada i l’Ajuntament, 
públic. Té un lideratge, això que proposem, institucional. La presència privada en la gestió dels tallers, o sigui, 
són els artesans que també aposten. Sobretot també és la possibilitat d’implantar-la poc a poc, no cal que el 
primer any amb el Pla de Foment es decideixi obrir un seguit de tallers, a lo millor es pot implantar a poc a poc 
i, a més a més, existeixin una sèrie de baixos de propietat municipal a la zona del nucli antic, pròxims a la 
catedral, que es podrien aprofitar. 
 
Per tant, aquesta proposta genera oportunitats, la dinamització econòmica i comercial del nucli antic, 
l'ampliació d'oportunitats de lleure i de visita de la gent que acudeixi, la possibilitat de què sòl comercial es 
pugui aprofitar i que avui en dia no està valoritzat i, sobretot, la promoció de l'artesania pròpiade Tortosa i 
també del territori. 
 
Per tot això, perquè aquest tipus d’accions són molt beneficioses per la dinamització econòmica de les 
destinacions turístiques, és que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa l’adopció 
dels següents acords al Ple municipal. (El Sr. Monclús proposa els acords detallats al text més amunt 
transcrit). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: El nostre grup municipal, com ja sap el Sr. Monclús, sempre 
hem donat i donarem suport a tot allò que ens pugui portar bon turisme i que pugui crear llocs de feina. La 
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idea del carrer o racó d’artesans ens sembla excel·lent. Jo ho he vist a diverses ciutats, entre elles a Altea, no 
sé si ho coneix, on està la ciutat vella d’Altea, on està l’església allí hi ha dos o tres carrers que és exactament 
això que proposa vostè i és una meravella. 
 
La possibilitat de tenir artesans locals o comarcals fent la seva feina a peu de carrer és una idea que ens 
agrada i que creiem que hem de defensar. Tot allò que representi que els productes artesanals, de casa 
nostra, siguin conegut a tot arreu i els artesans els puguin vendre directament als visitants ens sembla que és 
una cosa que val la pena donar-li suport, ara bé, el problema que hi veiem és que el casc antic de Tortosa avui 
és una sucursal de qualsevol població africana i, tot i que seria el marc ideal per a una proposta com aquesta, 
avui per avui ho veiem inviable. Mentre no recuperem el casc antic de Tortosa per poder-lo posar a disposició 
dels nostres comerciants i artesans, qualsevol proposta per bona que sigui la veiem molt complexa. Mentre el 
casc antic de Tortosa sigui el que és avui, hem de tenir tots molt en compte que no vindran comerciants, que 
no vindran artesans, que no vindrà públic i que no vindrà turisme. Veïns de tota la vida del barri antic han 
tingut que marxar de casa seva perquè allí no es podia viure, ni dintre de casa, ni fora de casa, per tant és 
difícil que aconseguim que la gent torni al barri. 
 
Aquesta moció, ja li dic, li donem tot el suport, però fins que no recuperem el casc antic o el barri antic, això 
ens sembla que serà paper mullat. 
 
I un últim comentari dirigit a  qui correspongui, no al senyor Monclús. A veure, traure els problemes del nucli 
antic no vol dir repartir-los per tota Tortosa o posar-los a un altre barri. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres aquesta moció l’hem llegit i veiem que realment és 
ampla i té una sèrie d’idees i una sèrie d’exposicions, entre elles la taula de turisme que nosaltres vam votar a 
favor en el seu moment, però ja en aquell moment vam ressenyar també i vam senyalar de que tenia que ser 
l’Ajuntament a través del regidor de Turisme, a través del gerent que fa molt poc s’ha contractat i a través de 
les diverses actuacions qui tenia que portar l’impuls i la coordinació en aquestes actuacions de turisme no?, 
amb les aportacions corresponents de tots els grups municipals. En aquest aspecte nosaltres seguim pensant 
de que el tema és així, el turisme és fonamental per a una ciutat, és fonamental per a un país, és fonamental 
per lo tant per a una economia, hi ha que potenciar-lo més en el cas de Tortosa perquè és una de les poques 
solucions que tenim per a la nostra economia i per al nostre progrés, però hi ha que fer-lo anar, com és lògic, 
com sempre s’han de fer les coses, amb un pla correctament organitzat, correctament impulsat i 
correctament coordinat. 
 
Jo acabo llegint les dos propostes que fan i entenc que l’Ajuntament, a través de l’alcalde en el primer punt, 
d’alguna forma ja ha convocat en algun moment aquestes comissions i tinc entès també que algun contracte 
o algun moviment hi ha entre determinats grups d’artesans en el sentit que vostè, senyor Monclús, està ficant 
a la moció. També entenc que la moció planteja un problema important, un problema que té unes vessants 
econòmiques, unes vessants socials i unes vessants urbanístiques que no podem oblidar i que condicionen 
molt, moltíssim la viabilitat d’aquesta moció, per tant, el grup municipal del Partit Popular votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell: Senyor Monclús, natros votarem a favor de la moció, és una 
proposta, diria jo, molt concreta, però votarem a favor, d’alguna manera pels mateixos arguments que ja vam 
esgrimir a l’últim Ple ordinari, en el sentit que està bé que parlem ja de turisme, està bé que situem propostes 
i està bé que cada vegada, tots plegats i amb nosaltres, la ciutat de Tortosa cregui més amb les seves 
possibilitats. 
 
Dic que és una proposta molt concreta, una mica tancada i que per tant suposo que no gaudirà del suport de 
l’equip de govern, però va en una línia que ens sembla interessant pel fet de potenciar l’artesania com un 
element més d’atractiu turístic, pel fet de parlar de dinamització comercial que és un dels grans dèficits que té 
avui la zona que pot ser atractiva per al turisme a la nostra ciutat i el fet també per incidir inclús en un altre 
tema com la recreació història, que va molt en la línia del que estem proposant a nivell de la Festa del 
Renaixement. 
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Tot i això i tal com vam dir també en la proposta de la taula de turisme, insistim en què qualsevol proposta, 
qualsevol Pla de Foment, qualsevol producte turístic que intentem tancar des d’aquest Ajuntament i impulsar 
d’acord amb el sector privat per a incrementar l’aportació de riquesa que ens genera el turisme, haurà d’anar 
acompanyat d’unes determinades actuacions en el camp social, en el camp de l’habitatge, en el camp 
urbanístic perquè sinó, si no tenim sanejada la zona des de tots aquests punt de vista, difícilment 
completarem una bona oferta turística. Això, tantes vegades com parlem de turisme, parlarem de polítiques 
socials, parlarem de polítiques d’habitatge i parlarem de polítiques d’urbanisme perquè és absolutament 
indestriable i és clau que entenguem, des d’aquest Ajuntament, que hem d’actuar en paral·lel, des de la 
disciplina del turisme però també des d’aquestes altres disciplines que comentava. 
 
Per tant, votem a favor de la moció, entenem que potser la proposta és excessivament tancada però és bo que 
incidim, que insistim en la necessitat de potenciar el turisme i amb aquestes característiques específiques 
que té la proposta a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: És evident de que aquesta proposta és una proposta, diguem, 
parcial dins de l’àmbit turístic, sectorial, és a dir, l’àmbit dels artesans és un dels aspectes de l’escenari 
turístic que en té d’altres i que, per tant, una ciutat que té les potencialitats turístiques dins de l’economia del 
tercer sector, del sector serveis, hi ha d’altres temes que haurien de conjuminar-se, per això les propostes que 
s’han fet, fins i tot des del nostre partit, per l’impuls d’un Pla del foment del turisme integral, però és una 
proposta positiva, encaminada justament  a potenciar, dins l’economia de la ciutat de Tortosa, un dels seus 
punts forts, un dels seus actius des del punt de vista històric, des del punt de vista turístic, des del punt de 
vista de restauració, des del punt de vista del paper de Tortosa com a capital del territori i, per tant, nosaltres 
li donarem el nostre suport. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Un cop més, senyor Monclús, ens torna a portar al Ple una moció 
demanant coses que ja estan fetes o que s’estan fent. No entenem a què ve que a cada Ple o els últims Plens 
ens porti aquests tipus de mocions a remolc del que està fent el govern de l’Ajuntament, portant mocions 
demanant coses que, com li he dit, ja estan fetes en molts casos i sinó, s’estan produint. Van demanar que 
creéssim la taula de turisme i ja estava creada i ara ens porten aquesta moció també d’actuacions que ja 
s’estan produint.  
 
Malgrat algú pugui pensar que això no és viable, també viu d’esquenes a la realitat perquè nosaltres entenem 
que això sí que és possible i així ho estem portant a terme. 
 
Ens agradaria que fossin una miqueta més originals però, en tot cas, si creuen que aquesta és la manera de 
fer o la que els va millor, no tindrem cap problema en tornar a discutir d’un tema. En aquest sentit, si ens 
fixem amb els punts de la moció, el primer d’ells que ens proposa que el plenari d’aquest Ajuntament insti a 
l’Alcalde a que doni les instruccions adients per reunir la comissió de seguiment del Pla de Foment, cal dir-li 
que al conveni signat entre la Direcció General de Turisme i l’Ajuntament preveu que es reuneixi la comissió 
amb un mínim de 3 vegades l’any. La comissió s’ha reunit i la comissió s’ha reunit l’última de les vegades, que 
no va ser la primera, ara fa exactament 15 dies, el dia 17 de maig, per tant no cal que l’Ajuntament, el plenari 
de l’Ajuntament insti a l’Alcalde a convocar res perquè ja ho fa directament l’Alcalde. Convoca, es produeixen 
aquestes reunions i, per tant, no entenem a què ve que haguéssim d’aprovar una moció dient que l’Alcalde 
faci això. 
 
I pel que fa al segon dels punts, que ens diu, pel que fa a la creació d’un racó o lloc d’artesans, cal dir en 
primer lloc que, pel que fa als artesans, aquest govern ha estat molt sensible amb aquest col·lectiu i es va 
incorporar, per exemple, un espai propi d’artesans a les Terres de l’Ebre per primera vegada fa dos edicions de 
l’Expoebre per tal de que poguessin tenir el seu lloc, potenciant l’espai, potenciant el sector dels artesans i 
donant-li una importància en aquesta fira, que a més a més ha sigut un èxit en aquest àmbit. L’any passat es 
va creat també en el marc de l’Escola Oficial d’Idiomes un espai propi per als artesans i ho va fer aquest 
govern. També s’ha ofert a l’Associació d’Artesans de les Terres de l’Ebre un local per tal d’ubicar un taller 
multiartesanal per poder anar rotant i exposant i treballant els artesans i aquest local ha estat situat al nucli 
antic de la ciutat i, a més a més, els últims anys s’ha instal·lat l’últim any un artesà al barri i hi ha dos artesans 
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que a hores d’ara s’està treballant conjuntament entre l’Ajuntament i el Departament per tal de donar tot el 
suport, per tal que s’hi puguin instal·lar. Per tant, ens consta que ho volen fer i tindran tot el suport des d’aquí. 
 
Per tant, la comissió de seguiment del Pla s’ha convocat, s’està convocant, es produeixen les reunions quan 
s’han de produir, ja li dic, l’última fa 15 dies. També s’està fent aquest suport als artesans per tal de que es 
puguin situar al nucli antic i així s’està produint perquè ja se n’ha situat un i dos esperem que acabin situant-
se i, per tant, mentre vostès presenten coses que ja s’estan fent o que estan fetes, el nostre vot no pot ser un 
altre que el vot en contra, perquè no entenem perquè presenten mocions o coses o que estan recollides al Pla 
d’Actuació Municipal o que ja estan aprovades o que s’estan realitzant, per tant, el nostre vot serà contrari a 
la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: En principi agrair a tots aquells grups municipals que han donat 
suport a n’esta moció i voldria fer alguna consideració al respecte de les opinions dels grups que no ens han 
donat suport.  
 
Estem d’acord en què tot procediment de canviar coses té dificultats, això és per al representant del Partit 
Popular, hi ha dificultats, per això tenim un Pla de Foment, per això aquest Pla de Foment té una dotació 
econòmica, per això aquest Pla de Foment té unes anualitats amb les quals es poden tirar endavant les 
propostes o les actuacions, per això té un gerent, per a vèncer totes aquestes dificultats. Jo he tingut la 
responsabilitat en alguna època de supervisar un Pla de dinamització, no per a un municipi sinó per a 52, 
totes les Terres de l’Ebre, i en sóc conscient de les dificultats que suposa poder tirar endavant la promoció del 
turisme, per lo tant, crec que això tenim les persones adequades per a que ho puguin fer. 
 
En quant al que deia la companya, la regidora de Convergència i Unió, que ja s’ha reunit, en sóc conscient de 
que s’ha reunit la comissió de seguiment. El que demanem és que l’Alcalde convoqui una altra vegada, amb el 
temps que sigui necessari, la comissió de seguiment, no per a que es reuneixi 3 vegades a l’any com diu que 
s’han de reunir, sinó per a que tiri endavant aquesta proposta que és la de crear un carrer o una racó 
d’artesans i a través del finançament que ve amb el Pla de Foment turístic i fa pocs dies, els regidor 
responsable de l’àrea de Turisme ens passava i ens explicava tot el que anava a la primera anualitat i, en cap 
moment, anava la creació d’això que el grup municipal d’Esquerra Republicana està proposant. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: A veure senyor Monclús, és que potser no... Vostè el que ens posa aquí 
a la proposta és exactament, no ens diu perquè, ens diu que el plenari de l’Ajuntament insti a l’Alcalde que 
doni les instruccions adients per reunir la comissió de seguiment del Pla de Foment turístic de la ciutat, i el 
que jo li estic dient, perquè el que ens demana que votem és estrictament això que li estic llegint, és que la 
comissió de seguiment ja s’ha reunit i s’ha reunit més d’una vegada, que té un mínim de 3 a l’any, però que 
en tot cas no es complirà això i que l’última fa 15 dies. No ens està dient que es reuneixi per tal d’aprovar 
això.  
 
I d’altra banda, respecte al que ens diu que el va informa el regidor de Turisme, dir-li que això ho estem fent, 
però ho estem fent sense dotació pressupostària perquè ho estem fent amb col·laboració amb la iniciativa 
privada, amb col·laboració amb el sector dels artesans i disposant d’un local nostre, per tant, sense que ens 
costi res a l’Ajuntament i, per tant, no constava d’aquesta manera en quant a la dotació pressupostària. Ho 
estem fent sense cost per a l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Torno a repetir. La proposta de resolució, al primer punt, és que 
es reuneixi la comissió a instàncies de l’Alcalde, que és qui la pot, però no per a lo que habitualment es fa, 
que això es fa, sinó per a que al segon punt diu “el plenari de l'Ajuntament proposa a la comissió de 
seguiment del Pla de Foment Turístic de la ciutat la creació d'un carrer o racó d'artesans". Si això vostès ho 
estan fent i el regidor, quan ve a les comissions informatives, no ens informa, doncs potser ens estalviaríem 
de tindre que presentar mocions que crec, per una altra part, que és una moció constructiva i que va amb 
l’esperit de fomentar el turisme que, com he dit al començament, és una forma de que apareguin recursos 
econòmics per als tortosins i les tortosines i de crear llocs de treball i feina. 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 13 vots en 
contra corresponents als regidors dels grups municipals de CIU (12) i PP (1) i 8 vots a favor corresponents als 
regidors dels grups municipals d’ ERC (2), PSC (3), IETE (2) i PP (1). 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE ELS RECURSOS PER A 
L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA I LES DECISIONS EN POLÍTICA EDUCATIVA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada per la regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Sra. Alícia Gamundi Vilà. 
 
“ L'educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha portat ai 
convenciment col·lectiu que les llars d'infants, des d'una perspectiva educativa i social, era el millor model que 
aquest país podia haver adoptat. Des d'aquesta perspectiva, l'escola bressol ha estat qualificada com a espai 
educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants com els de les 
famílies i de la comunitat. 
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives de proximitat, 
de manera especial, en l'àmbit dels serveis educatius a la petita infància i a les seves famílies. 
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d'una iniciativa 
legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d'infants de titularitat pública, amb la intenció 
de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el 
producte d'un pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats 
prioritaries: educatives, de conciliació laboral, d'inclusió i vertebració social, d'equilibri territorial del país... 
 
El Departament d'Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les 
característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de 
facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament 
local era essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i 
s'incrementà, a partir del curs 200506, els 1.100 € d'aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les 
despeses de funcionament de les llars. 
 
L'any 2009 la Llei d'Educació de Catalunya va regular l'àmbit competencial, tot establint respecte els convenis 
amb els ens locals per a l'educació infantil, que "restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que 
garanteixin la prestació d'aquest servei públic", afegint que aquests convenis "han de prendre com a referent 
els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de' la Generalitat". 
 
En l'actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció dels fons de l'Estat 
destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució significativa de la seva aportació amb 
una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d'infants municipals del país. Tot i ser 
conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de 
les llars d'infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir 
les polítiques educatives a la primera infància, amb l'objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la 
convivència. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d'ERC proposa l'adopció dels següents acords en el plenari 
municipal: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Constatar la deslleialtat institucional del Ministeri d'Educació per haver imposat unes normes a 
l'Administració educativa catalana per mitjà del Reial decret llei 14/2012, del 20 d'abril, de mesures urgents 
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de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu; la manca de respecte cap a la voluntat i la 
capacitat de la Generalitat d'exercir polítiques educatives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit Reial 
decret llei i la seva afectació sobre la qualitat educativa. 
 
SEGON. Instar el Govern a sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la possible 
inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, del 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l'àmbit educatiu, d'acord amb la moció aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 
10 de maig. En cas de confirmar-se'n la inconstitucionalitat o antiestatutarietat, demanar al Govern que actuï 
d'acord amb el dictamen amb l'objectiu d'interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal 
Constitucional. 
 
TERCER. Instar el Govern a quantificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de l'impacte en la despesa que 
suposaria per al Departament d'Ensenyament l'aplicació de les previsions del Reial decret llei 14/2012, del 
20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu i de les previsions 
de revisió a la baixa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012. 
 
QUART. Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el finançament de les escoles 
bressol adreçades el proppassat 20 d'abril conjuntament per l'ACM i la FMC al Departament d'Ensenyament 
per resoldre la situació crítica del món local respecte de la viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys: 
 
a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya, per a 
mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les 
necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la 
ciutadania. 
 
b) Dotar fins a 1.600€ euros la bestreta de 1.300€ anunciada pel Departament d'Ensenyament per al curs 
2011-12, i mantenir aquest import per als cursos següents. 
 
c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius 
d'infància mentre s'estableixi un marc estable de col·laboració i corresponsabilitat entre les administracions 
educatives. 
 
d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l'optimació del model de llars d'infants. 
 
CINQUÈ. Instar el Govern a convocar l'ordre d'ajuts als ajuntaments titulars de llars d'infants per a 
l'escolarització de nens de zero a tres anys en situacions socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i 
mantenir com a mínim l'import per alumne en 735,00 euros del curs passat. 
 
SISÈ. Instar el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i la inscripció per al curs 
vinent la quantia i el termini d'abonament del 50% restant de la transferència per a les escoles de música i 
dansa municipals i a comprometre's a iniciar de manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel 
que fa al mapa dels ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la 
sostenibilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa. 
 
SETÈ. Instar el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per a la Integració, Acollida 
i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, amb els mateixos recursos que els destinats el 
2011. 
 
VUITÈ. Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al curs 2012-2013 del 
sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les llars d'infants titularitat del Departament 
d'Ensenyament i a garantir els recursos suficients per al manteniment del suport a les famílies amb 
necessitats econòmiques, de les instal·lacions i de la qualitat educativa. 
 
NOVÈ. Fer arribar els acords a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 
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Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Les bases de la personalitat s’assenten dels 0 als 6 anys, és per 
això que aquesta etapa o aquest estadi és fonamental en l’educació de les persones i en el desenvolupament 
de les multiintel·ligències que fan que la persona pugui arribar a l’adultesa amb una maduresa de qualitat i 
expertesa. 
 
L’educació, igual que els serveis sanitaris, han de ser universals i han d’estar a l’abast de tothom, pobres i 
rics. És fonamental rebre una educació digna i equitativa en la primera infància, que permeti atendre els 
interessos i les necessitats dels infants, de les famílies i de la comunitat. Només creient fermament en 
aquests serveis educatius i amb la seva importància, com a eix vertebrador d’equilibri social i educatiu, 
només creient fermament en l’etapa de 0 a 6, que no és merament un passar, sinó que és aturar-se per 
sociabilitzar-se, empatitzar, educar persones per a un país amb un futur millor i més equànime. Només creient 
fermament amb la equitat social, vetllat per la conciliació laboral, per la inclusió de les persones i per 
l’equilibri territorial, podem fer del municipi de Tortosa un demà més pròsper i millor. 
 
Ens toca, doncs, vetllar per les nostres llars d’infants per a que no s’apugin els preus ni s’abaixi la qualitat 
educativa, ni la infrastructura. En l’actual conjuntura econòmica i social en la què ens trobem, fruit també de 
les reduccions del fons de l’Estat destinats a la primera infància, el govern ha anunciat una disminució 
significativa de la seva aportació, en una quantitat que dificulta la viabilitat financera de les nostres llars 
municipals. 
 
Si no hi hagués un espoli fiscal en contra l’economia catalana i els diners dels catalans i les catalanes, si 
aquests diners fossin per a Catalunya, no ens caldria dur a terme aquestes retallades en serveis educatius, en 
serveis sanitaris i en serveis socials. Patim cada any una despesa innecessària, pagant al govern espanyol el 
que és legítimament dels catalans i de les catalanes, fruit del seu treball i fruit dels pagament d’uns impostos 
que injustament se’n van i no tornen. 
 
És per això que la nostra proposta és (la Sra. Gamundi passa a enumerar els 9 punts de la proposta de 
resolució reproduïda més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Senyora Gamundi, hem de confessar-li que li hem pegat moltes 
voltes a n’esta moció, hem dedicat moltíssim temps i, a més a més de que és molt espessa, és un embolic 
que no hem sabut per on agafar-la. Aquesta moció mescla temes tan diversos com les llars d’infants, les 
escoles bressol, el Ministerio de Educación, el Consell de Garanties Estatutàries, la integració, acollida i reforç 
educatiu dels immigrants i les escoles de música i de dansa, o sigui, un popurri tremend. No hem estat 
capaços, li dic així de clar, de veure el fil d’aquesta moció.  
 
Anem a veure, l’escolarització obligatòria a l’Estat espanyol és entre els 6 i els 16 anys. Aquesta escolarització, 
a més a més, és gratuïta als centres públics. Dels 0 als 6 anys l’escolarització és voluntària, per tant, entenem 
que les llars d’infants, el que aquí tota la vida se n’ha dit guarderies, és algo voluntari i pensat per a aquells 
pares i mares que treballen i necessiten un suport de professionals qualificats que es facin càrrec dels nens 
en determinades hores del dia. Nosaltres entenem que aquestes llars d’infants han d’estar al servei d’aquells 
pares i mares que puguin demostrar que tenen un contracte de feina legal i, en aquest cas, evidentment han 
d’estar subvencionades al 100%. Creiem que més enllà del que ja hem exposat, el que cal és un model de 
societat que faci possible la conciliació familiar i laboral. És absurd que per salaris ridículs un pare o una mare 
hagi d’estar tot el dia separat dels “crios” petits. 
 
La postura de Plataforma per Catalunya amb el tema de la immigració em sembla que és prou coneguda i ens 
neguem rotundament a destinar ni un cèntim dels nostres impostos a allò que en diuen integració dels 
immigrants. Cada cèntim que es dedica a això és un cèntim tirat a la “basura”. Tan sols cal sortir als carrers 
de Tortosa per veure que aquesta falsa integració no és altra cosa que voler imposar el seu món a casa 
nostra.  
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Com no pot ser d’altra manera, votarem en contra d’aquesta moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres simplement aportarem uns punts. El primer d’ells és 
que en matèria d’educació, en matèria educativa, i vostè senyora Gamundi és del món de l’ensenyament, hi 
ha un objectiu que ha de ser comú i és dotar a totes les administracions educatives d’un conjunt 
d’instruments que ajuntin, mariden l’objectiu de qualitat i eficiència del sistema educatiu amb, avui en dia en 
la situació en què estem, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i els efectes d’aquesta en 
contenir la despesa pública i, a ser possible, incrementar l’oferta de treball públic. 
 
Les mesures afecten a tot el sistema educatiu, no sols al que ara aquí planteja la moció, combinant mesures 
excepcionals, és a dir, que donades la conjuntura econòmica tenen aquests caràcter d’excepcionalitat i de 
provisionalitat, i també amb mesures de tipus estructural que estan dirigides a millorar, d’una forma 
permanent, l’eficiència del nostre sistema educatiu. 
 
Segon. Des del respecte més profund a l’educació i des del respecte més profund al sistema educatiu i des de 
la voluntat total i absoluta de recolzar les escoles bressol municipals, cal dir que la moció que vostès 
presenten és prou, massa generalista i dic generalista en el sentit de que aquí vostès mesclen, i s’acaba de 
dir fa un moment, tant les escoles bressols municipals com les escoles de música, com les escoles de dansa 
que no poden tenir un tractament unitari en la mesura que s’han “d’amoldar” a les característiques de cada 
municipi. I a més, la moció que vostès també aquí estan plantejant és una moció no sols generalista sinó que 
amplíssima. Parlen del Decret Llei 14/2012, també parlen de les escoles bressol, parlen de les escoles de 
música, parlen de les escoles de dansa, bé ficats a parlar, parlen d’una sèrie de punts, no sé quants n’hi ha 
aquí però bé, Déu n’hi do la quantitat de punts, nou punts que té la moció. 
 
Tercer punt. Parlar d’un sistema educatiu hi ha que fer-ho des d’un vista de vista global, en conjunt, no es pot 
fer per parts. I no es pot fer per parts perquè si parlem d’una part i no parlem de les altres, el sistema el 
deixem coix i trontollarà i caurà, per tant hem de parlar globalment, de forma conjunta. 
 
Quart punt. Vostès aquí a la primera proposta de resolució diuen “constatar la deslleialtat institucional del 
Ministeri d’Educació”. Dóna, doncs no ho sé. Miri, això de “deslleialtat institucional”, doncs a lo millor sí, a lo 
millor no. Jo crec que no, però bé, hem de tenir en compte que aquest país, avui per avui, presenta una 
complexitat institucional important. Hi ha 17 comunitats autònomes, 17 òrgans de govern i un Estat central 
que ho ha de coordinar i això sempre planteja un problema i estem en una situació d’emergència econòmica i 
no és que hi hagi per part del Ministeri d’Educació unes ganes de ser deslleials a ningú, a ningú crec jo, i molt 
menys de faltar el respecte a la Generalitat de Catalunya i no crec que sigui això. Crec jo que el problema està 
de coordinació, que és difícil coordinar un Estat amb la situació del nostre i amb la situació d’emergència que 
obliga, de vegades, a fer coses que no es volen però s’han de fer per a tirar endavant. 
 
Diuen aquí al primer punt també, diuen “la ineficàcia, la manca de respecte cap a la voluntat, tal, tal, tal i la 
ineficàcia de les mesures del dit Reial Decret Llei i la seva afectació sobre la qualitat educativa”. Bé, doncs 
amb això ens tindrem que esperar a veure els efectes, el que no podem a veure que els efectes d’aquest Reial 
Decret, no? Esperem-nos un poquet i valorem i mesurem i llavors podrem dir si és molt bo, si és molt dolent o 
el que és. 
 
Per aquestes raons el grup municipal Popular votarem de forma negativa a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell: Senyora Gamundi, és coneguda la posició de la nostra política 
en suport a la revisió del sistema de finançament de Catalunya i en l’assoliment, de la necessitat de 
l’assoliment d’un pacte fiscal que en la línia d’un concert econòmic solidari amb l’Estat. Començo així la 
intervenció perquè, d’alguna manera, al final donava la sensació amb el que vostè ha explicat que tot depenia 
d’aquesta revisió del pacte fiscal, de que si emanen uns recursos això no passaria. I la nostra percepció és 
que, a banda de la revisió del pacte fiscal, cal tenir clar que hi ha diferents models de societat i que diferents 
forces polítiques estan apostant per diferents models de societat.  
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Teòricament, vostès i nosaltres ens enquadrem en aquells que volem blindar els pilars de l’estat del benestar, 
les polítiques socials pròpiament dites, la salut pública i l’ensenyament públic, i d’això va la moció, però n’hi 
ha altres que això no s’ho creuen i, per molt que s’assoleixi un pacte fiscal, això no s’ho creuran mai, perquè 
tenim avui governs que estan trobant diners, entre altres coses, per a rescatar Bankia per exemple, però no 
estan trobar diners per a aquestes coses. I tenim governs més propers que estan trobant diners per a suprimir 
alguns impostos que pagaven quatre senyors i senyores que tenien molts diners i també els han trobat per a 
n’això. Ho dic perquè compte en caure amb això de què sempre depèn tot del pacte fiscal. Depèn del pacte 
fiscal sí. Depèn també del model de societat que tingui cadascú i que vulgui posar en pràctica cadascú. 
 
Els governs de dreta i de centre dreta que tenim tant al nostre país com al conjunt de l’Estat i les teories que 
s’estan imposant avui a Europa van en la línia d’amenaçar aquests pilars de l’Estat del benestar que vostès 
avui aquí apuntaven com a necessaris de preservar. 
 
Nosaltres votarem a favor de la moció ja que l’ensenyament públic és, no només un dels pilars de l’estat de 
benestar, sinó la millor inversió que podem fer com a societat si volem sortir algun dia de la situació miserable 
en la que ens trobem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Efectivament, més enllà del gran debat que pugui haver 
sobre el finançament del nostre país, existeix un model de societat. Nosaltres, en el nostre discurs ara farà un 
any en la constitució d’aquest Ajuntament, ja dèiem que hi havien temes que defensaríem aferrissadament, 
des del punt de vista de model ideològic, basat en la igualtat d’oportunitats, basat per tant en una educació 
universal, gratuïta, basat en una sanitat equitativa, universal també i aquesta és la qüestió.  
 
Jo crec que, dels punts que s’aborden a la moció, hi ha un denominador comú que és el que avui coneixem ja 
tothom malauradament com les retallades i aquí es produeixen, efectivament, unes retallades per part del 
govern de Catalunya en aquelles activitats i competències no pròpies dels ajuntaments relacionades amb 
escoles de música, escoles de dansa, escoles bressol, llars d’infants que nosaltres, per cert, ja vam presentar 
en aquest plenari, no sé si al mes de febrer, relacionat amb denunciant les retallades sobre les aportacions de 
la Generalitat als ajuntaments per al sosteniment de les llars d’infants. 
 
I bé, pensem que això é greu perquè dificulta de què els ajuntaments puguin sostenir aquestes activitats. En 
el cas de la nostra ciutat l’escola municipal de música de la ciutat, també hi ha l’escola municipal de música 
d’alguna EMD, de l’EMD de Jesús en aquest cas, les llars d’infants de Bítem i de Jesús i, per tant, pensem de 
que a l’hora d’afrontar la crisi econòmica, de reduir el dèficit, s’han de marcar prioritats i aquestes s’han de 
garantir, perquè són molt importants. I sobretot jo crec que hem de ressaltar lo de les llars d’infants, les 
escoles bressol, perquè més enllà dels aspectes educatius a partir de la tendra edat, hi ha aspectes 
relacionats amb la igualtat d’oportunitats i amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Això és essencial. I 
amb la crisi econòmica, si els ajuntaments no poden sostenir aquestes activitats, hauran de fer apujar les 
quotes mensuals de cara als pares i les mares, i més si s’abaixen les beques també d’altra banda i, per tant, 
això és un problema. I és des d’aquest punt de vista, de moral, que veiem raonable, absolutament justificada 
la seva moció i la votarem a favor. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Aquest és un debat sobre l’educació i en tenim les competències que 
tenim com Ajuntament, que tot seguit en parlaré sobre el què hem fet i el que s’està fent aquí a Tortosa i com 
s’està actuant pel que fa a les polítiques d’ensenyament de la nostra ciutat. 
 
En aquesta moció es tracten molts temes, de molts àmbits diferents i, per tant, ens cenyirem a l’enunciat que 
ens presenta a la moció, que ens parla de recursos per a l’educació no universitària i les decisions en política 
educativa. En tot cas compartim algunes de les reflexions de la senyora Gamundi pel que fa a la situació 
fiscal, al dèficit fiscal que pateix Catalunya i a la necessitat d’assolir un nou pacte fiscal que ens permeti tenir 
aquests recursos que necessitem com a país i que podríem portar polítiques amb més recursos d’aquesta 
manera. 
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Entrant en el contingut de la moció, pel que fa als punts de la moció que es refereixen al Reial Decret 
14/2012, podríem compartir-ho perfectament, ja que és un exemple més de deslleialtat del govern de l’Estat 
de les nostres competències en l’àmbit de l’ensenyament i, de fet, ja es va sol·licitar el dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries per tal d’avaluar el que nosaltres creiem, que és que des de l’Estat es vulnera un cop 
més les competències de la Generalitat. 
 
Un cop dit això, cal recordar que el govern del Partit Socialista va retallar en 57 milions d’euros la partida per a 
educació infantil i que ara, actualment, el govern de l’Estat l’ha retallat en 18 milions i mig d’euros, deixant la 
partida a zero per aquestes polítiques educatives en educació infantil per a les comunitats autònomes i, per 
tant, a Catalunya ens van deixar sense cap recursos. Per tant, estem demanant a la Generalitat que compleixi 
uns compromisos quan el govern de l’Estat, tant abans com ara, ha anat rebaixant la partida que havia de 
traspassar al govern de la Generalitat deixant la partida d’educació infantil a zero. Per no parlar de l’eliminació 
del fons d’acollida i integració que l’any passat, a l’any 2011, van suposar 15 milions d’euros. 
 
Per tant, seguint amb les qüestions de la moció, li podria arribar a parlar de perquè hem arribat aquí, del 
mapa de les llars, de la situació del Departament, però no li parlaré de com estem ni quina situació tenen les 
finances de la Generalitat. Jo crec que ja ho coneix molt perquè, tot i necessitar molt el pacte fiscal, que el 
necessitem i des de Convergència i Unió s’està treballant perquè així sigui i aquí li dono la raó al senyor 
Forcadell, no tot s’arregla amb el pacte fiscal, sinó que partim d’una situació d’una mala gestió de set anys del 
tripartit, que ens va portar a què actualment tinguéssim aquest forat a les finances de la Generalitat i, en tot 
cas, dir també al senyor Forcadell, aprofito que és l’últim o dels últims plens que ens podem parlar, dir-li que si 
ara al final el pagaven quatre, l’impost de successions, abans el pagaven vuit i que va ser un govern on 
Iniciativa formava part qui va començar a traure l’impost de successions. 
 
I d’altra banda també, o en tot cas parlarem de les coses que ens interessen a la ciutat de Tortosa, de quines 
polítiques s’han portat a terme a la ciutat de Tortosa i de què passa pel que fa a les llars infantils a Tortosa i, 
per cert, aquí també voldria destacar que la retallada pel que fa a les llars infantils, als municipis, va 
començar amb el govern tripartit, exactament l’any 2008, quan es van suprimir les ajudes per a que els 
ajuntament poguessin construir llars d’infants, fet que ens va poder portar a que nosaltres no hem pogut 
construir aquesta llar, fet de què no hi haguessin aquestes ajudes l’any 2008, 2009 i 2010. 
 
Per tant, actualment, i ja entrant amb les coses de Tortosa, aquí a Tortosa, fruit d’una gestió d’aquest govern i 
del govern de la Generalitat, tenim un nou institut que funciona amb un nou centre que no tenia, i parlo de 
l’Institut Cristòfol Despuig, vostè ja ho coneix. Tenim una nova escola al barri de Sant Llàtzer, que a partir del 
proper setembre comença a funcionar després de la reivindicació de molts i molts anys, per part del barri i per 
part de la ciutat, demà mateix, demà dimarts comencen les obres de la nova escola del barri de Sant Llàtzer, 
de la Raval. Tenim un institut escola a l’EMD de Jesús que també és fruit de la gestió de l’actual govern, fet 
que permetrà que els xiquets i xiquetes de Jesús estiguin a Jesús des dels 3 fins als 16 anys, abans als 12 
anys havien de marxar del municipi o tenim, per exemple, el cicle d’eficiència energètica a l’IES de l’Ebre, que 
és un cicle que es porta a terme a molt poquetes ciutats del país o un nou cicle que també està a l’Institut 
Joaquim Bau. Això és, entre altres coses, el que s’ha fet amb l’ensenyament a Tortosa, el que li he volgut 
parlar avui, tenint en compte tot el que ens ha presentat. 
 
Crec que ja li he exposat quina és la problemàtica pel que fa a les polítiques educatives. Compartim que fan 
falta recursos, compartim que fan falta recursos, compartim que seria necessari aquest nou pacte fiscal que 
ens pogués portar aquests recursos que necessitem, però no tot el que està patint avui el Departament 
d’Ensenyament es resolt amb aquest pacte fiscal, sinó que tot ve d’aquesta mala gestió, d’aquestes males 
polítiques també portades a terme. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Seguidament pren la paraula la Sra. Gamundi: Bé, intentaré una mica contestar aquest aldarull , aquesta 
quantitat de preguntes. Llars d’infants i escoles bressol és absolutament el mateix, per lo tant, no crec que hi 
hagi una qüestió de vocabulari aquí, d’aldarull i de “lio”, és completament el mateix, és per no dir-li guarderies. 
I sap per què no li diem guarderies? Perquè els nens de 0 a 6 no es guarden, s’eduquen, que és 
completament diferent. I perquè quan una persona està a una llar d’infants, a una escola infantil o a una 
escola bressol ha de tenir un títol i no estar dos anys estudiant psicologia, pedagogia, didàctiques, etc., etc., 
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per a guardar nens. Està per a educar-los, perquè és això el que volen les famílies. 
 
La conciliació és necessària. De 0 a 6, evidentment que no és obligatori, evidentment que els nens i les nenes 
poden estar a casa. Sort tinguéssim un sistema en què quan una dona tingués un infant, el pare o la mare es 
poguessin quedar a cuidar-lo a casa i a atendre’l però, tal com està la situació, doncs avui en dia això no pot 
ser. Han de treballar perquè han de portar menjar a casa, perquè han d’escolaritzar a aquest nen o a aquesta 
nena i, apart de que han de treballar, és que el nen té unes necessitats bàsiques dels 0 als 6 anys que són de 
“sociabilitzar-se”, que són d’educar-se en altres matèries que a casa, moltes vegades, ni sabem ni podem fer. 
Per tant, conciliació familiar, conciliació laboral, necessitats de la societat. 
 
Clar, no podem donar, no estem d’acord en donar aquest suport a les famílies estrangeres. És aquí el que deia 
el senyor Monclús que darrera de tot això moltes vegades hi ha el llop que s’amaga disfressat, perquè llavors 
tampoc podem donar treball a la gent discapacitada estrangera, quan sempre hem de partir de què tots som 
humans i que tots som persones en aquest món en què ens hem d’aclarir d’alguna manera o altra, perquè 
sinó acabarem malament. 
 
Senyor Dalmau, vostè em diu, igual que el senyor Casanova, em diuen “és que és un aldarull de coses”. A mi 
m’ha agradat la reflexió que ha fet la senyora Roigé que ha dit “em verso amb el títol de la moció”, moció 
sobre els recursos per l’educació no universitària i de les decisions en política educativa. Aquí també depèn 
dels municipis, depèn dels ajuntaments, tot el que són els ensenyaments artístics com puguin ser música i 
dansa. En aquest cas a Tortosa no tenim dansa, però per si un cas, ho hem posat al sac per si un cas l’any 
que ve se’ns ocorre fer una escola de dansa. I ja està, no passa res, són ensenyaments artístics. No crec que 
digui cap disbarat senyor Alcalde, encara que faci vostè aquestes exageracions. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no, senyora Gamundi, si vostè m’al·ludeix, jo l’al·ludeixo. Jo li 
dic que endavant, que la casa és forta. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Prossegueix la Sra. Gamundi amb la seva intervenció: Val. Bé, tampoc. Penso que sobrava aquest comentari. 
 
Després em diuen que, em diu que és una queixa generalista i després em diu que parlo en concret d’un 
tema. O és generalista o és en concret. Jo crec que està, si que hi ha molts de punts, evidentment que pot dur, 
si no s’entén del tema, es pot dur a vegades a confusió, però bé, tampoc no crec que sigui per a tant. 
 
I després, el problema econòmic, jo no he dit que se solucioni amb un pacte fiscal. Amb una independència ho 
començo a pensar que sí, però no dic que amb un pacte fiscal se solucioni. Jo he dit que si hi hagués un pacte 
fiscal tal qual, que els impostos dels catalans i les catalanes es quedessin a Catalunya i no es portessin a 
Madrid aquests 16.000 i pico d’euros que es porten, doncs que les retallades potser no es gestionarien de la 
manera que s’han de gestionar o potser no se’n farien tantes. Estic d’acord amb el que ha dit el senyor 
Forcadell i que ha dit el senyor Sabaté de què també cal darrera una política, perquè vostès han parlat d’un 
ideal social, o un ideari social, però també cal tenir un ideari polític molt conscient i molt centrat en el que són 
les polítiques educatives, de salut i socials. Moltes gràcies. 
 
En quant a les, senyora Roigé, jo no li he entès bé la contestació d’una cosa, no li he entès bé. Vostè em 
comença a parlar del que han fet, d’escoles i tot això. No, no, si jo em centrava amb les llars d’infants i amb 
l’escola de música, que molt bé està fet amb les llars d’infants, que n’hi han a Bítem, ni han a Jesús i sort que 
en tinguéssim prompte a Tortosa. Jo també li recordo, perquè sempre vostès se’n van a la història, doncs jo li 
refrescaré la història. Jo amb el govern de CiU he estat personalment lluitant per una escola bressol a Tortosa 
i hi havien els diners, Generalitat donava els diners. En aquells moments sí que, senyor Bel, vostè en aquells 
moments no hi estava perquè encara més jove que jo, però en aquells moments... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde intervé per fer aquest aclariment: Perdoni, encara actualment continuo essent més jove que 
vostè. 
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Intervenció de la Sra. Gamundi 
Continua la Sra. Gamundi amb la seva intervenció: Sí, té raó senyor Alcalde. Bé, vull dir que en aquells 
moments jo, a veure li diré, amb el govern del senyor Beguer, que ja fa anys, amb el govern del senyor Mariano 
Curto es va demanar, hi havien els terrenys, a mi no m’agrada el passat. Perdó, no hi havien els terrenys, hi 
havien els diners de Generalitat i l’Ajuntament de Tortosa no va donar els terrenys. 
 
Una altra vegada, amb el govern socialista, es va estar d’alguna manera parlant de poder posar la llar 
d’infants a l’escola de la Mercè. No va arribar a fruit. Val, ja ha passat això. Senyor Alcalde, senyora Roigé, ja 
ha passat. Bé, tirem endavant i a veure si això ho podem aconseguir, però no se me’n vagi en què si hem fet 
una escola a Sant Llàtzer. Estem parlant de llars d’infants i ensenyaments artístics, no se me’n vagi a girar la 
truita cap al passat o se me’n vagi a girar la truita cap al que estan fent. Doncs el que estan fent, per ben fet 
sigui, que vostès estan manant i crec que ho han de fer envers als seus criteris. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Senyora Gamundi, a veure, jo quan he dit “guarderies” no ho he 
dit en cap mal sentit, sinó que és perquè ens entenguéssim tots perquè és com aquí s’ha dit tota la vida, o 
sigui, no hi havia cap altra cosa. 
 
Després, hem sigut els primers que hem parlat de què hem d’anar a una societat on sigui possible la 
conciliació familiar i laboral. Som els primers que ho hem dit. 
 
Som els primers que hem comentat que la gent que hi treballa, a les llars d’infants, som els primers que els 
hem qualificat, i sinó ho pot veure a l’acta, son els primers que els hem qualificat de professionals qualificats. 
 
En quant al tema dels immigrants, a veure, jo he dit que el tema aquest de les guarderies, llars d’infants, això 
ha de ser per a pares i mares que puguin presentar un contracte legal de feina. En cap cas, en aquest cas, jo 
no hi he parlat d’immigració. He dit “un contracte legal de feina”. 
 
I ja per acabar, amb el tema del pacte fiscal, Plataforma per Catalunya, per si hi ha algú que tingués algun 
dubte, estem a favor del pacte fiscal i inclús aniré més enllà, inclús per fixar un tope de solidaritat entre els 
territoris. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell: Senyora Gamundi, res a dir. Em dedicaré a contestar-li a la senyora 
Roigé tan amablement com ella m’ha contestat a mi. Tres cosetes breus, eh. Ja és l’últim dia i no estem per a 
massa guerres. 
 
L’impost de successions: El tripartit va llevar l’impost de successions per a les classes mitges. Vostès els han 
llevat per als 400 o 500 grans burgesos catalans, de l’estil Fèlix Millet que quedaven i que havien de pagar i 
que haurien de continuar pagant. De fet, el portaveu del govern de Convergència i Unió no descarta recuperar 
l’impost de successions, així que alguna cosa, alguna avaria deu d’haver en la decisió que es va prendre en 
aquell moment. 
 
Les obres del tripartit i la gestió econòmica del tripartit: La gestió econòmica del tripartit, i ja ho hem dit més 
d’una vegada, és la que ha servit per a fer la nova caserna dels mossos d’esquadra, l’ampliació de la caserna 
dels bombers a Tortosa, la universitat pública a Tortosa, la llei de barris al 50% amb l’Ajuntament de Tortosa i 
no vaig sentir mai, ni a vostè ni al senyor Alcalde de Tortosa “pareu de tirar diners a Tortosa, que això és un 
disbarat”, a vostès mai els hi vaig sentir dir, I, de tota manera, són diners que es van invertir en el futur 
d’aquest territori i que van posar les bases d’un futur millor per a aquest territori. I és veritat, ha quedat una 
situació econòmica preocupant, però de tota manera, veient com vostès estant deixant les fiances d’aquest 
Ajuntament, jo no em dedicaria a  donar massa lliçons. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per situar cada cosa en el seu lloc. Durant el curs passat van 
haver greus dificultats amb Tresoreria per al sosteniment i per al manteniment de les escoles bressol i de les 
escoles de música, pel deute que la Generalitat tenia contret amb els ajuntaments per a n’aquesta finalitat, 
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perquè és o no és cert que es va signar un conveni entre la Generalitat i les Diputacions per a poder avançar 
aquests “quartos” als ajuntaments? És cert. I aquest conveni va propiciar que, com que la Generalitat no 
pagava, aquests diners serveixen per a transferir els corresponents diners per a les escoles bressol de Bítem i 
de Jesús i per a les escoles de música corresponents. Per tant, cadascú ha d’assumir les seves 
responsabilitats i aquí hi ha una cosa que és ben concreta del tot també, hi ha una disminució de les 
transferències de diners als ajuntaments per als sosteniments de les escoles bressol, de les escoles de 
música i de les escoles de dansa i això és una realitat, i això s’ha plasmat en els pressupostos d’enguany i hi 
han dificultats per tirar endavant aquestes institucions educatives que tenim al nostre país i, per tant, no 
eludeixin responsabilitats. Siguem rigorosos, situem cada cosa en el seu lloc, entomin la responsabilitat que 
els hi pertoca en aquesta qüestió i, si us plau, tampoc s’apuntin més medalles del compte, perquè l’escola 
institut del col·legi públic Daniel Mangrané va ser una realitat i es va formalitzar, Conseller d’Educació: Ernest 
Maragall, Directora del Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre: Marian Rojas. Això és així i papers canten. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Intentaré respondre a tots, perquè veig que tots es dirigeixen a mi, 
veig que el tripartit continua gaudint de molt bona salut a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Començo. Senyora Gamundi, vostè ha dit que han tingut o parteixen d’un ideari polític i social però, afegeixo, 
de butxaca foradada, perquè realment la situació que ens ha portat la gestió del govern tripartit els últims 
anys que va governar han sigut que ens hem trobat en una situació econòmica molt malament, en una 
situació que necessitem un pacte fiscal, evidentment que el necessitem. El dèficit que tenim respecte a l’Estat 
espanyol són 16.000 milions d’euros, “ojalà” fossin 16.000 euros. 
 
I, d’altra banda, dir-li també que, fruit d’aquesta bona gestió, a dia d’avui ens trobem en què estem pagant 
6.000.000 d’euros al dia d’interessos, fruit d’aquesta bona gestió del tripartit. 
 
Pel que fa a l’impost de successions, gran tema també, el tripartit el va traure, Iniciativa governava i li recordo 
que era per a patrimonis de fins a 600.000€, no sé si això per a vostès deuen ser classes mitjanes però, en 
tot cas, això és el que Iniciativa també va aprovar en el seu moment i que han volgut amagant al llarg 
d’aquests anys, però que realment ha estat així. 
 
Si que es van abocar diners aquí a Tortosa, i tant, però menys proporcionalment que a la resta de Catalunya, 
perquè si mirem el que s’estaven abocant i el que s’estaven tirant arreu del país i totes les grandeses que es 
van fer arreu del país i que ara estem patint, no ens trobaríem com estem. I tant,  no havíem de dir que no ens 
fessin les coses aquí, clar que ens han de fer les coses aquí, però al menys que haguessin invertit el que 
pertocava, perquè la inversió que es va produir aquí a Terres de l’Ebre va ser inferior proporcionalment a la 
que s’havia fet anteriorment, quan governava Convergència i Unió. 
 
D’altra banda, pel que fa als instituts escola, senyor Sabaté. Pel que fa als instituts escola no estaven dotats 
pressupostàriament, estaven planificats però no estaven aprovats. No estaven aprovats perquè, si haguessin 
estat aprovats, no estaríem com estem, no s’haguessin pogut portar a terme. Se’n van tenir que eliminar 
alguns dels que havien anunciat sense dotació pressupostària. Aquesta era la manera d’actuar del Partit 
Socialista quan governava: ho anunciem tot, sobretot unes setmanes abans d’eleccions van anunciar tots els 
instituts escola que tenien arreu del país i després al final no estaven dotats ni estaven contemplats a cap 
pressupost i per això no es van poder fer. 
 
I acabo amb la senyora Gamundi, jo no estava amb el senyor Beguer, ni amb el senyor Curto, ni tampoc amb el 
senyor Sabaté. Estava ara, i ara el que li dic és que la retallada, pel que fa a llars d’infants, la primera 
retallada pel que fa a llars d’infants, que fa que Tortosa no hagi pogut tenir una llar d’infants, es va produir 
l’any 2008. Quan nosaltres teníem els terrenys, van tenir els terrenys, tenim els terrenys allà preparats, tenim 
els terrenys adquirits i en aquell moment no vaig sentir tampoc cap moció d’Esquerra Republicana, en aquell 
moment ni següents, per  dir que el govern de la Generalitat ens torni a posar les subvencions per tal de poder 
construir llar d’infants. Per aquest motiu no tenim llar d’infants ara tampoc. Per tant, aquella retallada va 
començar amb el govern tripartit i, a partir d’aquí, no es van poder portar a terme aquestes llars d’infants. 
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Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Bé, jo volia dir una cosa que m’ha sobtat perquè és que no ho sé, 
no sé com s’ho fan que desvirtuen el que diem, diuen una altra cosa, jo és que no ho sé, em torno una mica 
“xiripa” una mica a vegades quan surto d’un Ple. Ja ho estic prou a vegades i casi m’hi torno més, no? 
 
Jo no he dit que partim d’un ideari polític i social i no sé què. He dit “hem de partir, en el futur, no només del 
que és el pacte fiscal, per no tenir tantes retallades o per, com diu el senyor Rajoy “no recortamos, 
gestionamos”, doncs per gestionar d’una altra manera, jo he dit això. Jo he dit: “no mirem tant el passat”, 
perquè al final és que fins la crisis de Grècia és culpa del tripartit, o que el Tortosa ha baixat de categoria 
potser també en tenim culpa el tripartit, jo què sé, no ho sé, ja em fan començar.... Aquesta focalització 
patològica que tenen cap al tripartit ja casi és de psiquiatra, no ho sé, no ho sé, em fa pensar. 
 
Llavors, jo he dit que el partit. Perdó, jo he dit que hi ha d’haver un ideari polític i social juntament amb el que 
és el pacte fiscal i mirem endavant, no ens tiréssim més les olles contra el cap, senyora Roigé. No tenim llars 
d’infants. Assumim la responsabilitat que hem d’assumir tots i totes, tortosins i tortosines que hem estat en 
aquest ajuntament, però tirem endavant, anem a pel sí. El no ja el tenim, anem a pel sí. I si partim d’un ideari 
polític, social i partim de que tots, i me n’alegro, volem aquest pacte fiscal, que a veure si arriba d’una vegada, 
doncs anem endavant i tirem tots Tortosa, amb els tortosins i les tortosines, que és el que ens fa falta. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 14 vots en 
contra corresponents als regidors dels grups municipals de CIU (12), PP (1) i PxC (1) i 7 vots a favor 
corresponents als regidors dels grups municipals d’ ERC (2), PSC (3) i IETE (2). 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CONTRA LES RETALLADES EN 
MATÈRIA D’INTEGRACIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu del partit Socialista, Sr. Antoni 
Sabaté Ibarz. 
 
“ EI Projecte de Llei de Pressupostos de l‘Estat per al 2012 contempla una disminució de la partida per a 
Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del 56,92%. A Catalunya 
representa més de 252 milions d’€. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari 
promoure accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb 
discapacitat física, psíquica, sensorial o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de 
treball. 
 
En aquest àmbit, s’hi troben els CET — Centres Especials de Treball — que són empreses que asseguren un 
treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. La seva plantilla ha 
de comptar amb un mínim del 70 per cent de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o 
superior a un 33%. Els CET — Centres Especials de Treball — també son un mitja d’integració de persones amb 
discapacitat en el règim de treball ordinari. 
 
Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible, competitiva i solidària del nostre país. Són 
empreses molt arrelades en el nostre territori i la seva activitat té un gran impacte en la seva població. Els 
beneficis dels CET no son únicament econòmics, sinó també socials i ajuden a crear llocs de treball per a 
persones amb discapacitat. 
 
Tanmateix, els CET son empreses clau per al creixement i l’impuls d‘un nou model econòmic on les persones 
són el centre de l’estratègia empresarial. 
 
El 27 de febrer de 2009, les competències dels CET van passar del Departament d’Acció Social i Ciutadania al 
Departament de Treball (Decret 30/2009, de 24 de Febrer, de reestructuració parcial del Departament de 
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Treball i del Departament d’Acció Social i Ciutadania. DOGC 5328, de 27 de febrer de 2009). 
 
En aquests moments, a les Terres de l'Ebre hi ha prop de 200 treballadors discapacitats treballant en CET —
Centres Especials de Treball—, dels quals uns 180 corresponen al municipi de Tortosa, en empreses ubicades 
a l’ EMD de Campredó: FLISA, LABOREM DERTUSA i ÍTACA. 
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que contempli un 
model global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com 
el treball amb suport, i dels Centres especials de Treball. 

 
2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla estratègic per els CET que, 
a partir de la singularitat i especificitat d'aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva 
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la seva 
competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest 
Pla, també haurà de contemplar un model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels 
graus de discapacitat, característiques empresarials del centres i localització territorial d‘aquests. 
 
3. Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost 
salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors 
amb discapacitat amb especials dificultats. 
 
4. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del salari mínim 
interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat amb especials dificultats. 
 
5. Garantir els serveis d'inserció a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat amb especials 
dificultats. 
 
6. Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós governs per assolir els 
punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011. 
 
SEGON: l’Ajuntament de Tortosa es compromet a: 
 
1. Requerir per escrit, a través d'una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, que el 
Govern Estatal aporti els recursos econòmics suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa 
en concepte de subvencions. 
 
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament que permetin una 
discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial 
els Centres Especials de Treball d‘iniciativa social. En el termini de tres mesos farà  pública una quota de 
reserva en aquest concepte. 
 
3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de les clàusules 
socials i de manera especials els contractes reservats als Centres Especials de Treball “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament el senyor Alcalde dóna la paraula al Sr. Sabaté Ibarz: Les persones amb discapacitat física, 
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psíquica, sensorial i trastorns mentals, amb especials dificultats d’inserció al mercat laboral és un col·lectiu 
vulnerable, molt fràgil, que precisa que la societat li doni suport, perquè d’una altra manera, si no é així, va 
abocat a l’exclusió social i ells, en sí mateix, pateixen aquesta exclusió social i les seves famílies també tenen 
un fort patiment, veien sobretot com els familiars ascendents de primer grau, conforme es van fent grans, 
pateixen de veure com llurs fills tenen un futur incert i, per tant, precisen de la complicitat de les institucions 
públiques per poder fer que aquest col·lectiu tan vulnerable i tan fràgil estigui protegit. 
 
Al nostra país s’havia avançat substancialment, s’ha avançat substancialment en aquest sentit, a través 
d’activitats industrials, empresarials, com són els centres especials de treball que han de tenir un mínim d’un 
70% de persones amb aquestes característiques, com també incentivar a les empreses que incorporen a les 
seves plantilles personal d’aquestes característiques.  
 
En el nostre territori, a les Terres de l’Ebre, tenim prop de 200 treballadors i treballadores discapacitats, 
treballant en centres especials de treball, dels quals, d’aquests 200, 180 ja els tenim aquí a la ciutat de 
Tortosa i, concretament, a l’EMD de Campredó amb les empreses Flisa, Laborem Dertusa i Ítaca. 
 
Bé, ara ens trobem en què als pressupostos generals de l’Estat, pel que fa a polítiques actives d’ocupació, de 
cara a les comunitats autònomes hi ha una disminució de prop del 57% en la previsió pressupostària. A 
Catalunya això representa més de 252 milions d’euros i això posa en perill l’atenció que des del nostre 
govern, des del govern de Catalunya venia prestant a aquestes polítiques actives d’ocupació adreça a aquest 
col·lectiu. 
 
Avui, des del nostre grup, voldríem cercar l’acord unànime d’aquest Ajuntament i, per tant, el que volem fer és 
recollir l’esperit de la unanimitat que es va aprovar al Parlament de Catalunya el 22 de desembre de l’any 
passat i, pràcticament, tots els punts que es presenten a la consideració del plenari responen a aquell acord 
plenari del Parlament de Catalunya del 22 de desembre de l’any passat, estructurat en dos blocs de peticions 
que venen donats per una de les federacions del col·lectiu dels centres aquests especials de treball. 
 
(El Sr. Sabaté Ibarz passa fer la lectura de les propostes de resolució de la moció dalt reproduïda). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, després de sentir una altra versió de la moció que ja havíem 
presentat nosaltres fa un rato per la inserció laboral dels discapacitats, ara hem sentit la versió de l’esquerra, 
bé, jo en principi tenia pensat votar que no però, ja que els senyor Sabaté demana unanimitat, intentarem, ho 
intentarem, al menys per part nostra no quedarà. Tot i així, si que voldria dir una cosa que és que, a veure, em 
sembla que som, nosaltres som molt més coherents que els socialistes, ja que ells, apart de votar que no a la 
nostra moció que era calcada a la que han presentat ells, a sobre ens diuen que som extremistes. Home, 
senyor Sabaté miri, jo que vol que li digui, jo no m’hi considero i més aviat considero que una de les esquerres 
més extremes que ha tingut Europa aquests últims anys, ha sigut el socialisme espanyol. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Aquest és un tema, la moció planteja un tema que més que de cap és 
de cor, és de cor pel col·lectiu al qual va dirigit i des de “luego” és dels més vulnerables que hi ha avui en dia, 
inclús més encara perquè potser els afecta molt més la situació d’incertesa i la situació de disminució 
econòmica que pot comportar aquesta situació. 
 
Aquí a la moció ens diu que a les Terres de l’Ebre hi ha prop de 200 treballadors discapacitats treballant en 
centres especials de treball, dels quals 180 corresponen al municipi de Tortosa. Realment, torno a dir, no és 
un tema de servei, de pensar, d’opinar, és un tema de cor i nosaltres pensem que tot el que siguin polítiques 
actives en favor de les persones discapacitades, en favor de la seva integració laboral, són polítiques 
prioritaries totalment per a la ciutadania i per a la cohesió social i per a també els ajuntaments, els ens locals, 
que són els que també acompleixen aquí un paper molt important, ajudats normalment per altres institucions 
superiors, com la Generalitat de Catalunya o també per l’Estat.  
 
Nosaltres, torno a insistir, pensem que per a no ajudar, sinó per a aconseguir la normalització, la màxima 
normalització d’aquests col·lectius que tenen tanta vulnerabilitat pròpia, hi ha que prioritzar aquestes 
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polítiques, impulsar-les i hi ha també que fer-ho pel tema del benestar i de l’estat del benestar, per lo tant 
nosaltres votarem que sí a la moció presentada pels socialistes. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell: Senyor Sabaté, evidentment, votarem a favor de la proposta. 
Estem parlant d’un col·lectiu d’una vulnerabilitat extrema i estem parlant d’unes actuacions que són 
absolutament necessàries si volem ser una societat europea avançada. Si volem ser una altra cosa, si volem 
ser una república “bananera” potser no cal, si volem ser una societat europea, moderna i avançada, això són 
línies roges que mai es deurien de creuar i, per tant, votem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Senyor Sabaté, presentant de la moció, vostès han presentat una 
moció per a que s’acabin les retallades en matèria d’integració laboral de les persones amb discapacitat. Bé, 
la música és bona, no?, però com diu aquella dita, el problema és que ja podem xiular, que si l’ase no vol 
beure. No estic dient eh, que el govern d’Espanya, vull dir que aprofito una dita popular. Per tant, és probable 
que no hi hagi res a fer. 
 
Clar, la solució a n’esta i a altres retallades, la solució està en barrar el pas a l’espoli fiscal que l’Estat 
espanyol sotmet a Catalunya. Són 16.000 milions d’euros que cada any, cada any eh, i fa molts anys, es 
queda l’Estat dels nostres impostos. Llegia al diari d’avui que ja a l’any 1800 i pico ja es queixaven d’això.  
 
Bé, cada any, es queda l’Estat espanyol entre el 8% i el 10% del PIB que generem. Són recursos econòmics 
que nosaltres treballem, els generem i que els altres se’ls gasten. I com se’ls gastem? Home doncs, fent AVE’s 
que no porten a ningú, van buits; se’ls gasten fent autopistes lliures de peatge per on passa molt poca gent, 
salvant a Bankia. Amb tots aquests diners el que podríem fer és evitar aquestes i altres retallades, per 
exemple, amb salut s’ha comentat, després hi ha una moció també que parla d’això, en infrastructures, en 
serveis socials. Amb tots aquests diners el que podríem fer és apostar per l’economia productiva, per la 
internacionalització, per la innovació, per la recerca, per la universitat, per la formació professional, per les 
llars d’infants. O sigui, fent totes aquestes coses, amb tots aquests diners podríem ser més competitius, 
podríem exportar més, crear més llocs de treball, generar riquesa i segurament que així podríem retallar les 
retallades i evitar que cada dia, a Catalunya, hi hagi més gent que no troba feina, inclosos els discapacitats. 
 
Penso que la solució als nostres problemes no és fer mocions amb tota la bona intenció no?, que discutim 
aquí al Ple de Tortosa per demanar a Madrid que sabem que no sols no estan disposats a donar res, sinó que 
no tenen res per donar, perquè el que fan és xuclar del nostre. La solució als nostres problemes és plantar 
cara a l’Estat, dir prou a l’espoli a què ens sotmeten, recaptar i gestionar nosaltres els nostres impostos i crec 
que per aquest camí cal anar. Anar per altres camins pot quedar molt bé, però caminem cap al no res. 
Òbviament, votarem a favor de la moció que vostès han proposat. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: En aquest cas, senyor Sabaté, els demanaríem per part del nostre 
grup, que ens acceptin unes esmenes a la moció presentada. Entenem que és necessari clarificar el que 
estem demandant i el que volem que s’aprovi en aquest plenari.  
 
Només que llegim l’inici de l’exposició de motius pel que fa a la moció, ja veiem que el propi Partit Socialista i 
la resta de portaveus així ho han expressat, evidencia que al projecte de llei de pressupostos de l’Estat per al 
2012 contempla aquesta disminució pel que fa a les partides de polítiques actives d’ocupació, que suposa 
que a Catalunya ens representi 252 milions d’euros que deixen d’arribar aquí, per tant, ja exposen quina és la 
causa, quina és la situació que ens trobem i perquè, a dia d’avui, ens trobem amb aquesta situació a nivell de 
país, perquè la qüestió és que els diners de polítiques actives d’ocupació vénen a través de la conferència 
sectorial d’ocupació i, per tant, dels pressupostos de l’Estat, i aquest any s’ha decidit canviar de forma 
dràstica les ajudes que es fan per promoure l’ocupació. En essència és que allò que paguen als treballadors 
de Catalunya, l’Estat té l’obligació de territorialitzar-ho i que, en tot cas, això ho diuen fins a tres sentències del 
Tribunal Constitucional i fet que ara que no s’està produint. 
 
D’altra banda, el Govern no pot posar els diners que no té, perquè li correspon a l’Estat fer aquesta assignació 
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i no podem demanar, i no ens poden demanar més que retallem 1.800 milions d’euros més i alhora dir que 
aquests diners de polítiques actives han de passar pel propi pressupost de la Generalitat, perquè nosaltres 
com a catalans ja paguem els nostres propis impostos. Per tant, denunciem aquesta situació i ens afegim a la 
demanda també feta per part del govern de la Generalitat a la Ministra, pel tal de que es facin les aportacions 
necessàries que ens corresponen com a país. 
 
I pel que fa a les polítiques a terme portades per l’Ajuntament de Tortosa vers als discapacitats, per exemple, 
l’Ajuntament compleix i va més enllà que el que marca la llei de contractació de personal amb discapacitat, 
que marca un mínim d’un 2%, actualment estem a un 4,10% de la plantilla i sempre que ens és possible 
procedim a contractar serveis d’empreses amb producció a partir del tercer sector i, per tant, vist el que li hem 
exposat i que en cap cas correspon a la Generalitat, entenem que és així, fer front a aquesta partida, sinó que 
és l’Estat qui n’és competent, demanem esmenar la moció modificant alguns dels punts que ara li establiré, 
perquè no ens pertoquen i perquè no podem estar comptant, necessitem comptar amb aquests recursos que 
actualment s’estan a Madrid. 
 
En aquest sentit, si ens cenyim a la moció, entendríem i podríem acceptar el punt primer 1 i primer 2, perquè 
es corresponen a competències de la Generalitat, però a partir del punt tercer sí que els demanaríem que fos 
el segon punt, que englobés els punts 4, 5 i 6 i que es titulés “instar al govern de l’Estat a mantenir els ajuts 
als centres especials de treball”, que tot i ser una competència, una funció que es porta a terme aquí a 
Catalunya, sí que tot això, tots els següents punts parteixen d’aquests ingressos que haurien de venir de 
l’Estat i que actualment no estan venint. 
 
I pel que fa al segon dels punts que nosaltres consideraríem o li demanaríem si pogués convertir-lo en el punt 
tercer, estaríem d’acord amb el primer dels acords, on requereix a la Ministra, perquè estem totalment d’acord 
i ja ho fem, acceptem de fer-ho des d’aquí de l’Ajuntament de Tortosa, però també s’ha fet des del govern i 
també s’ha fet des del grup de Convergència i Unió, tant al Congrés com al Senat, i pel que fa al punt segon, sí 
que també li proposaríem una esmena, que és potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest 
mateix Ajuntament dins el marc legal vigent i respectant la Llei de Contractació, que permetin una 
discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el tercer sector i, de manera especial, 
els centres especials de treball d’iniciativa social. I ho deixaríem aquí, ja que aquesta quota de reserva no ho 
podem fer perquè la llei no ens ho permet fer. 
 
I ja el tercer dels punts, l’acceptaríem també sense cap problema. Per tant, el que els demanaríem, també 
partint d’aquesta unanimitat o d’aquest consens que vostès mateixos han demanat i jo crec que podem 
assolir en aquest plenari, tenint en compte aquesta reducció de totes les aportacions que fa l’Estat al govern 
de la Generalitat i que ens porta a aquesta situació pel que fa a aquest tipus de polítiques per a discapacitats, 
sí que els demanaria que ens acceptés aquestes esmenes. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Només una clarificació. No he entès el que ha dit en el punt 
Segon, 1. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: El punt Segon, 1 quedaria igual. Que per nosaltres, si acceptés 
l’esmena, acabaria essent el punt “Tercer, 1” 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: En tot cas, jo afegiria “instar al govern de l’Estat per a que dugui 
a terme aquestes polítiques” no, deia? 
  
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: “Instar al govern de l’Estat” i a partir d’aquí els punts 3, 4, 5 i 6 tal 
i com vostès els tenen redactats ja. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Bé, si, si, ho accepto. Crec que el col·lectiu de persones amb 
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discapacitat i els seus familiars agrairan aquesta unanimitat i crec que la unitat també de les forces polítiques 
del país podem sortint-nos-en en què tinguin l’atenció que es mereixen. 
 

*-*-* 
 
LA PROPOSTA UN COP ESMENADA, ÉS LA SEGÜENT: 

 
“ EI Projecte de Llei de Pressupostos de l‘Estat per al 2012 contempla una disminució de la partida per a 
Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del 56,92%. A Catalunya 
representa més de 252 milions d’€. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari 
promoure accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb 
discapacitat física, psíquica, sensorial o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de 
treball. 
 
En aquest àmbit, s’hi troben els CET — Centres Especials de Treball — que són empreses que asseguren un 
treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. La seva plantilla ha 
de comptar amb un mínim del 70 per cent de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o 
superior a un 33%. Els CET — Centres Especials de Treball — també son un mitja d’integració de persones amb 
discapacitat en el règim de treball ordinari. 
 
Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible, competitiva i solidària del nostre país. Són 
empreses molt arrelades en el nostre territori i la seva activitat té un gran impacte en la seva població. Els 
beneficis dels CET no son únicament econòmics, sinó també socials i ajuden a crear llocs de treball per a 
persones amb discapacitat. 
 
Tanmateix, els CET son empreses clau per al creixement i l’impuls d‘un nou model econòmic on les persones 
són el centre de l’estratègia empresarial. 
 
El 27 de febrer de 2009, les competències dels CET van passar del Departament d’Acció Social i Ciutadania al 
Departament de Treball (Decret 30/2009, de 24 de Febrer, de reestructuració parcial del Departament de 
Treball i del Departament d’Acció Social i Ciutadania. DOGC 5328, de 27 de febrer de 2009). 
 
En aquests moments, a les Terres de l'Ebre hi ha prop de 200 treballadors discapacitats treballant en CET —
Centres Especials de Treball—, dels quals uns 180 corresponen al municipi de Tortosa, en empreses ubicades 
a l’ EMD de Campredó: FLISA, LABOREM DERTUSA i ÍTACA. 
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que contempli un 
model global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com 
el treball amb suport, i dels Centres especials de Treball. 
 
2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla estratègic per els CET que, 
a partir de la singularitat i especificitat d'aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva 
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la seva 
competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest 
Pla, també haurà de contemplar un model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels 
graus de discapacitat, característiques empresarials del centres i localització territorial d‘aquests. 
 
SEGON: Instar al Govern de l’Estat a: 
 
1. Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost 
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salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors 
amb discapacitat amb especials dificultats. 
 
2. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del salari mínim 
interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat amb especials dificultats. 
 
3. Garantir els serveis d'inserció a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat amb especials 
dificultats. 
 
4. Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós governs per assolir els 
punts PRIMER . 2 i SEGON . 1 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011. 
 
TERCER: l’Ajuntament de Tortosa es compromet a: 
 
1. Requerir per escrit, a través d'una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, que el 
Govern Estatal aporti els recursos econòmics suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa 
en concepte de subvencions. 
 
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament, dins del marc legal 
vigent i respectant la Llei de contractes, que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i 
productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball d‘iniciativa 
social. 
 
3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de les clàusules 
socials i de manera especials els contractes reservats als Centres Especials de Treball ”. 

 
*-*-* 

 
Sotmesa a votació ordinària la proposta esmenada, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la 
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A SOL·LICITAR LA 
DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 16/2012 DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT 
DEL SISTEMA DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES PRESTACIONS. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor i portaveu del partit Socialista, Sr. Antoni 
Sabaté Ibarz. 
 
“ El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada pel  ministre Ernest 
Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat espanyola. 
 
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en els principis 
d'universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en salut, havent aconseguit avenços 
sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat espanyola i catalana entre les primeres del món 
desenvolupat. 
 
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic radica en el seu caràcter àmpliament 
descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes desenvolupar serveis de salut que han donat 
resposta de manera satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població. 
 
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la seva implicació i 
involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible assolir els nivells de qualitat existents durant 
aquests anys. 
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Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal i d'altres, un espai de 
col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en activitats i iniciatives de diversa 
índole, que van des de (a construcció i manteniment de centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en 
programes preventius, assistencials o de promoció de la salut. 
 
Aquesta cooperació, des dels municipis i des d'altres àmbits, forma part també dels elements que han permès 
avançar en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes, que han apreciat el desenvolupament del sistema i 
la seva capacitat per a donar resposta a les necessitats sociosanitàries de la població; de fet la sanitat pública 
ha estat tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania. 
 
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha recomanat l'adopció 
de mesures de control de la despesa i d'austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la 
nostra sanitat pública. 
 
Entre els anys 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats autònomes, un 
seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la despesa sanitària en àmbits que no van 
afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania. Van ser mesures de control de la 
despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de compres, mesures de coordinació institucional i 
d'altres que van permetre assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat. 
 
No obstant això, l'entrada de CiU al Govern de la Generalitat, i del PP al govern d'Espanya, ha tingut com a 
conseqüència la pèrdua de la confiança de la nostra població sobre la sanitat pública i l'aparició de la sanitat 
com a problema que preocupa a la ciutadania espanyola i a la catalana. 
 
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social en afirmar que la sanitat espanyola i la del 
conjunt de les autonomies no és sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que toca elements 
essencials del model en acabar amb la universalització de la sanitat per raons de ciutadania i substituir-ho 
per un model d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que qui no estigui inclòs haurà 
demostrar que no disposa d'ingressos suficients per adquirir la condició d'assegurat. 
 
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es converteix en una sanitat 
només per als assegurats i la beneficència. 
 
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d'assegurament similar al vigent als anys 
setanta i primers dels vuitanta: abans de l'aprovació de la llei general de sanitat de 1986. Es torna a una 
situació similar al sistema insolidari que existia als anys 70. 
 
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries obre la porta al 
copagament de moltes prestacions per les quals fins ara no s'havia de pagar. 
 
I així s'obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi normatiu que el Govern ha realitzat publicant 
el Real Decret Llei 16/2012, que representa un autèntic desgavell aprovat unilateralment sense diàleg ni 
consens. 
 
D'altra banda, el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures de copagament 
farmacèutic, és el cas de l'euro per recepta, que penalitza als ciutadans de Catalunya pel sol fet de ser-ho, 
provocant una sobrecàrrega i discriminació en relació als ciutadans de (a resta d'Espanya. 
 
EI sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retallades en les prestacions, sense minvar la qualitat i 
sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat pública de qualitat és un bé irrenunciable i una política 
fonamental per a l'equitat i la cohesió. 
 
Es per aquest motiu que elevem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
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PRIMER: L'Ajuntament de Tortosa sol licita la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per 
a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions. 
 
SEGON: Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, Comunitats Autònomes i 
Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els 
principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986. 
 
TERCER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l'euro per recepta, per injust, discriminatori i 
per generar més desigualtats en la població catalana “. 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Ernest Lluch, enyorat polític, gran polític, recordat, li havia 
sentit dir en alguna ocasió que la finalitat del socialisme i, en definitiva, la noblesa de la política radicava en 
ajudar a superar la por de la gent, la por a fer-se gran i que estiguessin instruïts i que, per tant, això volia dir 
ensenyament gratuït i universal, la por a fer-se gran i no tenir prestacions i que això volia dir, doncs, tenir unes 
pensions dignes tothom i la por a ficar-se malalt i no tenir assistència i això vol dir sanitat universal i gratuïta. 
Grans paraules de l’Ernest Lluch, que a l’any 86, a través de la Llei general de sanitat va impulsar una gran 
transformació en la nostra democràcia, en el nostre país, universalitzant les prestacions sanitàries. 
 
Bé, crec que ara estem davant de donar un canvi radicar a aquest model sanitari. Estem obrim les portes al 
copagament, estem obrint les portes al sector privat assegurador i previsor i, per tant, això trastoca un dels 
pilars fonamentals de l’estat del benestar, que garanteix la igualtat a les persones i que contribueix una altra 
vegada a restaurar espais de por a la nostra societat, i això és així. De fet el Reial Decret Llei 16/2012, del 
passat mes d’abril, impulsat pel govern popular, del Partit Popular, “refrendat” ara fa unes tres setmanes pel 
Congrés de Diputats, obre les portes a aquest canvi de model. 
 
Substancialment aquest és el tema que ens porta a posar en consideració del plenari una moció que té el 
valor ideològic i de concepció de model general. Crec que també en alguna propera sessió plenària estaria bé 
que retornéssim a coses més concretes, com la que aquí es va debatre a través de la plataforma, en una 
moció popular, de la plataforma en defensa de la salut pública, de com tenim les coses a la nostra ciutat i al 
nostre territori. Ho farem, però avui ens mou, atès que és molt recent aquesta iniciativa legislativa d’un canvi 
radical de model, a portar a la consideració al plenari d’aquesta moció que, en síntesi, el que ve a demanar 
és, en primer lloc, que l’Ajuntament de la nostra ciutat sol·liciti la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de 
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millora de la qualitat i 
seguretat de les seves prestacions. En segon lloc, instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents 
socials, Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la sostenibilitat 
del Sistema de Salut, mantenint els principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986. I en tercer lloc, 
instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l'euro per recepta, per injust, discriminatori i per 
generar més desigualtats en la població catalana. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Des del nostra grup municipal ens hem mirat aquesta moció amb 
tota la bona voluntat, però sí que ens agradaria puntualitzar alguns aspectes. Aquesta moció fa referència a 
una llei de l’any 86 que llavors tenia tot el sentit el món, ja que parlava d’una assistència gratuïta universal, o 
sigui, jo entenc en aquell cas com a universal els 40 milions de persones que vivíem en aquest país. Espanya 
o l’Estat espanyol llavors no tenia immigració i els pocs estrangers que vivien aquí eren jubilats europeus amb 
bon poder adquisitiu i que aquests no tenien cap problema. 
 
Bé, ara han passat 26 anys, tenim a l’Estat espanyol 7 milions d’immigrants, dels quals només cotitzen a la 
Seguretat Social 1.800.000, o sigui, un 25%. Això vol dir que estem donant assistència sanitària gratuïta a 
més de 5 milions de persones que no aporten res al sistema. Ni aporten, ni aportaran perquè amb la situació 
actual, feina és l’últim que trobaran. Aquest sistema, amb aquestes condicions és impossible de mantenir. 
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Per altra banda, si estem d’acord, totalment d’acord en què els ciutadans no haguéssim de pagar, o no 
haguéssim de copagar les medicines i, evidentment, que els pensionistes encara menys, només faltaria això 
després d’estar tota una vida cotitzant que ara s’hagin de pagar les medicines o una part de les medicines. 
 
Cal defensar la sanitat pública, gratuïta, naturalment que sí. Estem absolutament d’acord, però no per a tots 
aquells que vinguts de ves a saber d’on, ni aporten, ni han aportat, ni aportaran res i es creuen que aquí tot és 
gratis. 
 
No podem entendre de cap manera que els nostres governants, de tots els colors polítics, hagin regalat 7 
milions de targetes sanitàries amb el cost astronòmic que això té, per acabar enfonsant un sistema, la 
Seguretat Social, que era una meravella i que estava reconeguda mundialment. 
 
Per tant, el nostre grup municipal s’abstindrà en aquesta i qualsevol altra moció que no deixi clar quatre 
punts: Retirada immediata de les targetes sanitàries a tots els immigrants en situació irregular. Tant sols 
tindràn dret a assistència humanitària fins que siguin retornats als seus països. Dos: retirada immediata de la 
targeta sanitària a tots els immigrants aturats de llarga durada, que aquí ja fa temps que no aporten res, ni 
aportaran. Tindran, com al cas anterior, assistència humanitària fins que siguin retornats als seus països. 
Punt tres: No s’empadronarà a cap immigrant, que a més de tenir tota la documentació que se li pugui exigir 
legalment, no vingui amb una assegurança sanitària on se li pugui carregar el cost sanitari. I punt número 
quatre: hem de posar punt i final, definitivament, a que casa nostra sigui un paradís sanitari gratuït, però 
resulta que només mantingut a costa dels nostres impostos. Per tant, com ja hem comentat, ens abstindrem. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Anem a veure, nosaltres també parlarem de forma puntual, o 
sigui, jo en primer lloc el que vull recordar en aquest tema de la sanitat i de la reforma i amb el tema de 
l’educació que abans tractàvem, parcialment però el tractàvem, és que no hem d’oblidar que si avui estem 
com estem és perquè durant temps passat, molt pròxim, no s’ha fet les reformes que s’havien de fer en aquell 
moment i bé, doncs s’estan fent ara. Aquest és el primer punt. 
 
Segon punt. Hi ha una situació, ho he dit abans i he d’insistir, no?, hi ha una situació que tots som conscients, 
de gravíssima crisis econòmica que obliga, d’una forma urgent, a prendre una sèrie de mesures en molts 
àmbits, sanitat, torno a dir educació i en la sanitat en aquests moments, que és el que estem parlant de la 
moció, per intentar mantenir, precisament, l’eficiència del sistema de salut i per a intentar, torno a dir, 
intentar. Els resultats d’aquests decrets no els veurem fins d’aquí un temps, però no podem jutjat ràpidament, 
a dos mesos, a sis mesos el resultat d’un decret, no? I intenta aquesta decret, en el món de la sanitat, 
mantenir la seva eficàcia, la seva eficiència, assegurant la seva qualitat, l’equitat i cohesió en un marc de 
sostenibilitat del sistema sanitari actual. Intenta, insisteixo, intenta. Amb un objectiu fonamental, que és 
garantir precisament que el sistema sigui sostenible perquè, com bé s’ha dit fa un momentet, és un dels 
millors sistemes que hi ha dintre la sanitat europea, que és un dels sistemes que s’ha degradat més i, torno a 
dir, amb molta causa pel que s’ha fet durant uns anys, aquests anys pròxims que tenim darrera i hem de 
garantir la sostenibilitat del sistema, preservant el dret del ciutadà a la protecció de la seva salut i, per tant, 
convertint o mantenint, millor dit, la sanitat pública deteriorada que tenim i convertir-la, intentar convertir-la, 
tornar a la seva universalitat, al seu caràcter públic, al seu caràcter gratuït i de màxima qualitat. 
 
Jo tinc apuntat aquí el tema de que hem de mantenir la universalitat de la sanitat i també, com fa un moment 
s’ha dit aquí, hem de reduir tots aquells abusos en les prestacions sanitàries, el que es coneix per turisme 
sanitari per exemple, és a dir, totes aquelles persones de fora que venen aquí i tenen un tracte sanitari, doncs 
bé, la mar de bé mira, no paguem, ens curen i ens n’anem i ja està. S’adapta aquest Reial Decret, adapta la 
legislació a la normativa europea, que diu permetent la lliure circulació de persones dintre del marc de la Unió 
Europea, però prohibeix de forma expressa, de forma explícita desplaçar-se d’un Estat membre a un altre amb 
l’objectiu únic de rebre assistència sanitària. Això ho diu el Reial Decret i ho diu clarament. Per què? Perquè 
aquest Reial Decret es basa en què a l’any 2009, per exemple, 700.000 estrangers van rebre assistència 
sanitària aquí, amb un import total de 917 milions d’euros al 2009 eh? 
 
Diu el senyor Sabaté “oh!, el copagament, és que ara copagament”. Bé, si el copagament ja fa molts anys que 
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existeix. Amb el tema farmacèutic si tots estem pagant una part del cost de la recepta, de la factura 
farmacèutica. Ara, el que ve a dir aquest Reial Decret és: escolta, el que hem de millorar és la equitat, amb 
una fórmula més justa, que tingui en compte, d’una part la renda de l’usuari, d’una part la condició de ser una 
persona pensionista o no pensionista, actiu o passiu i la de que sigui o no un malalt crònic que necessita un 
gasto continuo de medicines, per tant, no sé perquè estem parlant del copagament, ja existeix.  
 
També aquest Reial Decret el que està veient és la diferència que existeix entre els sistemes sanitaris de 
cadascuna de les comunitats autònomes, que tenen diferència en el tracte i en la gratuïtat i intenten que sigui 
tot un igual a tot el país per estalviar diners que està per exemple, el que estic dient ara de fer un servei, una 
cartera de serveis comuns que seran gratuïts a totes les comunitats autònomes, després hi haurà una cartera 
de serveis complementaris que es pagaran, una part en copago, i després hi haurà una cartera de serveis 
accessoris que es pagaren en copago, un poquet més que l’anterior. Amb això, el càlcul que es té, dic càlcul 
eh, són de que ens estalviaríem 700, o ens estalviarem 700 milions d’euros. 
 
Bé, jo simplement crec que això són evidències que estan en aquest Reial Decret. Una evidència que acaba 
de mencionar el company anteriorment, que l’ha inclosa el mateix Reial Decret, és que als estrangers en 
situació irregular se’ls donarà un termini, que acabarà el dia 31 d’agost d’aquest any, per fer els tràmits legals, 
que vol dir empadronament i residència legal, per a tenir dret a la targeta sanitària. Bé, jo trobo que són 
mesures total i absolutament lògiques, correctes, que s’haguessin tingut que prendre anteriorment i no es van 
prendre i va haver un cost econòmic total que fica en perill un dels millors sistemes, per no dir el millor 
sistema, de seguretat social, de sanitat pública que té Europa. 
 
S’estableix en aquest Reial Decret una plataforma de compres centralitzada, amb el qual es calcula que hi 
haurà un estalvi de 1.500 milions d’euros a l’any. 
 
Bé, en definitiva, tots aquests arguments i altres, ens indueixen al grup municipal Popular a votar 
negativament la moció presentada pel Partit Socialista. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell: Senyor Sabaté, votarem favorablement la moció per raons 
evidents i sí que un parell d’idees sobre tot això que estem comentant. Des del nostre punt de vista, és una 
fal·làcia el fet de que no sigui sostenible el sistema de sanitat pública que teníem a l’Estat i, sobretot, al país. 
És fals. Gastem relativament molt menys que la mitjana europea i gastem moltíssim menys que altres 
sistemes que han aprovat per al servei privat, com és a Estats Units, moltíssim menys i, per tant, és evident 
que, amb totes les correccions que s’hi han de fer, que són moltes, en matisos, en optimitzacions i en 
racionalitzacions, el sistema ha de ser viable perquè estem gastant relativament molt menys que els nostre 
veïns en el món occidental, en un servei raonablement bo, per no dir dels millors. Per tant, primer és una 
fal·làcia que no se sostingui el sistema sanitari públic que em tingut fins ara. 
 
No és cert, encara, que la població immigrant en el seu conjunt consumeixi més recursos sanitaris dels que 
aporta a les arques d’hisenda i de la seguretat social. I això surt a qualsevol estadística, l’última que vaig 
veure publicada per La Vanguardia i això està demostrat i crec que quan abans parlàvem de ser constructiu o 
destructiu, senyor Casanova, vostès en aquest sentit són destructius i generen una llavor que en aquesta 
societat s’està convertint en molt perillosa i podem tenir problemes i per això després vostè s’estranya de que 
no li votéssim les coses. Doncs no li votem les coses per n’aquest comportament. No li votem les coses per 
n’aquest comportament, precisament perquè això és destruir socialment i no construir socialment. 
 
Sobre el sistema estatal, un apunt i responsabilitat del Partit Popular en l’última època. S’han creat sistemes 
autònoms de gestió sanitària que no s’aguanten per cap “puesto”. Hi ha regions molt petites que no tenen 
massa crítica per a suportar, per a fer eficient un sistema sanitari propi, per tant, aquí hi ha correccions a fer 
també. Però des del punt de vista, des de l’òptica catalana i des d’una òptica estatal, absolutament d’acord 
amb la defensa del model sanitari estatal que va impulsar, com s’ha dit aquí, l’Ernest Lluch. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Nosaltres votarem que sí, perquè estem totalment d’acord en què 
s’està intentant fer un canvi de model. S’ha començat d’una forma sibil·lina, poc a poc. Tothom som 

99  



conscients de les retallades que hi ha hagut, dels quiròfans que s’han tancat, de les recomanacions que fan 
amb la utilització del sistema sanitari i això ho hem vist, inclús jo com a professional, des de dins del propi 
sistema sanitari.  
 
A més a més, per exemple, aquí a Catalunya s’està intentant trossejar en vint trossos el sistema públic de 
salut, per a després poder vendre la seva gestió al millor postor i mentrestant veiem que, ara ja d’una forma 
no sibil·lina sinó descarada, el Partit Popular des d’Espanya presenta el que presenta. I mentrestant veiem que 
hem d’estalviar 10.000 milions d’euros per a l’educació, per al sistema sanitari, i ens en gastem 16, 17, 18 o 
20 i no sé quants mil milions d’euros per a tapar el forat de Bankia que, entre altres coses, ve la Caixa del 
Mediterrani, que va tenir la valentia d’empedrar els culs dels barrancs, d’aixecar el que hi havia i empedrar-
los. Per ficar un exemple, el de comprar jugadors com els que tenen alguns equips de primera divisió. Dit això, 
jo crec que no cal dir res més. Diem que sí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Independentment de la visió, un cert bucòlica, socialista de 
l’exposició de motius que, una vegada més, la de que el PSOE ha fet totes les coses bones de l’Estat pel que 
fa a polítiques socials i la resta hem degut fer la resta, estaríem disposats a donar-li suport a una part de la 
moció, perquè ho podem compartir, podem compartir el primer i el segon dels punts, però el tercer entendrà, i 
estic segura que ja dóna per suposat, que no li donarem el nostre suport. Per això li demanaríem, ja des d’un 
principi, la votació separada dels punts de la moció. 
 
Convergència i Unió estem en contra del Reial Decret 16/2012 i així ho vam  votar al Congrés dels Diputats, ja 
que una vegada més el Govern espanyol ha actuat a cop de “decretazo” i perquè estan tocant unes línies 
vermelles que no es poden sobrepassar, a banda d’envair competències de la pròpia Generalitat un cop més. 
 
Estem, per tant, en contra d’aquesta manera de fer de l’Estat. Tot i això no em puc estar, senyor Monclús, 
també de dir-li que no es poden dir segons quines coses a un Ple de l’Ajuntament de Tortosa, que no s’està 
trossejant res i que, per tant, li agrairia que no fes demagògia, ni digués coses que no són certes, perquè això 
al final crea alarma perquè ens veu moltíssima gent i, per tant, li demanaria que fos una mica més 
responsable pel que fa a les seves afirmacions. 
 
I continuo pel que fa al decret i acabo amb una  noticia que s’ha produït avui, a primera hora de la tarde, i és 
que el Consell de Garanties ja ha dictaminat respecte a aquest Reial Decret i, per tant, ha determinat que 
vulnera la Constitució i vulnera també l’Estatut d’Autonomia i, per tant, segurament això permetrà amb tota 
probabilitat que el Govern porti aquest Reial Decret al Tribunal Constitucional. 
 
En tot cas, sí que li demanaria si pot atendre’m aquesta demanda i puguem portar a terme aquesta votació 
separada de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Hi ha un parell de temes, senyor Alcalde, senyora Roigé. Ens 
arriba l’ordre del dia i les mocions i crec que qualsevol aproximació en el consens per “transaccionar” o per 
arribar a acords, seria desitjable que ho poguéssim fer amb anterioritat al debat en sessió plenària, perquè ja 
ens centraríem de ple, diguem, en el debat de la qüestió i, com a màxim també, doncs en reunió de Junta de 
Portaveus, de poder acabar d’afinar les aproximacions. És la primera vegada que es produeix aquesta, bé, en 
aquesta legislatura, aquesta forma de debatre i de treballar. 
 
Ho dic per l’anterior moció i pel que fa a aquesta, la moció és la que és. En qualsevol cas, jo demano que sigui 
votada complerta i vostès tenen la llibertat per fer constar en acta o per demanar al senyor Secretari que 
consti en acta, el seu acord en uns punts i el seu desacord en un altre. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Anem a continuar el torn de portaveus 
que m’ho demanen, però només una aclariment, senyor Sabaté, en relació a la dinàmica. Jo, si fem un acord 
global que no està al reglament, de que tots els grups ens comportarem igual, estic convençut que convenceré 
al grup de Convergència i Unió que ho faci. El que no pot ser és que altres grups s’esmenin propostes sobre la 
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marxa, al Ple, sense haver-ho comentat en Junta de Portaveus o prèviament els grups, que és el més legítim i 
ningú té res a dir, i es faci, i si ho fa el grup de Convergència i Unió, se’ns reclami que ho féssim en caràcter 
previ. 
 
Si tots els grups, i això li proposaré jo mateix l’acord en Junta de Govern Local, si tots els grups decidim fer-ho 
en caràcter previ i en Junta de Govern, jo estic convençut que al grup de Convergència i Unió el convenceré, 
ara, si han d’haver-hi grups que s’han de poder permetre esmenar en Ple les propostes, també han d’entendre 
que el grup majoritari també ho pot fer.  
 
Aquesta és una qüestió d’ordre i que, en tot cas, jo mateix sotmetre a la seva consideració en la propera Junta 
de Portaveus, sense fer res escrit, perquè com entén això és una..., no solament el Reglament, sinó la Llei de 
Bases no ens permet fer-ho escrit, però si tots recordem que les esmenes es plantegin prèvies al Ple, li 
asseguro que el grup majoritari ho farà, però hem de tenir el compromís de que també ho facin els altres 
grups. Demanar-li al grup majoritari un tracte diferent del que han fet altres, seria complicat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: De forma molt breu, al senyor Forcadell. Miri, senyor Forcadell, 
jo no conec cap sistema al món que només hi hagi un 25% de gent que aportant pugui mantenir a un 100%. 
Això és impossible, no hi ha cap sistema, no n’hi ha ni un. Per tant, si 7 milions de persones, que són els 
immigrants, els han de mantenir l’1,8 milions que sí que treballen, és inviable, aquest sistema s’enfonsa 
totalment.  
 
I l’altra cosa que vostè deia, em deia “oh, és que no està provat que gastin més que els d’aquí”. Home, només 
faltaria..., sí, em sembla que el que heu comentat és que no esta provat que gastessin més que els d’aquí. Bé 
home, només faltaria que un col·lectiu de 7 milions, gastessin més que un col·lectiu de 40 milions, això seria 
una aberració. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell: Per fer una precisió, per al·lusions evidents, no? 
 
És que no sé, potser no m’he explicat bé. El que he dit és que el que diuen les estadístiques és que el 
col·lectiu immigrant en el seu conjunt no gasta més del que aporta al sistema. I això no ho dic jo, això ho diuen 
les estadístiques i si no està d’acord, va a qui ha fet les estadístiques i li discuteix. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: En to cas, senyor Sabaté, ja es farà constar on faci falta. És conegut el 
posicionament de Convergència i Unió, tant al Congrés de Diputats com el posicionament del Govern de la 
Generalitat i del grup de Convergència i Unió en aquest Ajuntament i també al Parlament de Catalunya pel que 
fa a aquest Reial Decret, perquè a més a més, hem volgut també que estigui al Consell de Garanties, però en 
tot cas, li hem demanat que aquest punt tercer de la moció el puguem votar per separat, perquè vostès estan 
dient “instar a retirar l'euro per recepta, per injust, discriminatori i per generar més desigualtats en la població 
catalana”. Nosaltres no hi estem d’acord en aquest sentit i no estem d’acord perquè aquest euro per recepta 
no el fem perquè ens vingui així de bé i perquè ens vulguem carregar o trossejar o com s’ha dit el sistema 
sanitari. Ens ve pel forat deixat per l’anterior Govern. L’anterior Govern tripartit que ens va portar a que 
tinguéssim el Departament..., ho sento molt que els sàpiga mal però és així, la situació és així i això és el que 
ens porta a portar a  terme aquest tipus de polítiques a nivell de l’Estat. Però tot i això, a nivell del país volia 
dir, tot i això, sí que els voldria explicar exactament, perquè com també es fa molta demagògia al respecte, 
que es tracta aquest euro per recepta és una taxa que s’ha de pagar en aquells fàrmacs, que no es paga en 
aquells fàrmacs que són inferiors a 1,67€, que només es paga per 61 primeres receptes i, per tant, és 61€ 
màxim a l’any i que exempts del pagament d’això, és a dir, aquelles persones que no han de pagar i, per tant, 
no és injust i discriminatori, sinó que hi ha un determinat col·lectiu de persones que no han de fer front a 
aquest pagament, estem parlant d’aquelles persones que estiguin rebent una pensió no contributiva, aquelles 
persones que siguin beneficiàries de renda mínima d’inserció, del PIRMI, les persones que estiguin rebent la 
prestació de la Llei d’integració social dels minusvàlids, la LISMI i les persones que sigui beneficiàries del fons 
d’assistència social. Aquells tipus de col·lectius no hauran de pagar aquesta taxa i, per tant, el que s’ha volgut 
crear és un tipus de taxa que permeti no aplicar polítiques de desigualtat i, al menys, poder fer front a aquest 
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forat deixat per l’anterior govern. 
 
En tot cas, està clar que la voluntat del Partit Socialista és no voler arribar a consensos, perquè simplement el 
que li estem demanant és votar-ho per separat, no li estem ni esmenant aquest punt, ni deixant que el 
suprimeixi, no li estem dient res de tot això, però en tot cas ja veiem que el que vol és prioritzar el interessos 
de partit per sobre dels interessos de la ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Doncs no és cert, perquè en l’anterior moció bé que hem 
acceptat les seves esmenes. No, no és cert. 
 
En qualsevol cas, jo crec que vostès no estan massa lluny d’aquest canvi de model. De fet, el Govern de la 
Generalitat ha fet les retallades més importants de totes les comunitats autònomes fins ara, amb un 14% 
menys de pressupost, això és així. I, per tant, d’alguna manera a vegades tenim la sensació com si a 
Catalunya féssim una mica, diguem, de laboratori del que després fa el Partit Popular a Madrid. I aquesta és 
la nostra sensació. En qualsevol cas, que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat de que el Reial 
Decret afecti els drets i garanties recollides en la Llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
càrrec del Servei Català de la Salut de 2010 és una bona notícia, i vol dir que la nostra moció va, està 
carregada de raó i de fonament jurídic. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Senyor Forcadell miri, les estadístiques són estadístiques. No 
són dades oficials ni res, són estadístiques. I per cada una que vostè em pugui portar, defensant el que vostè 
defensa, jo n’hi puc portar dos dient tot el contrari. Vull dir que el que és evident és que 7.000.000 de 
persones no poden viure si només hi ha aportació 1.800.000. Això és absolutament impossible, ja li pot pegar 
les voltes que vulgui. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, ho dic per vostè i ho dic per tots. A mi la paciència 
no me l’esgotaran, poden fer tant de torns com creguin convenients, però si damunt amb els torns ens anem 
al·ludint constantment uns als altres, jo aquí no tinc límit, però vull dir que en algun moment ho haurem 
d’acotar. Ho dic perquè ara el senyor Forcadell em pot demanar legítimament la paraula i així continuarem. 
Gràcies senyor Forcadell. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, jo també acabo, però sí que li voldria fer una pregunta 
afirmació: Qui ha creat el model, qui va crear el model sanitari català? Qui va ser? Va ser el Govern de 
Convergència i Unió al llarg de 23 anys de govern. Aquest Govern que ho fa tant malament ara i que realment 
s’ho vol carregar tot i ho destrossa tot, és que va crear el sistema sanitari actual. No tot va aparèixer a partir 
del 2003. A partir del 2003 si que es va començar a gastar tot però, en tot cas, abans va haver un sistema 
creat i, per tant, aquest model sanitari que vostès avui estan fent aquesta demagògia, estan dient aquestes 
coses, va ser creat per governs de Convergència i Unió i al final algú encara s’ho acabarà creient això que 
estan dient vostès i, per tant, en aquest sentit, per això estem, tenim la necessitat de tenir que interposar 
aquest euro per recepta que ens suposa poder donar resposta a aquest forat deixat en el seu moment, però 
que en tot cas s’aplica a qui s’ha d’aplicar. A aquelles persones que tenen unes condicions diferents i que 
tenen unes condicions diferents no se’ls ho aplica. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per concloure, que el dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries fa referència, diguem, a la cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut de 2010. 
Només faig referència a l’any aquest: 2010, que governava qui governava. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 13 vots en 
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contra corresponents als regidors dels grups municipals de CIU (12) i PP (1), 7 vots a favor corresponents als 
regidors dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i IETE (2) i 1 abstenció corresponent al regidor del grup 
municipal de PxC. 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA INSTANT AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT A REHABILITAR DE FORMA INTEGRAL EL CALL JUEU DE LA CIUTAT. 

 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor del partit Iniciativa Entesa per Tortosa, Sr. 
Jordi Jordàn i Farnós. 
 
“ La crisi econòmica i financera que castiga avui la població de la nostra ciutat, el nostre territori, el conjunt 
del país i bona part del món occidental, ha posat de manifest la feblesa de la nostra economia i la necessitat 
de refer els paràmetres de creixement econòmic que ens han portat a la situació actual. 
 
La reorientació de la nostra economia ha de ser una de les prioritats per a les persones que tenim, avui, la 
responsabilitat de trobar solucions als nostres reptes col·lectius. Hem de fer tot el possible per posar els 
fonaments d'un futur pròsper i esperançador per a la ciutadania de Tortosa, i més en un moment en què els 
recursos econòmics són escassos i la situació econòmica de la gent treballadora, autònoms i petits 
empresaris és molt negativa i en alguns casos dramàtica. 
 
Un dels sectors cabdals per al desenvolupament econòmic de la nostra ciutat, segons molts experts, és el 
turisme, on Tortosa té encara molt camí per recórrer. Un turisme cultural i natural que podrà créixer i avançar 
si convertim el nostre patrimoni històric i ecològic en un recurs i producte de qualitat. 
 
Entre este patrimoni destaca el llegat jueu a la ciutat, especialment, el call medieval situat al barri de 
Remolins, el qual es troba en una situació general de mal estat urbanístic i amb problemes socials i de 
convivència, cosa que dificulta la seua promoció i potenciació. Per això, més enllà dels arranjaments que 
s'han fet recentment proposem al ple de l'Ajuntament els següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer. Iniciar els treballs per poder presentar un pla de rehabilitació integral del call jueu de Remolins en el 
marc d'una futura convocatòria de la Llei de Barris. 
 
Segon. Presentar conjuntament el pia de rehabilitació del call jueu amb el projecte de rehabilitació integral del 
barri de Sant Jaume. 
 
Tercer. En cas d'impossibilitat de presentar ambdós projectes conjuntament per qüestions tècniques o 
financeres, prioritzar la rehabilitació del call jueu abans que la del barri de Sant Jaume, optant pel call com la 
zona amb més potencial per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat “. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Jordàn 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordàn: Els hi passem a presentar una moció del nostre grup per a 
rehabilitar, de forma integral, el Call Jueu de la nostra ciutat, popularment conegut com el barri de Remolins.  
 
En un primer lloc, s’ha dit avui aquí al Ple, la situació econòmica de la nostra ciutat és greu, a l’igual que ho és 
al conjunt del país i, per tant, en moments difícils, on moltes famílies ho estan passant molt malament, cal 
que els responsables públics, les diferents institucions busquéssim solucions per a poder millorar la nostra 
economia.  
 
En aquest sentit també s’ha dit aquí al Ple, avui i altres vegades, que un dels puntals econòmics pels qual la 
nostra ciutat podria tenir una sortida és el tema del turisme, on encara hi ha molt camí per recórrer. Sabem 
que la nostra ciutat té moltes potencialitats amb el patrimoni històric, també amb el patrimoni natural, està 
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molt a prop del Delta, a la zona dels ports i dins d’aquest patrimoni històric, aquest últim any i fruit de que 
Tortosa ha presidit la Red de Juderías, s’ha posat en valor el que és el nostre Call Jueu, el que popularment la 
gent entén que és la part antiga de Remolins, aquell barri tan característic de carrerons estrets i placetes que, 
des del segle XII, està situat a la nostra ciutat, que té elements molt importants com és el Portal dels Jueus a 
l’antiga muralla, que té també altres elements com la localització de l’antiga sinagoga, la carnisseria, etc., 
d’època medieval jueva o que també té aquests carrers laberíntics, estrets que són precisament fruit 
d’aquesta història de la nostra ciutat.  
 
A partir d’aquí sabem que durant aquest any  s’han fet diferents actuacions i des d’aquí els felicitem 
públicament perquè pensem que són positives. S’ha editat un díptic sobre el Call Jueu, l’altre dia ens ho 
explicava el Regidor de Turisme, s’han pintat algunes façanes d’aquest barri típic tortosí i aquest cap de 
setmana hem rebut, aquí a la nostra ciutat, totes les ciutats que formen part de la Red de Juderías d’Espanya. 
 
Que passa? Que des del nostre grup municipal pensem que cal anar molt més enllà d’aquests arranjaments 
que s’han fet durant aquests últims anys. I aquí volem posar al debat l’existència de la Llei de barris. Una Llei 
de barris que per a que els tortosins recordin, es va crear ara fa uns anys i que tenia com objectiu, 
precisament, rehabilitar aquells barris més degradats de les diferents ciutats del nostra país, que Tortosa s’hi 
va acollir, encara estem fent les últimes obres i que ara estem acabant. Es va centrar, sobretot, aquesta Llei 
de barris, en la primera convocatòria que ens vam acollir, als voltants de la zona de la catedral i al barri de 
Santa Clara. 
 
En aquests moments estem acabant, però properament esperem que hi hagin noves convocatòries de la Llei 
de barris per part de la Generalitat i, alguna vegada, hem sentit públicament que el Govern municipal vol 
presentar el que és el barri de Sant Jaume, que també està degradat, al que és la Llei de barris. Nosaltres 
pensem que, més enllà del barri de Sant Jaume, s’hauria de fer un esforç i intentar afegir tota aquesta zona 
del barri de Remolins en la mateixa convocatòria o, en cas de que no pogués ser així per dificultats financeres 
o econòmiques, es prioritzés primer el Call Jueu. Per què? Perquè sabem que el turisme que pot aportar el Call 
Jueu, a partir sobretot també de diferents estudis i valoracions que s’ha fet recentment, és molt més 
important, gràcies sobretot al poder adquisitiu de la quantitat de jueus que hi ha repartits pel món i que 
veuen, precisament, la nostra ciutat com una ciutat de referència a l’època medieval d’on van sortir i surten 
moltes de les famílies actuals. 
 
(Tot seguit el Sr. Jordàn passa a fer la lectura dels acords que es proposen al Ple, text més amunt reproduït). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Senyor Jordàn, no cal ni dir que li donarem suport, estem a favor de 
la seva moció i estem a favor, com ja he comentat abans, de tot allò que suposi portar turisme, rehabilitar els 
barris, fomentar l’economia, portar aquí gent, en tot això sempre estarem d’acord. L’únic problema que li veig 
és el tema econòmic que, a veure, jo per mi si es pogués començar demà perfecte, però clar, no sé fins quin 
punt serà possible fer-ho d’una forma tan ràpida. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, nosaltres en principi, la moció doncs està molt bé, vinga, 
mocions sobre el tema del turisme ja tenim tots clar que és molt important per a Tortosa. Moció sobre el barri 
antic, el PinCat i ara el Barri Jueu doncs és important, però bé, més important que presentar mocions, penso 
jo que és treballar cap a tirar endavant el que és el Barri Jueu de Tortosa i treballar d’alguna forma, i no és per 
res sinó perquè ara, fa dos dies, s’ha produït la visita de la xarxa de Juderías i camins de Sefarad, que són 23 
municipis de l’Estat espanyol, que han vingut aquí a ficar, a ressaltar la importància del Call Jueu de Tortosa, 
han hagut conferències, han hagut exposicions, ha hagut seminaris de cultura judeo-catalana, ha hagut una 
actuació important de sanejament, de treballs de paleta, de pintura, de senyalització turística, bé, ja s’està 
fent tot això, jo per lo tant trobo que, fins a cert punt, que aquesta moció és innecessària en el sentit que torno 
a dir, és important però innecessària, per això el Partit Popular, el grup municipal Popular votarà en contra. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Estem totalment d’acord amb el primer punt sobretot. És necessari 
tenir projectes, de la classe que sigui, però vull dir que és necessari tenir projectes preparats per a que es 
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puguin executar si es presenta l’ocasió. És allò de que quan passin, pega-li escopetada. Si no tens projectes, 
vull dir, a lo millor quan passaran, si no tens escopeta no podràs disparar. 
 
I nosaltres venim repetint, ja fa dies, que el turisme dóna feina i la rehabilitació del Call Jueu és un actiu 
turístic que ara se li ha rentat la cara però cal posar en valor i fer-ho des de la vessant de tenir projectes 
preparats. 
 
El nostre grups municipal, el grup municipal d’Esquerra Republicana, també és partidari de què en cas que hi 
hagi una nova convocatòria del Pla de barris, es presentin no només aquest, sinó els dos projectes, o sigui que 
en el segon punt estaríem d’acord. El que no veiem clar és que es prioritzi el call sobre l’altre, penso que 
hauríem..., estaríem molt d’acord amb el primer i el segon; el tercer crec que no caldria estar, però bé, votem 
que sí a tota la moció que vostès presenten. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per mostrar el nostre vot positiu. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Aquest cap de setmana s’ha realitzat a Tortosa, com bé han dit 
alguns, amb èxit una assemblea, la 34a. Assemblea de la Red de Juderías d’Espanya i, en aquest sentit, des 
del Govern de l’Ajuntament hem apostat pel nostre Call Jueu i pel nostre patrimoni i hem estat els primers en 
actuar-hi i donar-li importància. Li agraïm, Sr. Jordàn, les seves felicitacions, tot i que em permetrà, no voldria 
tampoc corregir-lo, però dir-li que tant la comunitat jueva com el Call Jueu és present a Tortosa des del segle 
VIII i també li voldria dir que a la ciutat de Tortosa, el barri de Remolins va molt més enllà que el propi Call 
Jueu i que el Call Jueu és una petita part del que és el barri de Remolins. 
 
D’altra banda, entrant també en el contingut de la moció, aquest govern, com he dit, hem apostat fermament 
pel Call Jueu amb actuacions com la urbanització del carrer Major de Remolins, que enllaça els dos calls, el 
vell i el nou, la rehabilitació de la Torre del Cèlio i de la muralla, actuacions a la plaça Menahem Ben Saruq, 
s’han fet millores al Call Jueu fent sanejament, fent pintura, amb enjardinament, a banda s’ha fet una nova 
senyalització i s’ha editat també un díptic explicatiu, perquè creiem en aquesta aportació que ens portar al fet 
de donar, de posar en potencial aquest Call Jueu. Ara bé, creiem necessari que abans d’iniciar una 
rehabilitació de les dimensions pròpies d’una Llei de barri, creiem que hi ha un altre barri que mereix més la 
nostra atenció, com així hem demostrat, ho hem exposat des de sempre, no?, des de sempre aquest govern, 
que és que la nostra atenció la requereix un altre barri que és el barri de Sant Jaume. 
 
En aquest sentit, creiem que ha de ser el barri de Sant Jaume el que sigui prioritari, el que sigui primer, abans 
d’arribar al Call Jueu perquè la situació és molt diferent i només cal que es vagi allí, a veure el Barri de Sant 
Jaume, actualment es troba en una situació, tot i el sanejament efectuat conjuntament amb l’Incasol, es troba 
en una situació de manca de serveis, es troba en una situació de falta de sanejament, amb falta de carrer, 
d’urbanització, de serveis. Això no succeeix al Call Jueu. Si vas al Call Jueu continua havent-hi habitatges, 
continua vivint-hi gent, continua havent veïnatge, continua havent-hi serveis, carrers, etc., no? I per tant, 
creiem més necessari que primer s’actuï al barri de Sant Jaume i entenem, a més, que seria un error 
presentar els dos projectes, perquè ja saben com funciona la Llei de barris i, per tant, s’ha de prioritzar i s’ha 
d’actuar fermament vers un projecte únic. I en aquest sentit, si s’acabaria també demanant als tortosins i 
tortosines i potser que vegin realment quin és l’estat del barri de Sant Jaume, quin és l’estat del Call Jueu i a 
partir d’aquí determinin quin és aquell barri que necessita una actuació més urgent en quant a la 
rehabilitació, després a continuació de l’actual Llei de barris que estem portant a terme al nucli antic. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordàn: Molt bé. Al grup de Plataforma per Catalunya i al grup del Partit 
Popular dir-los-hi que poc a poc es poden fer les coses i, per tant, que més enllà d’aquests arranjament 
pensem que si que cal planificar, hem dit més d’una vegada que Tortosa necessita un pla estratègic a nivell 
global i, en aquest sentit, també pensem que aquest barri en concret, pel seu potencial que té, podria tirar 
endavant. 
 
Als grups que ens han donat suport moltíssimes gràcies. I pel que fa al grup de Convergència i Unió, 
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l’apreciació històrica quan jo parlava del segle XII, de la presència jueva, em referia al barri de Remolins, és 
quan Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, va conquerir la nostra ciutat i va fer donació d’aquella zona 
als jueus i, evidentment, sabem de l’existència de la làpida trilingüe i de la comunitat jueva des de molt antic, 
però parlàvem de la zona de Remolins com a call jueu. 
 
S’han fet coses, els hi estem dient que sí, però pensem que cal anar més enllà i els donaré alguns exemples 
de coses que encara estan malament i per això pensem que cal donar confiança i cal posar-nos aquest 
objectiu a mig – llarg termini. Cases en ruïnes, carrers a pedaços, sistema de clavegueram deficient, el 
Balneari del Porcar que també està molt malament, edificis de propietat municipal en mal estat, la muralla de 
Remolins que també fa falta acabar, problemes en general de convivència i, per tant, pensem que cal aquest 
pla integral que tingui en compte altres elements, com per exemple la rehabilitació dels habitatges, com per 
exemple la rehabilitació d’urbanisme, com per exemple les polítiques socials o com per exemple la 
dinamització comercial. 
 
En aquest sentit, la nostra moció era una moció oberta, que no parlava ni de dates ni de quantitats exactes 
perquè sabem de les dificultats econòmiques i simplement demanàvem, segons el nostre criteri, el nostre 
model de ciutat, que es prioritzés el Call abans que el barri de Sant Jaume, en el cas de que no es pogués, 
perquè pensem que els diners públics que s’han de gastar, s’han de gastar en aquells elements que després 
puguin beneficiar més a la ciutat i en aquest sentit, fruit d’aquest cap de setmana com s’ha dit moltes 
vegades aquí, la importància del Call Jueu a nivell turístic i econòmic és molt més important que la d’altres 
barris de la ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Només per recordar-li que nosaltres hem votat que sí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor Jordàn, estem d’acord en anar més enllà al Call Jueu, per això 
hi estem treballant i per això volem potenciar-lo i per això ens hi hem posat a fons, però jo el que li voldria 
preguntar és quantes cases hi havien en ruïnes, ara fa cinc anys al Call Jueu? Com estaven aquestes cases fa 
cinc anys? Com estava el clavegueram fa cinc anys? Com estava la muralla? Com estaven les diferents 
actuacions que s’han fet? En definitiva, com estava el Call Jueu ara fa cinc anys i com està ara? Per tant, 
aquest Govern ha apostat pel Call Jueu i s’ho ha cregut això del Call Jueu, ens ho hem cregut molt. No s’ho 
havia cregut ningú i nosaltres ens ho hem cregut i a partir d’ara hi treballarem i estem potenciant-ho per tal de 
que sigui realment un pol d’atracció turística el nostre Call Jueu.  
 
Però vostè ens està dient “és una moció oberta”. No és una moció oberta. Ens està demanant que 
prioritzéssim el barri de Sant Jaume respecte al Call Jueu i nosaltres apostem. Perdó, al revés, que 
prioritzéssim el Call Jueu pel que fa al barri de Sant Jaume, però nosaltres creiem, i en això sí que li 
demanaria, que potser no ho ha vist bé, però que vagi a veure el barri de Sant Jaume, les condicions que està, 
que no tenen serveis, que està en ruïna pràcticament, que no hi viu gent i que la gent, la poca gent que queda 
està en unes condicions que reclama i que demanda que poguéssim resoldre aquest problema i que, per tant, 
el que hem de fer primer que res és prioritzar en aquelles situacions que estan pitjor a la ciutat i, en aquest 
cas, el barri de Sant Jaume mereix, abans que el Call Jueu, que poguéssim apostar per aquesta Llei de Barris, 
que no vol dir que no continuéssim actuant en aquest Call Jueu, tal i com estem fent fins ara. 
 
Intervenció del Sr. Jordàn 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordàn: Bé, a la senyora Roigé contestar-li que evidentment que sí, que 
hem vist tot el que s’ha fet i, com he dit a l’exposició dels motius, felicitem a l’equip de Govern sobre tot el que 
s’ha fet. Jo crec que més humil que això no hi ha res, llavors vostès mateixos. Però el que els hi estem dient, 
que és una moció oberta, perquè estem dient-los-hi als punts que s’iniciï a treballar sobre el Call Jueu, que 
s’intenti presentar amb el Call Jueu, de manera conjunta, amb el barri de Sant Jaume i que si en el seu dia, 
econòmicament es veu inviable, que es faci l’altre punt. 
 
Sobre el barri de Sant Jaume i sobre el Call Jueu, està clar que vostès tenen una prioritat, nosaltres en tenim 
una altra, però li repeteixo que els arguments que nosaltres pensem que han de fer rehabilitar el barri Jueu és 
que en aquests moments el barri Jueu encara es pot salvar per tal i com està, cosa que l’altre barri, 
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desgraciadament, està en una situació molt més greu i, sobretot, que aquest és l’argument econòmic, jo crec 
que és més important, repercutiria econòmicament molt més a la nostra ciutat, tal i com tots experts durant 
aquests últims dies i mesos han fet palès de la seva importància a nivell internacional. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 13 vots en 
contra corresponents als regidors dels grups municipals de CIU (12) i PP (1) i 8 vots a favor corresponents als 
regidors dels grups municipals d’IETE (2), PSC (3), ERC (2) i PxC (1). 
 
 

*-*-* 
 

PART DE CONTROL 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
 21/2012, de 30/04/2012 
 22/2012, de 02/05/2012 (extraordinària i urgent) 
 23/2012, de 07/05/2012 
 24/2012, de 14/05/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 330/2012 a la 431/2012 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
17 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: La meva pregunta ve feta perquè m’han demanat el veïnat de la 
Simpàtica que la faci i és que s’està demanant fa dos anys que es facin requeriments, els que calgui i els que 
siguin, per arreglar la carretera, que estava molt ben arreglada i que per la interconnexió de xarxa ha quedat 
en un lamentable estat. Llavors, la pregunta és: s’ha fet ja només requeriment o ja s’ha anat via judicial, com 
s’hauria d’anar després de dos anys d’estar demanant de que s’arregli aquesta carretera? Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Gamundi. Ara no li voldria discutir els terminis, jo 
crec que dos anys no han passat, passa el temps molt ràpid, però no han passat en cap cas. Vostè ara em diu 
any i mig, jo m’atreviria a dir que ni any i mig, però si vostè em diu any i mig, jo tampoc no li discuteixo els dos, 
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li dic que no és cert. No li discuteixo l’any i mig, li dic que no crec que és la xifra, però dir-li que, segons el que 
em consta i m’ha comentat ara la regidora, que s’han fet diversos requeriments, d’aquests requeriments les 
empreses els han anat atenent , no d’acord amb la nostra conformitat sempre i, per tant, hem anat continuant 
fent requeriments. Jo crec que d’això se l’ha informat a la comissió informativa en detall i li tornarem a donar 
les dades exactes dels requeriments, de les atencions dels requeriments i dels nous requeriments efectuats 
perquè, a més a més, més que les obres de la interconnexió, que ningú “s’asuste”, no s’estava 
interconnectant cap xarxa, eren simplement obres de connexió als diferents dipòsits i futurs dipòsits i pous, 
per poder assolir una hipotètica emergència que es pogués produir per les obres del pantà de Flix i, si no 
recordo malament i no ho recordo, això ho han fet dos empreses diferents i, malgrat no estem absolutament 
satisfets de totes, tampoc el grau d’insatisfacció no és el mateix amb una empresa que amb una altra. Però en 
tot cas, l’informaran degudament en junta, en la comissió informativa, com ja em diu la regidora que han fet 
però, sense cap problema, tornarem a reiterar i, en tot cas, també parlarem amb aquests veïns de la 
Simpàtica que s’ha adreçat a vostès i no ho han fet a nosaltres, però també intentarem parlar-li. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
ACOMIADAMENT DE LA SRA. NÚRIA CHERTÓ I DEL SR. JAUME FORCADELL, COM A REGIDORS 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua la seva intervenció el Sr. Alcalde: Una vegada finalitzats els torns de precs i preguntes, com vostès 
saben a través de la premsa, hi ha dos regidors que per diferents motius han anunciat que no continuaran 
com a regidors a aquesta Corporació i jo ara els cediré la paraula, als dos, per a que es puguin acomiadar. Jo 
en tot cas, en nom propi i en nom de tota la Corporació, agrair-los a tots dos el treball. A la senyora Núria 
Chertó en aquest any que hem compartit Corporació local. Amb el senyor Jaume Forcadell m’entendran que 
hem compartit més temps, cinc anys i malgrat ha estat portaveu de l’oposició, jo li vull agrair la feina feta, a 
tots dos, la feina feta, les seves aportacions que segur que han estat fetes de forma constructiva i ben 
intencionada, malgrat en moltes ocasions, no haguéssim pogut compartir criteri perquè tindrem diferents 
visions de la ciutat o de la gestió de la ciutat i això, evidentment, també enriqueix la ciutat. 
 
En tot cas, en nom de la resta de companys de la Corporació actual, i al senyor Jaume Forcadell doncs també 
de la Corporació anterior, agrair-los la seva feina i dir-los que ara també disposaran del temps que vostès 
creguin convenient per poder-se adreçar a aquest Ple i a la ciutadania en general. Hem dit que ho faríem per 
ordre d’antiguitat, per tant primer té la paraula la senyora Chertó i després tindrà la paraula el senyor 
Forcadell. Senyora Chertó, quan vulgui. 
 
Intervenció de la Sra. Chertó 
Seguidament pren la paraula la Sra. Chertó: Gràcies senyor Alcalde i Regidors, Regidores i sobretot avui 
també, públic assistent. Primer que res agrair l’espai al plenari per tal de que, com ja havia comentat, era una 
decisió personal de fer-ho d’una manera oficial, institucional. Farà un any vaig prendre la meva acta de 
regidora, no arriba a un any, va ser l’11 de gener de 2011, perdó, de juny. Voldria fer de manera oficial, com 
deia, la meva renúncia a l’acta de regidora, sobretot com ja he fet palès a la premsa, tant per motius 
personals com per motius professionals, com deia volia fer-ho en Ple, per tal de recolzar aquesta idea que he 
anat anunciant de la responsabilitat i el compromís que hem de fer palès els càrrecs públics. Volia fer-ho al Ple 
també per tal de dirigir-me a tots els companys que hem estat en aquest Ple, molt especialment als del meu 
grup municipal. Ha estat un any de descobriment, de descobriment de com podem ajudar a la ciutat, com 
podem dedicar-nos a la ciutat i per això, abans que res, voldria demanar disculpes si en alguna de les meves 
actuacions o dels meus comentaris he pogut fer mal a algú o algú s’ha pogut sentir ofès, no era la intenció. 
 
Deixar palès que la principal intenció personal i crec que dels que estem aquí asseguts és la de lluitar per la 
ciutat, moltes vegades des de vessants diferents, o camins diferents , però crec que amb la intenció d’aportar 
el millor. No entraré en disputes però crec que tots, tots, els alcaldes i els seus equips m’han aportat coses 
positives i potser coses menys positives, però som humans.  
 
Voldria aprofitar també aquest temps que tinc per donar les gràcies, principalment a..., m’emociono perquè no 
seria possible sense la família, sense, ho sabeu els que esteu aquí “sentats” que principalment, tant en la 
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decisió de formar part d’una candidatura, com la decisió de prendre una acta de regidora o dedicar-se a la 
política és gràcies al recolzament de la família, sinó en cap cas seria possible. Jo vull agrair al meu pare i a la 
meva mare, que estan avui aquí “sentats”, que són els principals recolzadors d’aquestes decisions que a 
vegades no s’entenen però que indubtablement recolzen. També ho voldria fer, en aquest cas, a Joan Sabaté 
que ha estat la persona que m’ha obert la porta i a tot l’equip de persones que estan al voltant i que, malgrat 
siguem pocs, no ens deixen mai caure i és molt important tenir un equip darrera que treballi, no només en els 
moments bons, sinó en els menys bons, que és quan realment es veu on estan les persones. 
 
No em vull oblidar tampoc, i no sembli demagògia, però als més de 2000 votants que han permès que jo ara 
estigui aquí asseguda i no voldria que prenguessin la meva decisió de deixar l’acta com un fet 
d’irresponsabilitat, sinó ans el contrari; és perquè crec que les persones que s’han de “sentar” en aquesta 
cadira han de ser persones a donar no el 200% , sinó el 1000%  del seu temps i en aquests moments no 
disposo d’aquest temps. 
 
I finalment a tothom, sobretot en aquest últim mes, a les mostres de “carinyo” que han hagut des d’àmbits 
molts diferents però que, al fi i al cap, no converteixen aquest moment en millor però si ajuden a prendre una 
decisió que en cap cas és fàcil, però que està presa, sobretot, des de la responsabilitat que comporta estar a 
un Ple d’una ciutat com Tortosa. 
 
I vull acabar parlant d’aquesta ciutat, vull acabar dient que hem de creure, no només els que estem aquí 
“sentats”, no només els que esteu allí “sentats”, els que estan darrera les càmeres, tots hem de creure i 
sobretot estimar la nostra ciutat. Ens en sortirem. Vull deixar un missatge de positivitat i els meus companys 
ho saben, vull ser molt positiva i per això vull acabar dient que no m’aparto de la política, no estic frustrada, 
crec en aquesta ciutat, crec en tots els tortosins i tortosines i per això també vull deixar clar que, des d’una 
vessant més de base del partit, poder continuar treballant per tal d’aportar millores en aquesta ciutat, perquè 
quan d’una vegada acabéssim de sortir d’aquesta crisi, no només econòmica sinó de valors, realment de 
valors, crec que és el és important, poguéssim sortir-ne reforçats i que poguéssim veure aquella ciutat que 
tots hem somiat. Moltes gràcies a tots. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit el senyor Alcalde cedeix la paraula al Sr. Forcadell: Gràcies Alcalde, companys i companyes. Jo 
correré molt per a que no em passi el que li ha passat a Núria, no crec que ho aconsegueixi perquè sempre 
estem igual, últimament això tot és emoció i plors. 
 
Bé, és un orgull haver estat aquí durant cinc anys. Jo me’n vaig amb un sentiment agredolç, la gent que em 
coneix sap que a mi m’apetia fer més coses, que m’hagués agradat governar, que per això ens presentem a 
les eleccions, però aquí manen els resultats electorals i he fet el que la gent m’ha manat que faci, en aquest 
cas fer de portaveu d’un grup a l’oposició a l’Ajuntament de Tortosa. S’ha fet el que s’ha pogut, jo tampoc estic 
cremat, que tothom diu “ és que se’n va clar, és que això crema molt i més amb aquest Alcalde que tenim, 
això crema molt eh”. No, no, en absolut.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde fa un incís: És l’últim dia, eviti les al·lusions personals senyor Forcadell. Jo li agrairé també. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Aclareix el Sr. Forcadell: Sap, senyor Alcalde, que és una al·lusió “carinyosa”. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde contesta: Em consta. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Continua el Sr. Forcadell amb el seu discurs: I és evident que això és difícil, és dur, per a la gent que està al 
govern i per als que estem aquí però jo no estic cremat i això vull que quedi molt clar, perquè tothom es pensa 
que clar, ostres que això consumeix i tal. No, senzillament avui la vida em porta a un altre lloc i me n’he d’anar 
i senzillament és això i no passa res més, no hi ha cap dramatisme. Me’n vaig i me’n vaig tranquil. I me’n vaig 
tranquil pel que he fet i com ho he fet i me’n vaig tranquil perquè el grup queda en molt bones mans. El Jordi i 
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la Cinta estic convençut de que ho faran molt bé no discutint, que a mi n’ha tocat discutir molt a aquesta sala, 
sinó intentant aportar. Jo crec que venen anys d’aportar i d’intentar construir tots plegats solucions per a la 
nostra gent. Perquè Tortosa, i també ho comentava la Núria, Tortosa té potencial, Tortosa no hauria de ser el 
que és, hauria de ser molt més i entre tots hem de buscar les solucions per a ficar Tortosa al “puesto” que es 
mereix i crec que ho hem de tenir molt clar que l’objectiu final de tots, uns per aquí, uns per allà, uns que 
volen arreglar el Call Jueu, els altres que volen arreglar Sant Jaume, però tots hem de tenir clar que haurien 
d’estar construint. Insisteixo molt en aquesta paraula perquè realment a vegades em dóna la sensació de que 
se’ns oblida. 
 
Per a fer això, per a construir s’han de fer determinades coses. No entrarem en temes. Jo crec que vostè, 
senyor Alcalde, i jo fa un temps que ens coneixem. Sap que crec què s’hauria d’haver fet i no s’ha fet i sap que 
es pensa fer i jo crec que no s’hauria de fer. A vostè li queda, vostè té per davant tres anys d’una 
responsabilitat enorme i jo l’animo a que intenti compartir la reflexió amb més gent i a orientar aquesta ciutat 
per a que estigui el millor possible d’aquí uns anys. Ja dic, ho faig d’una manera avui molt suau, molt 
tranquil·la, perquè és l’últim dia i no vull entrar en polèmiques.  
 
Per últim, vull animar a la gent a que faci política. He dit abans que no estàvem cremats, no estem cremats. 
Això, durant una època de la vida, ho hauria de fer tothom o gairebé tothom, si no a un partit polític a 
qualsevol activitat que comportés defensar interessos col·lectius i no estar només pendents de lo d’un mateix. 
I la política és la solució, no és el problema. L’hem convertit entre tots plegats, a lo millor, alguna vegada en el 
problema, però per la política passa la solució a tot això, no el problema, passa la solució. I, per tant, en temps 
difícils, en un territori que està complicat, a una ciutat que pot ser i vol ser molt més del que és, jo crec que el 
missatge ha de ser que és una experiència molt bonica i que tothom que pugui, s’hi posi. 
 
I ja per acabar, moltes gràcies a la gent que m’ha donat suport i a la gent, evidentment, que ens ha donat 
confiança electoral i a molta altra que segurament no ens ha donat confiança electoral, però que ha 
demostrat respecte i “carinyo” i afecte en molts moments i en molts moments també difícils i complicats.  
 
I acabo, si puc. Visca Tortosa, visca les Terres de l’Ebre i visca Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació, el senyor Alcalde pren la paraula: Moltes gràcies senyor Forcadell, moltes gràcies a tots dos. 
Aquest és un torn de cortesia i, per tant, les al·lusions que han hagut a l’Alcalde, els consells els accepto, les 
reflexions queden damunt la taula i ja les contestarem un altre dia. 
 

*-*-* 
 
I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les vint-i-dos hores i trenta-sis 
minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari acctal.        Vist i plau 
          L’alcalde 
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	Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Les bases de la personalitat s’assenten dels 0 als 6 anys, és per això que aquesta etapa o aquest estadi és fonamental en l’educació de les persones i en el desenvolupament de les multiintel·ligències que fan que la persona pugui arribar a l’adultesa amb una maduresa de qualitat i expertesa. 
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	PROPOSTA D’ACORD 
	Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
	Seguidament el senyor Alcalde dóna la paraula al Sr. Sabaté Ibarz: Les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i trastorns mentals, amb especials dificultats d’inserció al mercat laboral és un col·lectiu vulnerable, molt fràgil, que precisa que la societat li doni suport, perquè d’una altra manera, si no é així, va abocat a l’exclusió social i ells, en sí mateix, pateixen aquesta exclusió social i les seves famílies també tenen un fort patiment, veien sobretot com els familiars ascendents de primer grau, conforme es van fent grans, pateixen de veure com llurs fills tenen un futur incert i, per tant, precisen de la complicitat de les institucions públiques per poder fer que aquest col·lectiu tan vulnerable i tan fràgil estigui protegit. 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, després de sentir una altra versió de la moció que ja havíem presentat nosaltres fa un rato per la inserció laboral dels discapacitats, ara hem sentit la versió de l’esquerra, bé, jo en principi tenia pensat votar que no però, ja que els senyor Sabaté demana unanimitat, intentarem, ho intentarem, al menys per part nostra no quedarà. Tot i així, si que voldria dir una cosa que és que, a veure, em sembla que som, nosaltres som molt més coherents que els socialistes, ja que ells, apart de votar que no a la nostra moció que era calcada a la que han presentat ells, a sobre ens diuen que som extremistes. Home, senyor Sabaté miri, jo que vol que li digui, jo no m’hi considero i més aviat considero que una de les esquerres més extremes que ha tingut Europa aquests últims anys, ha sigut el socialisme espanyol. Moltes gràcies. 
	 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Aquest és un tema, la moció planteja un tema que més que de cap és de cor, és de cor pel col·lectiu al qual va dirigit i des de “luego” és dels més vulnerables que hi ha avui en dia, inclús més encara perquè potser els afecta molt més la situació d’incertesa i la situació de disminució econòmica que pot comportar aquesta situació. 
	Intervenció del Sr. Forcadell 
	Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell: Senyor Sabaté, evidentment, votarem a favor de la proposta. Estem parlant d’un col·lectiu d’una vulnerabilitat extrema i estem parlant d’unes actuacions que són absolutament necessàries si volem ser una societat europea avançada. Si volem ser una altra cosa, si volem ser una república “bananera” potser no cal, si volem ser una societat europea, moderna i avançada, això són línies roges que mai es deurien de creuar i, per tant, votem a favor de la moció. 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Senyor Sabaté, presentant de la moció, vostès han presentat una moció per a que s’acabin les retallades en matèria d’integració laboral de les persones amb discapacitat. Bé, la música és bona, no?, però com diu aquella dita, el problema és que ja podem xiular, que si l’ase no vol beure. No estic dient eh, que el govern d’Espanya, vull dir que aprofito una dita popular. Per tant, és probable que no hi hagi res a fer. 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: En aquest cas, senyor Sabaté, els demanaríem per part del nostre grup, que ens acceptin unes esmenes a la moció presentada. Entenem que és necessari clarificar el que estem demandant i el que volem que s’aprovi en aquest plenari.  
	Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
	Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Només una clarificació. No he entès el que ha dit en el punt Segon, 1. 
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	A continuació pren la paraula el Sr. Jordàn: Bé, a la senyora Roigé contestar-li que evidentment que sí, que hem vist tot el que s’ha fet i, com he dit a l’exposició dels motius, felicitem a l’equip de Govern sobre tot el que s’ha fet. Jo crec que més humil que això no hi ha res, llavors vostès mateixos. Però el que els hi estem dient, que és una moció oberta, perquè estem dient-los-hi als punts que s’iniciï a treballar sobre el Call Jueu, que s’intenti presentar amb el Call Jueu, de manera conjunta, amb el barri de Sant Jaume i que si en el seu dia, econòmicament es veu inviable, que es faci l’altre punt. 

	PART DE CONTROL 
	ACOMIADAMENT DE LA SRA. NÚRIA CHERTÓ I DEL SR. JAUME FORCADELL, COM A REGIDORS 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció de la Sra. Chertó 
	Intervenció del Sr. Forcadell 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Forcadell 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Forcadell 
	Intervenció del Sr. Alcalde 





