
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
3/2012 

 
 
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 VILA, ALÍCIA  
JORDÁN 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  
LINAGE DÍEZ, JOSÉ LUIS 
 

Tortosa, sent les dinou hores i trenta minuts del dia 
06 de febrer 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 

 
1r. Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
 
Ordinària 26/2011, de 5 de desembre 
Ordinària 1/2012, de 2 de gener  
Extraordinària 2/2012, de 20 de gener  
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
2n. Dictamen de proposta d’acord de verificació del text refós de la modificació puntual del POUM àmbit barri 
de Sant Jaume. 
 
3r. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM regulacions 
existents en polígons d’actuació. 
 
4t.  Dictamen de proposta d’acord de posada a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya de la finca de 7.067 m2 núm. 46536 de propietat municipal, destinada a la construcció de la 
nova escola de Sant Llàtzer.  
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SERVEIS A LES PERSONES 
 

5è. Dictamen de proposta d'acord per a la inclusió al nomenclàtor del municipi de: Camí del presseguer, Camí 
de la Iuca i Camí de la Troana. 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
6è. Dictamen d'aprovació de la proposta d'establiment de preus públics per a les diferents prestacions socials 
de l'Ajuntament de Tortosa: Servei d'Ajut a Domicili, Servei de Teleassistència, Servei de Transport Adaptat. 
 
 

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS 
 
7è. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes, en sol·licitud de concessió d'aigües procedents de 
l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) de Tortosa – Roquetes. 
 
8è. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes, per a instar a que el govern municipal faci públic el 
deute del Govern català amb l'Ajuntament, les empreses municipals i organismes autònoms i  instar a la 
Generalitat a liquidar-lo de forma urgent. 
 
9è. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes, per a instar que el govern municipal faci públic el 
deute amb els seus proveïdors i altres Administracions Públiques i per instar a l'Ajuntament a liquidar-lo de 
forma urgent. 
 
10è. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes, en defensa dels centres educatius municipals.  
 
11è. Proposta del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa, instant a utilitzar el català occidental tortosí 
en els seus documents oficials. 
 
12è.  Proposta del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa, per tal de mantenir el desplegament de la 
Llei de Barris. 
 
13è. Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana, per a facilitar la comunicació de cremes agrícoles. 
 
14è. Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana, per declarar Tortosa municipi republicà. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
15è- Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 53/2011, de 27 de desembre 
 54/2011, de 29 de desembre 
 1/2012, de 2 de gener  
 3/2012, de 16 de gener  
 4/2012, de 18 de gener  
 5/2012, de 23 de gener   
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 2865/2011 a la 2931/2011  
 De la 1/2012 a la 66/2012 
 
16è.- Informes de l’Alcaldia.  
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17è.-  Control dels òrgans de la Corporació: 
 
  a) Mocions 
  b) Precs 
  c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 26/2011, de 5 de desembre. 
− Ordinària 1/2012, de 2 de gener.  
− Extraordinària 2/2012, de 20 de gener. 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM ÀMBIT BARRI DE SANT JAUME. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
Per resolució adoptada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió celebrada en 
data 19 d’octubre de 2011 es va aprovar definitivament la modificació puntual del POUM àmbit del barri de 
Sant Jaume, supeditant-se la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, per triplicat, i verificat i degudament diligenciat per l’Ajuntament de Tortosa en que s’incorporés una 
sèrie de prescripcions. 
 
Vist el text refós aportat incorporant les prescripcions ressenyades per la CUTE, i l’informe favorable de 
l’arquitecte municipal envers el mateix. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de serveis al territori en sessió celebrada en data 
16 de gener del 2012, amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Verificar el text refós presentat, referent a la modificació puntual del POUM àmbit del barri de Sant 
Jaume. 
 
Segon.- Trametre a la CUTE l’esmentat text refós per triplicat i degudament diligenciat, als efectes de la seva 
posterior publicació al DOGC i consegüent executivitat. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria absoluta 
del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
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03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
REGULACIONS EXISTENTS EN POLÍGONS D’ACTUACIÓ. 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària de data 3 d’octubre 
del 2011 la modificació puntual del POUM “regulació edificacions existents en polígons d’actuació”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al BOP núm. 
240 de data 18 d’octubre del 2011  i diari la Vanguardia de 21 d’octubre, no s’han presentat al·legacions 
contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació. 
 
Vista la documentació tècnica redactada corresponent a l’aprovació provisional en la que es manifesta que 
respecte l’aprovació inicial s’ha sofert les següents modificacions:  
 
Respecte al polígon situat a Jesús, el “PA_JES1727/1d” dibuixat en els plànols de la sèrie 13, ha estat 
suprimit de l’àmbit de la modificació perquè es tracta d’un polígon amb edificació de clau “3”, corresponent a 
zones residencials de caràcter plurifamiliar, i per tan, fora de l’objecte de la present modificació. 
 
Respecte als polígons “PA-PED1130/4i” i el “PA-PED1130/4h”ubicats al Reguers també s’han suprimit pels 
mateixos motius que en el cas anterior. 
 
Per últim indicar que als plànols de la sèrie “I.4” s’han ombrejat els àmbits objecte de modificació per una 
major claredat en la seva identificació.   
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres Públiques de data 16 de gener del 2012, 
amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
Atès el que disposen els articles 85,96 i 97 del decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del text refós de la llei 
d'urbanisme, 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “regulació edificacions existents en polígons 
d’actuació” amb les modificacions anteriorment exposades respecte a l’aprovació inicial.  
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva aprovació 
definitiva, si s’escau. 
 

*-*-* 
 
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, IETE, ERC, PP i PxC, i 3 abstencions corresponents als regidors 
del grup municipal PSC. 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE POSADA A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA FINCA DE 7.067 M2 NÚM. 46536 DE PROPIETAT MUNICIPAL, 
DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA DE SANT LLÀTZER.  
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
Per acord adoptat en sessió plenària de l’ajuntament de Tortosa celebrada en data 23 de desembre de 2005, 
modificat pel propi ple municipal en sessió de data 1 de març del 2010, es va acordar la cessió gratuïta de 
domini de la finca núm. 46536 en favor de la Generalitat de Catalunya, actuació que es feia mitjançant ICF-
Equipaments. 
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Vist que  de conformitat al escrit presentat pel Director General de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha acordat deixar sense efecte 
l’acceptació de la finca abans esmentada  i que l’actuació no serà duta a terme per l’empresa pública ICF-
Equipaments sinó que s’ha encarregat a Gisa la seva execució per compte de la Generalitat fent-se necessari 
deixar sense efecte els acords plenaris adoptats anteriorment per l’Ajuntament als efectes de possibilitar la 
construcció de la nova escola de Sant Llàtzer. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en 
data 16 de gener del 2012, amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
Al Ple de l’ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Deixar sense efecte els acords plenaris adoptats per l’ajuntament de Tortosa relatius a la cessió de 
domini de la finca núm. 46536 de 7.067 m2 adoptats en sessions de 23 de desembre de 2005 i 1 de març 
de 2010. 
 
Segon.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la finca que es 
descriurà a continuació a fi i efecte de que es construeixi i es posi en funcionament la nova escola de Sant 
Llàtzer, cedint l’ús de la construcció, un cop finalitzada, a favor de la Generalitat de Catalunya: 
 
“Solar per edificar, situada en el terme de Tortosa, inclòs en el PM Raval de la Llet,de superfície 7.067,00  m2, 
identificada en el PM Raval de la LLet  sota el número Un, que limita al nord  amb zona Clau V-POUM i porció 
segregada, per l’est amb parcel·la 9, pel sud limita amb les parcel·les 2, 3, 4 , 5, 6 i part de la 9 i per l’oest amb la 
parcel·la 9”. 
 
Inscrita al registre de la propietat núm. 1 de Tortosa, finca núm. 46536, tom 3697, llibre 908, foli 178. 
 
Tercer.- La finca posada a disposició s’ha de destinar a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys, d’acord amb 
l’article 50 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni del es Entitats 
Locals de Catalunya. 
 
Quart.- El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no tenint cap condicionant 
mediambiental i restant en execució tots els serveis necessaris pel desenvolupament normal de l’equipament 
previst. 
 
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble 
cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí pel Departament d’ensenyament, sense cap 
cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres. 
 
Cinquè.- Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del municipi, quedaran 
afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l'ajuntament la conservació, manteniment, neteja, 
subministraments i vigilància. 
 
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una finalitat diferent a la educativa, 
sense autorització prèvia del Departament d’Ensenyament d’acord amb el corresponent expedient administratiu 
d’autorització prèvia a la desafectació. 
 
Sisè.- L’ ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per la normativa vigent. 
 
Setè.- Facultar a l’Alcalde - President de l’Ajuntament de Tortosa per la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde exposa que, donat que la Generalitat ha canviat varies vegades de parer sota quina titularitat 
acaba executant aquesta obra, tornem a cedir-la, aquesta vegada a disposició del Departament 
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d’Ensenyament, l’última havia estat, si no recordo malament, a nom d’ “ICF Infrastructures i Equipaments” per 
a que es pugui, esperem que prompte, iniciar les obres de les obres de l’escola de Sant Llàtzer.  
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, manifestant que esperem que aquesta sigui, com bé ha dit l’Alcalde, 
l’última sessió que haguem de fer d’aquests terrenys per a la construcció d’un centre educatiu necessari per a 
la nostra ciutat i llargament esperat pels veïns i veïnes de la zona de Sant Llàtzer. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació el Sr. Monclús pren la paraula, qui manifesta que a natros el que ens sembla és que, òbviament, 
s’ha de cedir, per lo tant el nostre vot és afirmatiu, però volem fer una reflexió sobre això, perquè la 
construcció d’aquesta edificació diràs que estigui maleïda perquè ja des de l’any 2004 jo ja sentia dir a Xavier 
Vega, que llavors era director dels Serveis Territorials d’Educació, que ja disposava de 2 milions d’euros per a 
poder construir, però que per unes coses o per altres, això no es podia acabar fent. Al final s’ha cedit, s’ha 
tornat a cedir, sembla que en aquests moments el cost del col·legi se’n va a 7 milions i mig perquè s’ha de fer 
en alt, per les prescripcions que hi havia des de l’ACA i això ha fet que, com deia el Sr. Alcalde, que se cedeixi, 
que es torni a cedir i en estos moments sembla que sigui Gisa. Em sembla recordar també que l’últim acord 
de govern, de l’anterior govern, ja es va prendre l’acord de govern de poder-se construir, però estem a hores 
d’ara i això segueix igual. Mirem els pressupostos de la Generalitat d’enguany i vam veure que hi havien 
291.000€ i si el col·legi costa 7 milions i mig o 7, una xifra alta, pues bé, ens estranya. Per això ahir Esquerra 
va presentar una esmena, per a que, al menys enguany, hi haguessin 3 milions i mig d’euros per a que es 
pugues construir el col·legi i això no ha prosperat. Per lo tant, ens sembla una mica que no pugui passar com 
amb la carretera de Tortosa a l’Aldea, que va costar 11 anys. En fi, era una reflexió que les ganes que tenim és 
de que tinguéssim aquest col·legi i això vagi endavant. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, exposant que, en la mateixa línia, Sr. Alcalde, amb els anys que fa que 
va, el que al nostre entendre la insuficiència pressupostària dels pressupostos de la Generalitat, tot i essent 
conscients del moment econòmic que estem, el nostre vot favorable, però volem expressar la necessitat de 
que això no es perllongui al llarg dels anys i que pugui ser una realitat com més prompte millor. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, tot i donant les gràcies, en un primer lloc a tots pel seu vot 
favorable. Després les reflexions que han fet el Sr. Monclús i el Sr. Sabaté mereixen un comentari. Dir que 
“infradotat” als pressupostos de la Generalitat d’aquest any, si l’obra s’acaba fent, és una mica agosarat, 
perquè el govern tripartit, del qual formava part Esquerra Republicana, vostè Sr. Monclús diu que el Sr. Xavi 
Vega diu que tenia 2 milions d’euros per a fer el col·legi; els devia tenir a algun calaix, perquè als pressupostos 
no els vam veure mai, mai de mai. Per tant, diu que també va fer un acord lo govern, amb ni cinc de 
consignació pressupostària. Ara vostès diuen que 291.000€ són pocs. Bueno, segurament que són pocs, però 
quan no hi ha hagut cap consignació pressupostària, són 291.000€ més que mai ha tingut aquest col·legi per 
a fer-se de consignació pressupostària i, si al fi i al cap, lo govern tripartit va tenir durant 7 anys aquest terreny 
cedit i no va fer les obres, jo l’únic que els diria és que tinguessin una miqueta de respecte a l’actual govern, 
que si per aquelles casualitats que té la vida, aquest govern, amb la conjuntura econòmica adversa que hi ha, 
acaba fent el col·legi, jo crec que algú s’ho haurà de fer mirar i algú haurà de donar explicacions, perquè jo ho 
he sentit a pregons de festes, ho he sentit en compromisos de consellers, ho he sentit en compromisos de 
directors i directores generals i directores de coordinacions territorials, que l’obra ja era una realitat, que 
l’obra ja estava feta i al final ni cinc de calaix. 
 
L’obra costa 7 milions de d’euros. Si, costa 7 milions d’euros perquè no sé qui de l’anterior govern es va 
entestar en que s’havien de fer uns requeriments que no s’havien fet en altres escoles. Això no és 
responsabilitat ni d’aquest alcalde ni d’aquest ajuntament, però en tot cas, les coses estan com estan, per 
tant, que vostès vinguin ahir, que ara 291.000€ són pocs i que Esquerra ha presentat una esmena de 3 
milions d’euros: “mecachis!” Sr. Monclús, quina llàstima que no presentés aquesta esmena mentre Esquerra 
era decisiva al govern. Jo no entenc si es va estar, Esquerra Republicana, 7 anys al govern de Catalunya i eren 
la clau, perquè no van fer aquest col·legi, i ara, quan estan a l’oposició presenten una esmena de 3 milions 
d’euros. Jo els diria, home, ja que han fet això, ja que han tingut aquesta forma d’actuar, mentre tenien els 
terrenys i podien executar l’obra, home, ara una miqueta de precaució, esperem a veure aquest govern que fa 
i si en 291.000€ comencen les obres, i si l’escola de Sant Llàtzer pot ser una realitat a curt termini, com a 
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mínim. No li dic que feliciten al govern actual, però intenten passar desapercebuts perquè alguna explicació 
hauran de donar. “El Sr. Xavi Vega, a l’any 2004, tenia 2 milions d’euros”; pues jo no sé si els tenia, jo no els 
vaig veure i a la Raval tampoc no els van veure, perquè l’obra no va començar i 6 anys després l’obra 
continuava sense començar i sense consignació pressupostària i amb molts d’acords, amb moltes paraules, 
amb moltes promeses, amb molts de milions d’euros que pujaven i baixaven, però l’obra sense començar. Per 
tant,  l’actual govern ha consignat 291.000€. Si comencen les obres i si l’escola de Sant Llàtzer és una 
realitat aquest any, jo l’únic que espero és que també, utilitzant aquesta sessió plenària, és feliciti al govern 
que hagi pogut fer, en una situació o una conjuntura de crisi econòmica galopant i adversitat pressupostària, 
aquesta obra. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit el Sr. Monclús pren la paraula, qui manifesta que per a que es pugui fer un col·legi, qualsevol 
instal·lació, que a la Generalitat s’hagin de cedir els terrenys i s’han de cedir els terrenys amb les condicions 
adequades i, si no estan les condicions adequades, no es pot executar. No, no faci “aspavientos Sr. Bel” 
perquè és molt donat a fer “aspavientos”. L’últim acord de govern, de l’anterior govern, es va aprovar de poder 
fer i es va consignar pressupost per poder fer el col·legi. Ara bé, l’Ajuntament no va cedir els terrenys en les 
condicions que es necessitaven i per això no es va fer. O sigui, que aquí la culpa no la doni a la Generalitat 
sinó que tot això està repartit i, per lo tant,  jo crec que no és lo moment. A la gent això no li interessa. Jo crec 
que la reflexió és que: endavant, que es faci el col·legi, perquè està durant fa massa temps i jo crec que aquí 
tothom en té una responsabilitat i l’Ajuntament també en té una responsabilitat. 
 
 Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que: Sr. Monclús, tot val, però les mentides no. Jo, si 
s’ha equivocat, ho entenc, però que menteixi d’aquesta forma no ho entenc. Digui’m en quines condicions ha 
canviat el terreny durant aquests últims 6 anys. Ni una, absolutament ni una. I vostè diu “no, que l’Ajuntament 
tenia responsabilitat”; ei! Sr. Monclús, jo li recordo que vostè estava aquí també, Esquerra Republicana estava 
aquí al meu costat i en cap moment, Esquerra Republicana, se’n va adreçar a dir que l’Ajuntament tenia cap 
responsabilitat, ni tenia cap problema en 4 anys de govern, ans al contrari i, per tant, digui’m quina és la 
condició que ha canviat, que és lo que demanava la Generalitat que no tenia. No havia res, absolutament res i 
intentar mentir i intentar falsejar la realitat, per a dir “no, es que era culpa de l’Ajuntament”. En què era culpa 
de l’Ajuntament? Digui’m una carta, digui’m un document que demanés algo que no estigués, però que no 
estigués no d’ara: ni d’ara, ni de fa un any, ni de fa dos, ni de fa tres, ni de fa quatre, ni de fa cinc.... 
 
Sr. Monclús: Feia falta l’estudi geològic. 
 
Sr. Alcalde: No, no. L’estudi geològic no el fa l’Ajuntament. L’estudi geològic el van fer..... Escolti, després 
parlarà quan tingui la paraula, però no feia falta res i si l’han enganyat o li han intentat fer veure una altra 
cosa, això és lo seu problema, però pot agafar, agafi tot l’expedient perquè per a dir això, al menys ha de tenir 
la valentia d’haver agafat l’expedient de l’Ajuntament de Tortosa i revisar-lo; no pot dir aquestes afirmacions 
tan frívoles sense haver revisat l’expedient de l’Ajuntament de Tortosa, sense haver sabut què havia dit la 
Generalitat de Catalunya. Jo hi he estat com a 5 o 6 vegades al departament per aquesta història. I el 
problema, la realitat, sap quina era? És que no hi havia consignació pressupostària, ni quan van fer els acords. 
I dius: “com pot ser això? com es pot fer un acord sense consignació pressupostària?” Pues sí, aquesta és una 
modalitat que havia descobert l’anterior govern perquè, no és que van fer acords, van fer acords i van fer 
obres sense consignació pressupostària, cosa que pareix una barbaritat, però és lo que estava passant. Però 
és que, a sobre, aquí no van fer ni l’obra. No hi havia consignació pressupostària i no van fer ni l’obra, Sr. 
Monclús, per tant, home, dir que “no, l’Ajuntament”, això és una nova modalitat. Esquerra Republicana ara diu 
que l’Ajuntament també tenia la seva culpa. Esquerra Republicana ha estat governant l’Ajuntament durant 4 
anys i en cap moment, Esquerra Republicana, ha plantejat a cap junta de govern, a cap comissió, a cap lloc 
que l’Ajuntament no havia complit, perquè és que és absurd i, per tant, em pareix... vindre aquí i dir “no, es 
que era culpa de l’Ajuntament”. Digui’m, en què era culpa de l’Ajuntament? L’estudi geològic? Quin estudi 
geològic? En tot cas l’estudi geològic correspondria també a la Generalitat.  
 
Bueno, si vol parlar la Sra. Gamundi, li cediré la paraula a la Sra. Gamundi, sinó pot intervenir vostè. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit intervé el Sr. Monclús, expressant que ja ho he dit, que era l’estudi geològic i acabar de cedir els 
terrenys en totes les condicions que demanava la Generalitat, però no ens estendrem en això perquè és pegar-
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li voltes al mateix i fer-ho llarg. Jo crec que lo que té sentit és lo que he dit abans. Natros donem el suport i 
l’únic que demanem és que això s’acceleri el màxim possible i que ens estranya que amb 291.000€ es pugui 
fer un col·legi que té un pressupost aproximadament de 7 milions d’euros. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que això no es fa en 1 any. Això tampoc ara no ho 
hem d’anar a explicar al Sr. Monclús.  
 
El Sr. Monclús diu que la idea està en que es faci el col·legi i jo només li puc dir és que si es fa aquest col·legi, 
amb la conjuntura actual, l’únic que espero és que agafi la paraula i digui “Alcalde, el felicito perquè s’ha fet lo 
col·legi”, aquell col·legi que el govern tripartit, en 7 anys de govern a Catalunya, va ser incapaç de fer” 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A LA INCLUSIÓ AL NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI DE: CAMÍ DEL 
PRESSEGUER, CAMÍ DE LA IUCA I CAMÍ DE LA TROANA. 
 
Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
Vista la petició feta per l'Associació de Veïns Ilvercavònia de Sant Josep de la Muntanya, de data 27 de gener 
de 2012, en la qual sol·liciten els sigui acceptada la proposta d'incorporar tres nous camins al barri: els 
camins del Presseguer, de la Iuca i de la Troana. 
 
Atès que s'ha comprovat que no existeixen aquests noms al nomenclàtor del municipi. 
 
Atès que s'ha comprovat que aquests camins han estat  consolidats al POUM. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Incloure al nomenclàtor del municipi els camins del Presseguer, de la Iuca i de la Troana. 
 
Segon.- Publicar l'esmentat acord, per un termini de trenta dies en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini, si no 
s'ha presentat cap reclamació o al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
06 - DICTAMEN D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS PER A LES DIFERENTS 
PRESTACIONS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA: SERVEI D'AJUT A DOMICILI, SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA, SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT. 
 
Per la Regidora i segona Tinenta d’Alcalde, Sra. Anna Algueró Caballé, se sotmet a debat del Ple el següent 
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assumpte: 
 
Atès que l'Ajuntament de Tortosa presta el Servei d’Ajut a Domicili, el Servei de Teleassistència i el Servei de 
Transport Adaptat, d’acord amb les competències que li són pròpies. 

Atès que l’art. 41 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació 
de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 

Atès que la normativa estatal i catalana  estableix, en relació amb la participació de les persones beneficiaries 
en el cost de les prestacions, que han de participar en el seu finançament segons el tipus i el cost del servei i 
la seva capacitat econòmica personal i que cap persona ha de quedar fora de la cobertura del Sistema per  no 
disposar de recursos econòmics. 
 
Vista la documentació inclosa en l’expedient per a l’establiment del preu públic per a la prestació del Servei 
d’Ajut a Domicili, Servei de Teleassistència i Servei de Transport Adaptat. 
 
Vist l'informe favorable d'intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 25 
de gener de 2012.   
 
Al Ple d'aquest Ajuntament, proposo l'adopció del següent  ACORD : 
 
Primer: Aprovar la proposta d’establiment del preu públic per a les següents prestacions socials de 
l’Ajuntament de Tortosa : Servei d’Ajut a domicili, Servei de Teleassistència i Servei de Transport Adaptat i les 
condicions d’exacció, d’acord amb el següent articulat :  
 
“ Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), als articles 12  i al 33 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’ Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i als articles 31 i 
69 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’ octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest 
Ajuntament estableix el preu públic per a les següents prestacions socials municipals: servei d’Ajut a  Domicili, 
servei de teleassistència i servei de transport adaptat . 
 
1.- El Servei Bàsic d’Ajut a Domicili està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb 
l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l’atenció personal en les 
activitats de la vida diària. 

 
2.- El Servei de Teleassistència Domiciliària s’ofereix a persones grans o amb discapacitat, que viuen soles 
permanentment o durant gran part del dia, o bé que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques 
característiques d’edat o discapacitat, i ofereix atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot 
l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el suport dels mitjans 
personals necessaris. 
 
3.- El servei de transport adaptat és un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció 
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de 
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les persones usuàries. El servei es presta mitjançant taxi 
o autobús. 
 
Article 2. Concepte 
 
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajut a Domicili en què intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter 
personal i de caràcter domèstic, consistents en: 
 
− Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels 

equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot 
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promovent llur autonomia personal. 
 
− Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de similars 

característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat anterior. 
 
b) Servei de Teleassistència domiciliària. 
 
c) Servei de Transport adaptat. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin 
beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei.  
 
Les persones la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament, sense que aquest fet pugui limitar la plena 
prestació ni condicionar la qualitat del servei o la prioritat de l’atenció. L’IRSC està fixat pel 2011 en 7.967,73 
euros anuals o 663,98 euros mensuals. 
 
D’acord amb l’art. 14.1 del reglament regulador del servei d’Ajut a Domicili de l’Ajuntament de Tortosa, estarà 
també exempta de pagament la prestació del SAD iniciada d’ofici des de l’Equip Bàsic de serveis socials.  
 
Article 4. Càlcul del preu públic 
 
4.1 Determinació del preu 
 
La determinació del preu públic aplicable a cadascuna de les prestacions descrites, parteix dels indicadors de 
referència, els quals es basen en el càlcul del cost de la prestació del servei. Per a l’ exercici 2012, l’indicador 
de referència es fixa en les quanties següents: 
 
Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili 18,00 euros/hora 
Servei de Teleassistència 27,94 euros/mes i aparell 
Servei de Transport Adaptat, amb taxi  7,71 euros per dia de servei (inclou anada i tornada) 
Servei de Transport Adaptat, amb autobús 4,05 euros per dia de servei (inclou anada i tornada) 

 
De conformitat amb la normativa reguladora de l’atenció a les persones en situació de dependència, la 
participació de la persona beneficiària en el cost dels serveis es determinarà segons la seva capacitat 
econòmica i, en el cas dels serveis d’atenció domiciliària (SAD i Teleassistència), mai superarà el 65 per cent 
de l’indicador de referència (acord de 27/11/2008 del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència).  
 
D’acord amb l’art. 44 del TRLHL, els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat, 
però quan existeixen raons de caràcter social, benèfiques o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat 
local podrà fixar preus públics per sota del cost.  
 
4.2 Persones amb resolució de Dependència  
 
Per a l’exercici 2012 es fixa en les quanties següents : 
 
Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili 11,70 euros/hora 
Servei de Teleassistència 18,16 euros/mes i aparell 

 
4.3 Persones amb resolució de SAD Social 
 
Per raons de caràcter social, en la prestació del SAD Social regirà el mateix procediment de càlcul i de 
participació econòmica que regula les persones amb resolució de dependència.  
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4.4 Preu públic per la prestació social dels serveis d’Ajut a Domicili, Teleassistència i Transport Adaptat. 
 
Preu Públic pel Servei d’Ajut a Domicili 11,70 euros/hora 
Preu Públic pel Servei de Teleassistència per a persones amb 
reconeixement de dependència. 

 
18,16 €/mes i aparell 

Preu Públic pel Servei de Teleassistència per a persones no 
dependents. 

 
27,94 €/mes i aparell 

Preu Públic pel Servei de Transport Adaptat : 
a) amb taxi 7,71 €  per dia de servei  
b) amb autobús 4,05 € per dia de servei i plaça  

 
Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima de participació  
 
1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la renda de la persona beneficiària. Els 

ingressos seran els que es generen amb caràcter regular excloent-hi les rendes originades per les 
variacions patrimonials, afegint les pensions i prestacions exemptes de tributar per l’IRPF, però excloent 
els ingressos derivats de les prestacions d’anàloga naturalesa i finalitat. 

 
2. En la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, s’hauran de tenir en compte, 

també, les deduccions per fills a càrrec, segons l’ORDRE ASC/432/2007 de 22 de novembre (publicada al  
DOGG de 27/11/2007). 

 
3. L'Ajuntament sol·licitarà a la persona usuària l’autorització per a la consulta de les dades personals 

relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat 
Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d’informació públiques. 

 
4. Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts 

abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, es 
demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents. 

 
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials rebuts, 

d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera: 
 
 - L’import de la capacitat econòmica de la persona es desglossarà per trams de renda. 
 

- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta. 
 
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda. 
 

Capacitat Econòmica 
Desglossament per trams (euros mes) 

Tipus 
(%) 

Quotes Parcials Quota Màxima de  
Copagament 

de 0 a 1 IRSC de 0 a 663,98 0 % 0,00 0,00 
d’ 1 a 2 IRSC de 663,99 a 1.327,96 30% de 0,00 a 199,19 entre  0,00 i     199,19 
de 2 a 3 IRSC de 1.327,97 a 1.991,93 40% de 199,19 a 265,59 entre 199,19 i 464,78 
de 3 a 4 IRSC de 1.991,94 a 2.655,91 50% de 265,59 a 331,99 entre 464,78 i 796,77 
de 4 a 5 IRSC de 2.655,92 a 3.319,89 60% de 331,99 a 398,39 entre 796,77 i 1.195,16 

 Més de  5 IRSC Més  de  3.319,89 65% Més   de  398,39 Més de 1.195,16 
 

Si la persona és beneficiària de més d’un servei dels inclosos en aquesta ordenança, es calcularà la quota a 
pagar de forma integral sumant les diferents quotes o preus públics de cada prestació. La persona usuària 
dels serveis els pagarà d’acord amb la seva capacitat econòmica, per la qual cosa l’import total a pagar 
quedarà limitat  per la capacitat de copagament que estableixi la taula anterior. En cap cas l’import a satisfer 
per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant d’aplicar l’escala d’aquesta taula.  
 
D’acord amb l’apartat 4.3 Persones amb resolució de SAD Social, la prestació del SAD Social regirà el mateix 
procediment de càlcul i de participació econòmica que regula les persones amb resolució de dependència.  
 
Article 7. Meritament 
 
L’import de la quota que constitueix el preu públic establert per a cada prestació es meritarà quan s’iniciï la 
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realització de l’activitat, amb les característiques del servei que determini la resolució d’aprovació.  
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El preu públic s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els vint primers dies del  mes 

següent al servei prestat. 
2. Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària.  
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar 

recàrrecs i també interessos de demora.  
 
Disposició Addicional 1a. Modificació dels preceptes dels preus públics establerts  i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors referents a les prestacions socials 
associades  
 
Els preceptes d'aquesta acord que estableix els preus públics per a la prestacions dels serveis socials d’Ajut a 
Domicili, de Teleassistència i de Transport Adaptat que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris que els originà. 
 
Disposició Addicional 2na. Efectes de la modificació de l’ IRSC i l’ indicador de referència 
 
1. Si es modifiqués l’IRSC, als efectes de determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 

5.5, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial. 
 
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4, caldrà tramitar la 

corresponent modificació de l’acord que ha establert els presents preus públics.  
 
Disposició final 
 
L’acord per a l’establiment dels preus públics per a les prestacions socials de Servei d’ajut a Domicili, Servei 
de Teleassistència i Servei de Transport Adaptat, serà vigent l’endemà de la seva aprovació definitiva i regirà 
fins la seva modificació o derogació expressa”.  
 
Segon:  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Algueró per explicar la proposta, amb les dos correccions respecte al 
text que tenen, la que jo els hi he fet respecte al preu del transport adaptat, que suposo que la Sra. Algueró 
també farà referència, i en quan a l’aportació que ens ha fet el Sr. Dalmau en quant a la denominació a 
l’article 5 de l’ordenança de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que queda ja esmenat per la seva 
aportació.  
 
Intervenció de la Sra. Algueró 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Algueró, qui manifesta que anem a fer el dictamen d’aprovació de la 
proposta de l’establiment del preu públic per a les diferents prestacions. 
 
Com ja saben, perquè això ha passat per dos comissions i suposo que tots els regidors ja estan al corrent del 
que és, ho explicaré breument. El que fa l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb totes les lleis que fan 
referència amb aquests temes, que no anomenaré, és fer un model de co-pagament de diferents prestacions 
però, després d’haver estudiat diferents models de municipis de similars característiques, de diversos llocs 
diferents, agafem un model que és el que està consensuat per la Federació de Municipis, l’Associació 
Catalana de Municipis i la Diputació de Barcelona, basat en un estudi de la Universitat de Girona. Aquest 
model agrupa les diferents prestacions en un sol grup. Llavors això comporta que una persona que tingui una 
sola prestació, com és l’assistència domiciliària, se li farà el seu estudi econòmic, se li farà el barem i tindria 
que pagar X euros. Però si aquesta persona té, a més a més, teleassistència i utilitza també el transport 
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adaptat per anar a una residència o a un centre de dia, aquesta persona, el seu total del que pot pagar és un 
màxim, encara que el cost d’aquestes tres prestacions pugés molt més, aquesta persona només podria pagar 
lo màxim que se li assigna segons el barem que utilitzem.  
 
Aquest barem està basat en la renda mínima de subsistència de Catalunya, llavors, a partit d’una vegada la 
renda mínima de subsistència, les persones que no arriben a aquesta renda, que són 600 i pico d’euros, 
aquestes persones no paguen res. Les persones que ja superen d’1 a 2 vegades la renda mínima, pugen un 
tram. Quan pugen de 2 a 3, pugen un altre tram. O sigui, cada vegada es fa per trams, però de manera que 
l’usuari pagarà d’acord amb tots els trams que tingui la seva renda. Si una persona que cobri 1000€, els 
primers 600 i pico € serà només el 30% dels primers 600 i pico estan exempts, perquè és la renda mínima de 
subsistència. A partir d’aquesta quantitat i fins als 1.300 que arriba el segon tram, aquesta persona pagarà el 
30% d’aquest cost. És un cost mínim, però ens hem adonat, hem vist que la pregunta que ens podríem fer tots 
és dir “bueno, i com és que això ho fem ara i no ho hem fet abans ? “. A veure, l’Ajuntament de Tortosa, quan 
vam començar a utilitzar el servei d’atenció domiciliària, la majoria de les persones que utilitzaven els serveis 
socials eren persones de pocs recursos o d’uns ingressos molt baixos. Això ara s’ha anat, a veure, és una llei 
que és per a tothom, és una llei universal, tothom té dret a demanar que li valoren la dependència, però clar, 
ens adonem que hi ha persones que estan valorades com a persones dependents però que tenen uns 
ingressos que són molt superiors, més de 10 vegades i més de 20 vegades la renda mínima de subsistència. 
Llavors no creiem que sigui just que, a l’igual que hi ha persones que no paguen perquè no pagaran i no 
pagaran mai perquè les seves condicions, si no és que canvien la seva situació econòmica, no pagaran mai, 
aquestes persones seguiran exactament igual. Però les persones que ja han arribat a un límit o han superat 
aquest límit, que és 3 vegades i mitja de la renda mínima, aquestes persones lo màxim que pagaran un 65% 
perquè això és el que ens diu la llei, però penseu que la sorpresa ha sigut que hi ha moltes persones que 
tenen uns ingressos molt superiors a lo que seria una mitja, posem entre cometes, normal. Llavors, 
considerem que ho tenim que fer, que és un deure que tenim que fer natros de dir que totes les persones no 
estan, per desgràcia, amb la mateixa situació econòmica i que tenim que fer un barem que, d’alguna manera, 
equilibri el més possible els costos i que puguin ajudar a l’Ajuntament a fer càrrec a aquestes despeses que 
són molt importants. 
 
Només per a fer una mica de referència dels costos. Tenim un total de 347 prestacions, en total, entre les 3 
coses: entre servei d’assistència domiciliària, el teleassistència i el transport adaptat. Hi ha persones que 
utilitzen més d’un servei d’aquests. O sigui que en total, de casos, n’hi haurà uns 300. Tres-centes persones 
que són les que utilitzen algun d’aquests serveis i hi ha persones, fins a 347, que n’utilitzen 2 o que n’utilitzen 
3. Totes aquestes persones, això té un cost elevadíssim que en aquest any passat ens va arribar als 
800.000€. Vuit-cents mil euros són molts diners per a 300 persones o per a 300 casos. 
 
Llavors també voldria fer la reflexió de que aquests costos són per persona, o sigui, és l’usuari. Només es 
comptabilitza la renda de la persona que demana aquest servei. No es comptabilitza la renda de totes les 
persones que viuen en aquell domicili. És la renda personal i particular de la persona que demana el servei i 
que se li atorga. Si la persona, a més a més, té persones a càrrec, que pugui tenir algun fill discapacitat, que 
pugui tenir alguna persona a càrrec seu, a lo millor és una persona jove i té un pare també a càrrec seu, 
aquell cas també es valora d’una altra manera, vull dir, tampoc se li resten aquests ingressos, vull dir que no 
cobrarà, no tindrà que pagar tant com si només estigués aquella persona tota sola. Això comptat per unitat, 
per l’usuari, arriba a ser un cost bastant raonable per a tot el càlcul que s’ha fet. O sigui, quan una persona té 
uns ingressos, a veure, dono un exemple per a que sigui més fàcil d’entendre, de 685€, pues a lo millor tindrà 
que pagar perquè supera los 650€ que posen de límit, per exemple, tindrà que pagar 6€ al mes per totes les 
prestacions que rebi. Pensem que és un preu que és bastant raonable. Nosaltres ens hem basat amb el que 
diu la llei i amb el que creiem que es té que adequar. 
 
I després explico una mica el preu públic com és, breument. El servei d’ajuda a domicili, el preu màxim que 
tindria que pagar una persona que cobrés moltíssim, més de 3 vegades i mitja la renda mínima, serien a 
11,70€ l’hora. Onze amb setanta no és el preu real, el preu real de l’hora són més de 18€, o sigui, ells ja 
paguen només el 65% del cost  real. El servei de teleassistència per a persones en reconeixement de 
dependència és 18,16€ al mes i aparell. Si són persones no dependents el cost són 27,94€. I després, el preu 
de referència del servei de transport adaptat, com ja hem comentat en junta de portaveus, el cost real d’un 
viatge per dia, en taxi, és de 15,36€ però això ve a ser, natros fem el 25% del cost del servei, o sigui, el 50% 
vindrà subvencionat per la Generalitat i l’altre 50%, la meitat, un 25% ho pagarà l’Ajuntament i l’altra meitat 
l’usuari. Si aquest transport és amb autobús, el cost real del viatge són 8,08€; a l’usuari li costarà 2,02€, 
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enlloc de 4,05€, per dia de servei i plaça com figurava inicialment a la proposta, suposant que tingui la 
capacitat econòmica per a poder-ho pagar. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que des del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya no tenim cap dubte de que hi ha persones que poden pagar una part d’aquestes prestacions 
socials, però no amb aquests paràmetres que ens han presentat. Per una banda ens diuen que tot el sistema 
es controlarà segons els ingressos de cada persona i, com bé sabem tots, si aquestos ingressos són en funció 
del que es declara a la declaració de la renda de cada persona, a un país on hi ha molts empresaris i moltes 
professions lliberals que declaren tenir menys ingressos que els seus empleats, o un país en que gairebé 
tenim un 30% d’economia submergida, un país en que fa molt pocs dies hem vist que molts perceptors 
d’ajudes socials ni tan sols vivien aquí, el PIRMI, i aquests diners acabaven fora de les nostres fronteres, 
pensar que qualsevol mesura que sigui controlar els ingressos de les persones tan sols per les declaracions 
de renda, no aclarirem res. 
 
També ens diuen que tindrà pes el control del patrimoni personal, però altra vegada som a lo mateix. Tots 
sabem que la gent amb patrimonis importants no ho té al seu nom; ho té a nom de la família, en fi. Tampoc no 
hi tindrem cap control. Més allà de la gent que té el seu pis, on hi viu, i que ha pagat amb molts esforços o que 
encara ho està pagant. També m’agradaria recordar que fa molt poc temps, un mes, tots vostès van votar en 
contra d’una proposta nostra on sol·licitaven que retiressin immediatament qualsevol ajuda social a tots 
aquells immigrants que no poguessin demostrar el patrimoni que tenen al seu país. És evident que, amb els 
paràmetres que vostès ens presenten aquí, mai tindrem una base real per poder conèixer els ingressos i el 
patrimoni de moltes persones. I, com passa sempre a casa nostra, pagarem justos per pecadors. Aquella gent 
que viu d’una pensió o d’una nòmina, encara que siguin 800, 900, 1000, 1200€, els tocarà pagar una part de 
les prestacions socials, a les que tenen tot el dret. Aquelles persones que tota la vida han cotitzat, han pagat 
impostos, siguin estatals, autonòmics, municipals i han col·laborat al manteniment de l’estat del benestar, 
avui es poden trobar que els hi toca pagar una part d’allò a lo que tenen tot el dret i això mentre d’altres 
persones que no han aportat mai ni un euro, ho poden o ho podrien tenir tot gratuït. No és que sigui injust: 
totalment injust. És indigne. És contrari a la més mínima lògica i, fins i tot, pot ser discriminatori.  
 
Per altra banda, també creiem que pot ser una forma de seguir incrementant aquesta economia submergida 
que ja volta el 30%, ja que molta gent no podrà pagar la part que li tocaria pagar i recorrerà al mercat negre, 
fent pujar el número de gent que viu d’aquesta manera i probablement, fins i tot, l’atur. Baixarà la qualitat, 
evidentment, dels serveis perquè el que no té cap sentit és que gent sense cap preparació, sense cap 
coneixement i que moltes vegades ni tan sols parla el nostre idioma, pugui fer aquesta feina. 
 
Per tot el que hem exposat, perquè ens sembla absolutament injust i perquè, com sempre passa, aquí sempre 
paguen els mateixos: el pensionistes i els que tenen una nòmina i no poden amagar un duro a hisenda, és 
evident que el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que en un altre Ple que vam tenir i vam debatre aquest 
tema, o el projecte d’aquest tema, jo ja em vaig posicionar d’una forma molt clara i vaig dir que el co-
pagament suposa, molt o poc, però suposa una reducció de l’estat de benestar i una reducció que, 
malauradament, afecta molt més a les classes menys afavorides econòmicament. I això a natros ens 
preocupa i ens preocupa molt, que sigui precisament la classe baixa la que sofreixi els resultats d’una crisi 
econòmica que afecta a tot: institucions, persones, etc. També ens adonem de que les institucions tenen que 
buscar solucions que d’alguna forma apaivaguin els efectes de la crisi però, per altra part, evitin que les 
classes menys afavorides econòmicament sofreixin especialment aquesta crisi. L’estat de benestar, ja ho 
saben, ho sabem tots, intenta assegurar un mínim bàsic de protecció als seus ciutadans amb la finalitat 
d’evitar o superar, en determinades contingències, com sobretot són la pobresa o l’exclusió, mitjançant una 
sèrie de prestacions socials que pretenen donar cobertura a necessitats molt diverses i que tenen un marcat 
caràcter redistributiu. Davant d’aquest estat de benestar i de la situació que fa la crisi econòmica, una de les 
solucions que es planteja, per a mi i per a natros no la més dolenta, però bueno, és una solució, és lo co-
pagament. El co-pagament, ho sabem tots, és la contribució econòmica que fan els usuaris quan utilitzen un 
servei públic en què, una part del cost del servei el financen l’ens públic competent i l’altra la costeja 
directament l’usuari del servei. El co-pagament a la sanitat pública està present, pràcticament, a tots els 
països, inclús els europeus són tots menys Gran Bretanya, Anglaterra i en part nosaltres, que ja hem 
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començat a entrar en la dinàmica del co-pagament. Exacte en dos aspectes que ja existia el co-pagament, que 
és amb el tema del tractament farmacològic, les receptes, i més recentment en els serveis de dependència 
com ara aquí estem debaten. La finalitat és clara: és evitar, per una banda, que les despeses públiques pugen 
més del que ja poden pujar, reduir-les d’alguna forma i, per altra part, també té una forma o un objectiu que 
és reduir l’ús indegut de molts serveis públic que es poden fer. 
 
Natros creiem que el model que presenta l’Ajuntament de Tortosa i vull felicitar als funcionaris i als regidors 
que han estat treballant en aquesta proposta que ha sigut molt madurada, té aspectes positius per a 
nosaltres, per exemple, en lloc de basar-se en la possibilitat d’utilitzar taxes, utilitza preus públic, que és una 
forma més flexible de pujar o baixar el cost del servei; utilitza un terme que és la capacitat econòmica, que és 
l’únic que avui en dia tenim per a mesurar exactament el que una persona pot o no pot pagar, quina és el seu 
índex d’economia, és l’únic que tenim. El company, Sr. Casanova, deia que és deficitari. Sí, és un índex, com 
tots, que no és complert però bueno, és l’únic que ens dona la màxima possibilitat de determinar si una 
persona pot arribar o no pot arribar a mantenir un nivell de vida digne i davant de situacions difícils, es pugui 
mantenir amb la mínima dignitat possible. 
 
Aquí utilitzaren i utilitzem la participació en el co-pagament mitjançant el IRSC, es a dir, l’indicador de rendes 
de suficiència. Aquí si que voldria plantejar que el mínim exempt, com ha dit la Sra. Algueró, està en 663€ i 
escaig: a nosaltres ens pareix poc. 663 i escaig euros és una quantitat molt, molt minsa. Considerem que 
aquest mínim exempt tindria que pujar i col·locar el nombre d’usuaris que ens ha dit la Sra. Algueró que està 
en 300, jo tinc aquí apuntat 200, bé, és lo mateix, el número d’usuaris exempts en un 50% poder pujar 
aquesta exempció a un número d’usuaris superior. És simplement una opinió i una proposta, però una opinió. 
 
Dit això, pues res més. Nosaltres aprovarem i donarem el nostre vot positiu a la proposta que han fet. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, manifestant que tan de bo el nostre estat del benestar podés 
assumir prestacions com aquestes, de manera gratuïta i universal però, es evident, que no és el cas. És 
evident també que les prestacions que avui es debaten no formen avui encara, dic per desgràcia, perquè 
entendríem que seria molt positiu, no formen part encara del nucli dur del que és el nostre estat del benestar. 
Entenem que no és el mateix plantejar preus públics amb progressivitat fiscal, com es fa avui aquí, en relació 
a aquests serveis, que plantejar-los en relació a l’educació o a la sanitat. Són nivells diferents i, per tant, és un 
debat que també s’ha d’entomar d’una manera diferent.  
 
Diem que parlem de preus públics amb progressivitat fiscal perquè nosaltres no ho volem veure tant com un 
co-pagament, sinó com la introducció de criteris d’equitat dins d’alguns preus públics. Com de fet nosaltres 
hem plantejat de fer, també a nivell municipal i a altres nivells, amb moltes altres figures tributàries, tant 
d’impostos com d’altres preus públics i espero que, en els propers mesos i de cara a la redacció de les 
ordenances fiscals per al pròxim any, tinguem temps de fer el debat serenament per a aconseguir efectes 
semblants als que busquem avui aquí amb la introducció d’aquests elements de progressivitat fiscal, amb 
aquest principi de que qui més té, més paga. 
 
És cert també, com s’ha dit aquí, que els criteris amb els quals hem de valorar la capacitat econòmica de la 
gent no són perfectes i que existeix frau fiscal, que hi ha evasió d’impostos, que hi ha un activitat econòmica 
que no ha aflorat i que, per tant, és desconeguda de manera oficial. Però això ni ho “solventarem” aquí, ni és 
competència municipal. És un tema que s’ha de plantejar allà on toca i, de fet, per part de la nostra força 
política s’ha plantejat de manera insistent la necessitat de perseguir el frau fiscal per a incrementar els 
ingressos tributaris a tots els nivells i poder fer front a despeses, entre altres, com aquesta que estem parlant 
avui aquí. 
 
Amb la informació de la que disposem, més bona o més dolenta, sobre la capacitat econòmica de la gent, 
hem de intentar buscar que l’aplicació d’aquestes taules sigui justa. I en relació a si és justa o no és justa, que 
també és un tema que pot ser subjectiu, el resultat que genera el model que avui aquí apliquem, natros tenim 
matisos. És evident, crec que tant individualment com col·lectivament tots tindrem algun matís en relació a 
aquest model. Pensem que es podria tractar una miqueta millor a les rendes més baixes. Pensem que seria 
desitjable tractar una miqueta pitjor a les rendes més altes. La limitació del 65% del que és el cost assumit 
per l’Ajuntament, o sigui, del 50% del cost real, per tant, el 65% sobre la meitat del cost real del servei és poc 
per a rendes que té rendes molt altes, entenem també que aquí hagués sigut desitjable buscar més 
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contribució per part d’esta gent, probablement per a poder, per exemple, incrementar el mínim exempt, com 
comentava ara mateix el Sr. Xavi Dalmau, però és el model que se’ns presenta i és qüestió de veure el got mig 
ple o bé el got mig buit. 
 
Sap el govern municipal que cada vegada que s’ha intentat plantejar alguna cosa en termes progressius, per 
tant, qui més té, més paga, ha rebut la comprensió i, normalment, el suport d’aquest grup i avui votarem en la 
mateixa direcció. Votarem a favor de l’aplicació d’aquests preus públics progressius a la prestació dels tres 
serveis que avui debatem.  
 
Potser lo més fàcil, des de la perspectiva d’oposició, seria intentar veure el got mig buit. Saben que quan 
convé i quan estem convençuts de que les coses no es fan bé o, senzillament, no ens agrada com es fan, 
combatem el que convingui i avui, en canvi, entenem que és moment d’estar al costat del govern municipal i 
d’aplicar aquests preus públics a la prestació dels serveis. 
 
Ja per acabar i en coherència al que fem avui aquí, convidar a la reflexió sobre la necessitat d’introduir 
aquesta progressivitat fiscal, com deia abans, a tota aquella figura tributària que ho admeti a nivell municipal. 
Insisteixo per cinquè any consecutiu, i ho saben, que cal introduir més progressivitat a les nostres figures 
tributàries. És possible i, per tant, treballem-ho i que també ens agradaria sentir aquest discurs sobre la 
justícia de l’aplicació en les figures impositives en altres àmbits, tan a l’àmbit català com en l’àmbit estatal 
per a intentar que les aportacions de cadascuna de les persones a lo públic siguin sempre proporcionals a la 
seva econòmica. 
 
Com he dit, votarem a favor de la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el seu grup considera que és just que l’Ajuntament 
presti aquests serveis d’ajuda que estem aquí avui parlant-ne i serveis que, fins ara, Tortosa ha sigut una de 
les poques, per no dir de les poquíssimes administracions locals que tenien competència en aquesta matèria 
que no aplicaven el co-pagament als serveis socials. Per lo tant, pensem que és equitatiu, com s’ha dit per la 
resta de companys que m’han precedit en l’ús de la paraula, que les persones que se’n beneficien i, si tenen 
una renda que els ho permet, que contribueixin a l’hora de pagar part dels costos que suposen aquests 
serveis.  
 
Ara bé, lamentem, igual que també ha dit Anna Algueró i que han dit els altres companys, que la gent que té 
rendes de més de 3000 i pico d’euros, per exemple, aquesta gent hagi de contribuir només amb el 65% de la 
meitat. Clar, això és per llei, no ho podem canviar des d’aquí. Però l’únic que no ens acaba d’agradar són els 
percentatges d’aplicació que s’han fet. Nosaltres pensem que el primer hauria de ser gratuït, com s’ha 
proposat, però que hi hauria d’haver un increment més del 10, 20 i després ja les rendes mitjanes, altes, 
haurien de passar a pagar més el 40 i l’últim el 65%. Per lo tant, estem d’acord en tot el sentit d’això però, 
com la progressivitat no ens acaba de convèncer, ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui manifesta que vagi en primer lloc el reconeixement del 
nostre grup municipal per l’excel·lent, impecable diria jo, treball fet dels tècnics del departament, ben explicat 
a les diferents comissions, sobre un tema de una gran importància, perquè els serveis socials són un pilar 
fonamental de l’estat del benestar i, per tant, la llei de serveis socials, la seva vocació és tendir a la 
universalització dels serveis socials i dels productes socials que s’ofereixen. En aquest cas, el servei d’ajuda a 
domicili, servei de teleassistència i servei de transport adaptat. 
 
No hem de defugir, però, del que provoca a tots els escenaris i a tots els àmbits, controvèrsia i debat sobre el 
co-pagament i això no vol dir ficar en qüestió la procedència del co-pagament. Hi ha experts sobre la matèria 
que opinen que determinats tipus de co-pagament poden impedir el que és la voluntat justament de la llei de 
serveis socials, l’accés de la gran majoria dels sectors de la població, classes mitjanes al sistema públic de 
serveis socials, atès que els sectors més desafavorits, amb rendes baixes o inexistents, ja hi tenen un accés 
gratuït i, per tant, podria representar de què les serveis socials fossin considerats de cara, diguem, en els 
sectors més marginals i amb més dificultats. Per tant, el co-pagament, si és similar a lo que pot representar 
també en el sector privat, l’usuari, defugint diguem un major control, com ha de ser, i que comporta per part 
de la prestació del servei públic, i atenent les seves indicacions, prefereix alliberar-se més i optar pel sector 
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privat. 
 
Bé, així les coses, nosaltres entenem que hi ha d’altres qüestions que s’han de ficar damunt de la taula. La 
“homogenització” també des del punt de vista territorial. Tenim competències, com a ciutat, exclusives en 
serveis socials però que fan, per exemple, des dels serveis socials comarcals de la Ribera d’Ebre, de la Terra 
Alta. Quin és el co-pagament que s’imputen. Ja sé que és diferent, perquè nosaltres tenim serveis propis, 
tècnics propis i, per tant, no podem diguem, entrar en l’economia d’escala que poden entrar aquestes 
comarques. 
 
En aquest sentit, la nostra preocupació, més enllà d’entrar en la oportunitat o no del co-pagament, que ja 
l’acceptem, és el que considerem que el co-pagament podria fer de ser obstacle per aquesta universalització 
del servei i, per tant, l’accessibilitat de una majoria important de població de cara als serveis que avui fiquem 
damunt de la taula i, per tant, sense entrar a considerar un ball de xifres que ja he dit abans, reconeixent que 
estan molt ben elaborades, si que fixem un criteri, que aquí també s’ha ficat damunt de la taula, de considerar 
ampliar la base de l’exempció, de percentatge zero de cost del servei, fixa’t en 663€, que és l’indicador de 
renda suficient a Catalunya. I la nostra proposta, que optaria en aquest cas si fos acceptada lo nostre vot 
favorable, seria de que aquests 663€ fossin ampliats fins a 1000€, i en aquest sentit pensem que, atesa la 
situació econòmica, els costos que han de suportar moltes famílies de lloguer, del preu de l’aigua, del preu del 
gas, de l’electricitat, de diferents consums, situar la gratuïtat fins als 1000€ ens semblaria que seria prou 
raonable. Dit també, i no pas perquè soni a oportunisme, de que si dels càlculs que ja s’han fet, que això 
suposaria d’ingressos per a l’Ajuntament, aquest ventall de 663€ elevar-lo fins a 1.000€, aquests diners que 
ara, amb els càlculs que estan fets, hauríem de suportar de més, que es poguessin treure, amb una 
modificació pressupostària, de l’augment que havíem considerat en el preu de pressupostos de 180.000€ per 
la partida de festes. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, agraint als grups del Partit Popular i d’Iniciativa el seu vot favorable i 
puntualitzo al Sr. Forcadell que jo també tinc matisos. No m’acaba d’agradar però és un model emprat per la 
Federació de Municipis de Catalunya, per l’Associació Catalana de Municipis, té el seu origen en un estudi de 
la Universitat de Girona i és un model amb moltes virtuts, però és un model relativament tancat. Jo mateix 
també, als tècnics, els vaig intentar fer algunes propostes que quan les introduíem ens grinyolaven per algun 
altre cantó.  
 
Estic absolutament d’acord que no em pareix de rebut que usuaris, com tenim a l’Ajuntament de Tortosa, que 
estiguin guanyant 8 i 9 i 10.000€ al mes, només tingui que pagar un 65% del cost del servei. Jo entenc que 
aquests usuaris haurien de pagar el 100%, però tenim un problema, jo crec que també ha sortit aquí, és que 
en desenvolupament de la Llei 39/2006 hi ha una resolució de la Secretaria d’Estat de Política Social, de 02 
de desembre de 2008, que limita una repercussió als usuaris, és una resolució del Govern Central, que limita 
la repercussió a un 65%. Tan de bo pugéssim repercutir més. Per què?  Perquè, també ha sortit aquí, l’estat 
del benestar l’hem de mantenir, però l’estat del benestar no ha de voler dir: tot gratis per a tothom. Ha de ser 
gratuït per a les persones que hagi de ser gratuït i aquelles persones que tinguin capacitat econòmica 
suficient, l’Estat o l’administració pública ha de tenir l’obligació i la capacitat de proveir aquell determinat 
servei, però no té perquè proveir-lo gratuïtament. 
 
Entomo també el suggeriment que em consta que ja ha fet alguna altra vegada, d’introduir conceptes de 
progressivitat fiscal en algun altre preu públic o en algun altre dels tributs de l’Ajuntament. I això no deixa de 
tindre un problema de gestió. Aquí ho introduïm perquè, com molt bé ha dit la regidora, hi ha 300 i poques 
persones usuàries, malgrat això tingui una repercussió de 800.000€ a l’any. El senyor Dalmau deia que ell en 
tenia 200, efectivament, perquè de servei d’atenció a la dependència, del SAD exclusivament n’hi ha 186. Per 
tant, agrair-los el vot favorable. 
 
També dir que, malgrat el sistema, aplicant-lo a les 186 persones del servei d’assistència domiciliària que ara, 
a 31 de desembre, l’Ajuntament estaria prestant, un 48,9%, és a dir, un 49% d’aquests usuaris no pagarien 
res, és a dir, pràcticament el 50% dels usuaris, amb aquest sistema que portem a aprovació avui, no pagarien 
res i, per tant, els que pagarien acabarien sent un 50%. Que en lloc de 600 pugessin ser 700, que pugessin 
ser 1.000 o 1.500, segur. Però el model adaptat i pactat per associacions “municipalistes” de diferents colors, 
de diferents orientacions, és el que nosaltres incorporem, utilitzem la seva aplicació informàtica i és el que ja 
he dit jo mateix, tenia suggeriments però que no els vam poder implementar. 
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Fer algun gest de cara a la galeria o a lo que creguin dient “no, i escolti,  i això que ho treguin de la partida de 
festes”, doncs quan vulgui en parlem de festes, Sr. Sabaté, mirem quan es gastaven vostès amb festes i quan 
ens gastem natros amb festes. Es pot fer demagògia en tots els sentits que vulguin, però aquest és un model 
que la seva formació política ha aprovat i està aprovant a diferents ajuntaments, a diferents consells 
comarcals. Vostè és lliure, absolutament, de votar lo que cregui convenient i jo no n’hi faré qüestió, però 
també jo sóc lliure de donar la meva opinió respecte al seu posicionament igual com vostès fan respecte al 
nostre. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz qui li assegura al Sr. Alcalde, que ni és voluntat ni ha estat el 
to de la nostra intervenció lligada amb qualsevol connotació de demagògia política. Hem fet una reflexió que 
se la fan des del propi àmbit de tots els estudiosos i consultors en serveis socials, perquè el que hem de 
procurar és de que no quedi ningú fora del sistema i el “co-pago” introdueix aquest debat. Els acords amb les 
associacions “municipalistes” no fixen amb precisió els percentatges que avui es debaten al nostre plenari. 
Fixen criteris i, consultades les entitats “municipalistes” aquesta setmana passada, és així com se’ns ha 
explicat. Per tant, pensem que no ens separa tant el fet de poder ampliar la gratuïtat, l’exempció del “co-pago” 
de 663€ als 1.000€. Per tant, res de demagògia, sinó la voluntat de que ningú quedi fora del sistema. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que no queda ningú fora del sistema. El 50% dels usuaris 
no paguen i han de saber que 186 persones ens han generat, a l’Ajuntament de Tortosa, un cost de 
500.000€. No queda ningú fora per qüestions econòmiques i, respecte a lo que parlen o no parlen vostès 
amb les associacions “municipalistes” els emplaço, jo no hi he parlat, al que els hi puguin dir als tècnics de la 
casa que crec que els hi van reiterar i els hi van donar explicacions oportunes al respecte.  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 15 vots a favor, 
corresponents als regidors dels grups de CiU, IETE i PP, 2 abstencions corresponents als regidors del grup 
municipal d’ERC i 4 vots en contra corresponents als regidors del grups municipals PSC i PxC. 
 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua el Sr. Alcalde exposant que, tal i com els hi he dit en Junta de Portaveus, saben que no he limitat 
mai, a diferència del que passava en altres ocasions, els torns d’intervenció, ni el nombre d’intervencions. 
L’únic que els faig una reflexió, ho he fet també en Junta de Portaveus, que tenim 8 mocions i que això es pot 
allargar força. Alguns dels proposants m’ha dit que faran la proposta d’algunes mocions de forma conjunta, 
per tant podrem fer el debat de forma conjunta i, en tot cas, ja faríem la votació per separat. 
 
Per tant, amb la única restricció que, saben que qui és el proposant de la moció és qui acaba cloent el debat 
de cada moció, jo l’únic que els demano, tant al proposants com a cadascun dels diferents portaveus que 
vagin intervenint, que tinguin en consideració que hi ha 8 mocions per a discutir i que facin un ús assenyat del 
temps, com solen fer-ho casi sempre. 
 

*-*-* 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES, EN SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ 
D'AIGÜES PROCEDENTS DE L'EDAR (ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS) DE TORTOSA – ROQUETES. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, per la regidora del partit Socialista, la Sra. Dolors Bel Guerrero. 
 
El Parlament de Catalunya ha admès a tràmit un projecte de llei de mesures fiscals i financeres del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, que fa extensiu el pagament del cànon de l’aigua, per part de les corporacions 
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municipals, a aquells consums destinats a reg de parcs i jardins, camps esportius, fonts municipals i neteja 
viària. 
 
Aquesta mesura no serà d’aplicació en cas que s’utilitzi aigua recuperada o depurada per als usos abans 
esmentats. 
 
Per tant, i atenent a la possibilitat de l’aprovació d’aquest projecte de llei, entenem necessària l’adopció de 
mesures que permetin a l’Ajuntament de Tortosa no haver de fer front a aquesta despesa emprant aigua no 
potable per a reg de zones verdes, parcs, jardins i neteja viària. 
 
Les polítiques mediambientals impulsades per la Unió Europea, i que recull en bona part la 
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, en l’àmbit de la política 
d’aigües, fixen criteris en matèria d’estalvi i eficiència en el consum d’aigua, amb el clar objectiu d’aconseguir 
ciutats saludables que gestionin els seus recursos de manera eficaç i sostenible. 
 
En aquest sentit la ciutat de Tortosa, capital de les Terres de l’Ebre, ha estat un referent en els darrers anys en 
quant a la promoció de la Nova Cultura de l’Aigua, tal i com ho demostren la lluita anti transvasista o el fet 
d’acollir la seu de la Casa de l’Aigua, i ha d’aprofitar aquest paper per tal d’avançar en l’aplicació d’aquestes 
pràctiques que reafirmen la seva posició com a capital de la nova cultura de l’aigua. 
 
A Espanya tenim l’exemple clar de la ciutat de Vitòria – Gasteiz, que aquest any 2012 ha estat designada 
Capital Verda Europea, un guardó aconseguit gràcies a les seves polítiques mediambientals, com ara el seu 
pla integral d’estalvi d’aigua que ha aconseguit un consum de 118 litres per habitant i dia i un rendiment de la 
seva xarxa d’aigua potable del 90%. 
 
Per tant, la gestió eficient de l’aigua ha de ser un mitjà per promoure un ús sostenible d’aquest recurs i una 
reducció dels costos totals de gestió. Aquestes polítiques constitueixen una alternativa davant el repte que 
suposa garantir un subministrament sostenible i de qualitat, que no suposa únicament el fet d’abastir a la 
ciutat d’aigua potable sinó de reciclar i recuperar l’aigua no apta per al consum per altres usos que no 
suposin una despesa addicional per al municipi. 
 
Atès els fets descrits, elevem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent, 

 
PROPOSTA D’ACORD: 

 
Primer:  Demanar una concessió d’aigües procedents dels cabals depurats per l’EDAR (Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals) de Tortosa - Roquetes al Consell Comarcal del Baix Ebre com a administració responsable, 
amb la finalitat d’aprofitar aquests cabals per al reg de les dues principals zones verdes de Tortosa, el Parc 
Teodor González i el Parc de la Fira. 

 
Segon:  Demanar a l’EMSP que executi la inversió necessària per construir una xarxa de distribució d’aigua 
des de l’EDAR  fins a les dues zones esmentades anteriorment, i que aquesta tingui dimensions adequades 
per poder garantir l’abastament proposat, així com permetre futurs subministraments a altres zones de la 
ciutat. 

 
Tercer:  Demanar als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya que esmenin l’esmentat projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres per no generar més despesa a les malmeses hisendes locals. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que des del seu grup natros sempre estarem al 
costat de qualsevol proposta que suposi un estalvi de diners, d’impostos, d’aigua, no cal ni dir-ho, així com al 
costat de polítiques mediambientals per a aconseguir un estalvi en un bé tan preuat com és l’aigua. També 
estarem sempre al costat de qui doni suport a la nova cultura de l’aigua, ja que el futur passa per fer-hi el 
millor ús possible.  
 
Tot i així, la seva proposta ens planteja un dubte de caire econòmic. La inversió necessària per fer arribar 

19  /49  



aquesta aigua depurada fins al parc Teodoro González i al parc de la Fira, sense tenir en compte que més 
endavant hauria d’arribar a altres zones de la ciutat, podem estar parlant d’una quantitat molt elevada i en 
l’actual situació econòmica dubto molt que l’empresa municipal, de la qual el 51% és propietat l’Ajuntament, 
estigui en condicions econòmiques de poder fer-hi front. També trobem a faltar a la seva proposta un petit 
estudi econòmic del que podria costar això.  
 
La realitat és que abans de poder donar, o posicionar-nos definitivament ens agradaria tenir més dades. Ens 
fa por que avui no sigui possible poder gastar uns diners en un tema tan important i tan prioritari com aquest. 
Llavors, m’agradaria que em digués el que pot costar això abans de que jo li digui si o no, o blanc o negre. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant que el seu vot serà favorable a la proposta que fa el 
Partit Socialista i voldria, d’alguna forma, situar-nos. Molts ja estan molt situats, d’altres potser no, en lo tema. 
Ja saben que totes les aigües fecals residuals del municipi de Tortosa excepte la pedania, espero que aviat 
sigui EMD, de Els Reguers que aboca, tinc entès, les seves aigües fecals a la Vall Cervera, excepte aquesta, tot 
el municipi de Tortosa porta l’aigua cap a Campredó, cap a l’empresa depuradora d’aigües residuals, allí la 
depuren i la tiren al riu depurada. 
 
Aquí hi ha una altre punt que potser contestaria a la pregunta que es fa el Sr. Casanova, en què natros faríem 
una proposta, i la proposta seria que aquesta aigua depurada que va al riu Ebre, es reutilitzés mitjançant un 
sistema de canonada, separada de la canonada de l’aigua potable i anés a lo que vostès diuen i proposen, a 
part als parcs, als jardins de Tortosa, a regar, però també es podria utilitzar o es podria treure un fruit de tipus 
econòmic si s’utilitzés per a vendre-la als regants de l’horta del mig, del camí del Mig, alguns molts tenen pou, 
però es podria articular algun tipus de component econòmic amb aquests regants i trauríem, no sols un profit 
de l’aigua residual per a regar parcs i jardins, que estalviaria diners a l’Ajuntament, sinó que també podríem 
traure un benefici econòmic directe venen aquesta aigua, no sols als regants i a les hortes que hi ha a tota 
aquella zona, al camí del Mig per entendre’ns, entre el Temple i Campredó, sinó que es podria també vendre a 
altres regants de tot això. 
 
Natros, en aquest sentit, llevat lo punt de Els Reguers, que jo crec que és aquesta situació que es podria 
connectar amb la xarxa a través de Jesús i de Jesús a través de la xarxa de Tortosa, aniria a Campredó i, el 
tema d’aprofitar aquestes aigües residuals, no sols per a regar, sinó per a traure profit econòmic. Natros 
votarem a favor de la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que la reutilització és un dels pilars de la nova cultura 
de l’aigua i, per tant, un territori, una ciutat que ha reclamat tanta nova cultura de l’aigua a l’exterior, també 
seria bo que se la comencés a aplicar i més si tenim l’estímul econòmic, que si no utilitzem l’aigua reutilitzada 
s’haurà de pagar el cànon. Això té, evidentment, un inconvenient que és veure quina és la relació entre la 
inversió necessària i l’estalvi que pot generar el fet d’utilitzar aquesta aigua i no una altra. Això és un tema a 
estudiar, però més enllà dels temes econòmics, entenem que és una bona idea, entenem que és un bon 
plantejament, hi ha experiències al nostre entorn de utilització d’aigües depurades, per exemple, hi ha en 
marxa la química de Tarragona per a la refrigeració de sistemes s’estava utilitzant aigua de boca i avui hi ha 
un plantejament d’utilitzar aigua reutilitzada, cosa que sembla molt més racional i, per tant, entenem que és 
una iniciativa a estudiar, ja dic, amb els condicionants temporals i econòmics que convingui.  
 
És evident, també, que l’empresa d’aigües està orientant la seva inversió no precisament cap aquí, sinó cap a 
la solució a les dificultats d’abastament que està patint la EMD  de Jesús i, per tant, veient difícil que a curt 
termini pugui assumir també això, però considerem que se’n pot prendre nota i que és una iniciativa 
interessant.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, manifestant que natros estem totalment a favor de la nova 
cultura de l’aigua i, com ja s’ha dit, suposo que la idea que vostès porten de reutilitzar per a reg les aigües que 
ja estan depurades ens sembla bé, fantàstic, molt bé. No només per motius econòmics, de que ens 
poguéssim estalviar la part del cànon de l’aigua que es faci malbé i que es podria utilitzar per a regar parcs i 
jardins. Està bé perquè el parc Teodoro González i el Parc de la Fira són grans i segur que bastant quantitat 
s’utilitzarà, però clar, això suposa una inversió econòmica i, en los moments en què estem ara, que són 
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d’escassetat econòmica, sempre, però ara encara més, s’ha de prioritzar en què es gasten els diners i 
nosaltres pensem que en aquests moments hi ha inversions més necessàries, com ha quedat demostrat amb 
el problema que ha passat a la EMD de Jesús: interconnexió de xarxes que ja s’està fent. O sigui, que hi ha 
uns problemes que potser estan per davant de poder fer això, per lo tant, pensem que la proposta és molt 
assenyada però que s’hauria de posposar en el temps i posposar-se a un estudi previ que ens digués quant 
costa una cosa i quant estalviem, per lo tant, fins que no tinguem això, pensem que la nostra posició ha de 
ser d’abstindre’ns. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui exposa que ens presenta una moció que ens demana que 
tramitem una concessió d’aigua de la EDAR per utilitzar aquesta aigua per al reg, principalment de dos zones: 
la del Parc Teodor González i la del Parc de la Fira, i en segon lloc ens estan demanant que l’empresa d’aigües 
executi aquestes obres per construir aquesta xarxa des de la EDAR fins a la zona del Temple i la zona de 
Remolins. Voldria començar recordant a tothom que la EDAR es troba més enllà de l’horta del Temple, a la 
zona del camí del Mig, exactament a dos quilòmetres i mig des d’allí fins al nucli urbà de la ciutat i a més de 
tres quilòmetres des de la EDAR fins al Parc de la Fira de Remolins. 
 
No entraré amb el que ha dit el Sr. Dalmau respecte a on aboca a part del municipi perquè en aquest cas les 
seves dades no són correctes i crec que no és el moment ara de tractar-ho i en altre moment si que em poso a 
disposició seva per explicar aquests elements diferents. 
 
Tornant a la moció, en primer lloc, si no ho saben, quan es tracta de reutilitzar aigua que prové d’una 
depuradora no es pot agafar l’aigua directament i portar-la a la xarxa, ja que aquesta conté unes substàncies 
que són perjudicials per a la salut i, per tant, prèviament per a que aquesta aigua depurada torni a la xarxa ha 
de passar per un procés terciari. 
 
La primera pregunta seria: sap quin cost té aquest procés terciari? Ja li dic jo, perquè jo si que ho he mirat 
quin cost té aquest procés terciari i portar a terme un procés terciari d’aquestes característiques, el que 
necessitaria la EDAR de Tortosa, té un cost d’aproximadament 600.000€. 
 
D’altra banda, a més del procés terciari, caldria instal·lar una canonada independent amb un grup de pressió 
per bombejar aigua des de la depuradora fins als dos parcs i construir un dipòsit regulador per a poder fer els 
treballs del reg. I també preguntaria si sap quin cost té aquesta obra, però jo també li contesto perquè també 
ho he fet estudiar i aquesta obra, aquesta xarxa, suposaria més d’1.100.000€. Per tant, el que està proposant 
el grup del Partit Socialista suposaria per a l’Ajuntament de Tortosa un cost superior al 1.600.000€ ja que 
caldria portar a terme aquest procés terciari, com he dit, construir la xarxa, construir aquest dipòsit i aquesta 
bomba. 
 
Per tant, ens estan demanant una obra amb un cost ben allunyat dels objectius que vostès mateixos demanen 
a l’exposició de motius, perquè textualment diuen que la gestió eficient de l’aigua ha de ser un mitjà per 
promoure l’ús sostenible d’aquest recurs i una reducció dels costos totals de gestió. Convindran que amb mi 
que aquesta no és la solució i que la ciutadania no entendria que a hores d’ara l’Ajuntament de Tortosa es 
gastés aquesta quantitat en una obra que entenem és del tot innecessària amb el que està caient. I més a 
més, si ja ens centrem amb el que vostès estan dient que ha de servir aquesta aigua, perquè ens demanen, a 
l’altre punt de la moció, que aquesta aigua sigui per regar el parc Teodor González i el parc de la Fira de 
Remolins. Doncs bé, si parlem del Parc de la Fira de Remolins i el parc Teodor González, concretament, cap 
d’ells es reguen amb aigua potable de la xarxa, sinó que tots dos s’estan regant amb aigua no potable. El 
primer cas, al parc Teodor González, d’un antic pou situat al mateix parc municipal i en el cas del parc de la 
Fira d’un pou que al seu moment va construir l’Incasol quan va promoure aquell sector, i el pou estava 
destinat a aquest reg concret. Per tant, en aquests dos casos que vostès exactament proposen a la moció, no 
existeix un contracte de subministrament entre l’Empresa d’Aigües i el reg per a aquelles zones de la ciutat. 
Per tant, s’estan regant amb aigua que no és potable, sinó que no és de la xarxa comú que tots entenem, i no 
té un cost mínim, simplement el de treure’n d’aquells pous. 
 
Per tant, un cop exposats els arguments, em sembla que desconeixen la realitat en aquest cas del municipi. 
També suposo, perquè sinó no crec que s’atreveixin a portar-ho al plenari en aquests moments, desconeixen o 
desconeixien, ara ja el coneixen, el cost que pot tenir aquest procés terciari, aquesta xarxa, portar-ho aquí i a 
més a més, per a unes necessitats que no toquen, perquè no és necessari per a aquests dos parcs portar 
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aquesta aigua i, per tant, pot entendre que no podem donar suport a aquesta moció. 
 
Intervenció del la Sra. Bel 
A continuació pren la paraula la Sra. Dolors Bel, qui manifesta que s’han dit un seguit de coses. Voldria, per 
tampoc no estendre’m, dir-los-hi que bé, aquests són els números que, Sra. Roigé, vostè ens presenta. Jo no 
sé si són els que són o en podrien ser d’altres, en tot cas ho podríem mirar de contrastar, segurament, amb 
algun altre estudi econòmic. Jo no sé, clar, vostè em diu uns números però jo això ho hauria de mirar. 
 
Després, tot i admetent lo que vostè comenta sobre el reg del parc Teodor González i el parc de la Fira que 
sigui així, hi ha d’altres zones a la ciutat que també serien susceptibles d’utilitzar aquesta aigua reutilitzada i, 
per tant, el fet de crear aquesta xarxa no només serviria per al que nosaltres hem comentat inicialment, sinó 
que podria ser extensiva a altres zones. 
 
Dir-los-hi també que el fons de la nostra moció anava molt més enllà d’una qüestió econòmica. Vostè parla 
d’una quantitat elevada de diners. Jo també li vull recordar que, a veure, segons per a què aquestes 
quantitats elevades no són tan importants. És a dir, vostès han presentat altres projectes a la ciutat, i no 
voldria entrar en temes que no toquen a aquesta moció, com el famós projecte de les piscines que també té 
un cost prou elevat i segurament per a vostès és molt necessari per a la ciutat. Nosaltres podem pensar que 
per a la nostra ciutat hi ha altres projectes i inversions que també poden ser molt més necessàries que les 
que vostès consideren. Jo crec que això és legítim. Vostès estan al govern, nosaltres estem a l’oposició i 
cadascú pensem el que pensem. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, manifestant que els números estan estudiats, però en tot cas és la 
Sra. Bel qui hauria de portar un estudi econòmic al respecte i veig que no el té. Tot i això, jo em poso a la seva 
disposició el pròxim Ple, porti un estudi econòmic, diguem el cost que té, veurà que no m’equivoco gens del 
que estic dient, perquè no m’ho invento jo, com sap experta d’aigües no ho sóc, però ho he fet estudiar i he fet 
mirar exactament què suposaria i, a més a més, quan parla de que això no és un cost més important en 
relació amb altres costos, jo considero que 1.600.000€ és un cost molt important, partint de coses que no 
són necessàries a hores d’ara, perquè estem  parlant i vostès ho diuen a la moció. Ara m’està parlant d’altres 
llocs de la ciutat, però el que vostè ens demanava ja s’està regant amb aigua no potable i, per tant, es tracta 
de prioritats i, evidentment, aquesta no és la prioritat d’aquest govern. 
 
Intervenció del la Sra. Bel 
A continuació pren la paraula la Sra. Bel, per concloure, qui voldria en nom del Grup Socialista donar les 
gràcies als grup municipals del Partit Popular i d’Iniciativa per Catalunya que ens han donat suport votant 
favorablement aquesta moció, perquè considerem que amb aquest gest han demostrat la seva sensibilitat cap 
a un tema cabdal com és l’ús i la gestió sostenible de l’aigua. Un bé que, malauradament, cada dia és més 
escàs i del qual les generacions actuals estem obligats a fer-ne un ús racional per deixar un llegat  digne a les 
generacions futures. 
 
Com dèiem a la presentació de la moció, les polítiques mediambientals de la Unió Europea ja van 
encaminades des de fa temps, quant a polítiques d’aigües, a fixar criteris d’estalvi i eficiència en l’ús de 
l’aigua potable i és per això que cal avançar en aquelles actuacions que ho permeten. Per tant, el sentit 
d’aquesta moció no només va encaminat a prendre les mesures d’estalvi d’aigua potable i la reutilització 
d’aigua reciclada per una qüestió purament d’estalvi econòmic en el cànon de l’aigua, ara que se’ns planteja 
el pagament d’una taxa o d’un impost, sinó que va més enllà, amb projecció de futur, en l’intent de fer de 
Tortosa un exemple de sostenibilitat ambiental en la gestió i l’aprofitament racional dels nostres recursos 
hídrics. L’adopció d’aquesta mesura ens situaria com a model i exemple cap a altres pobles i ciutats del nostre 
entorn, refermant encara més la nostra capitalitat a les Terres de l’Ebre, tantes vegades reivindicada en 
aquest plenari. 
 
I, simplement per acabar, lamentar el vot en contra en aquest cas, del grup de Convergència i Unió que no ha 
donat suport a la nostra moció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
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contra corresponents als regidors del grup de CiU, tres abstencions corresponents als regidors dels grups 
municipals d’ERC (2) i de PxC (1) i sis vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals del PSC 
(3), IETE (2) i PP (1). 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, per explicar que el Sr. Sabaté, segons m’ha explicat en Junta de 
Portaveus, faria la presentació conjunta del punt 8è i 9è, pel que es farà el debat conjunt i, en tot cas, faríem 
votacions separades si hi ha discrepància en quant a cadascun d’ells. 
 

*-*-* 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES, PER A INSTAR A QUE EL GOVERN 
MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L'AJUNTAMENT, LES EMPRESES MUNICIPALS I 
ORGANISMES AUTÒNOMS I  INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, per portaveu del partit Socialista, el Sr. Antoni Sabaté Ibarz. 
 
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la manca d’un model 
de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les 
administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer 
front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.  
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les corporacions locals han de fer 
front, per responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions per a les quals no tenen 
competència atribuïda legalment – els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 
30% del pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims mesos. Un dels més 
destacats és la reducció de les aportacions que el Govern de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis 
com, per exemple, les escoles bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el nostre 
Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada arran d’aquestes 
decisions.  
 
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els compromisos 
pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els Ajuntaments ja han avançat. Això 
provoca greus problemes de tresoreria a totes les corporacions locals. 
 
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 d’octubre de 2011, va 
aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 
2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, 
abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que 
integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats. Aquests acords, a data 
d’avui, no s’han complert. 
 
Atès els fets descrits, elevem al Ple de L’Ajuntament de Tortosa la següent, 

  
PROPOSTA D’ACORD: 

 
Primer: Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb l’Ajuntament de 
Tortosa i tots els seus organismes, dependents i vinculats. 

 
Segon:  Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària. 
 
 

*-*-* 
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09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES, PER A INSTAR QUE EL GOVERN 
MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE AMB ELS SEUS PROVEÏDORS I ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
PER INSTAR A L'AJUNTAMENT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, per portaveu del partit Socialista, el Sr. Antoni Sabaté Ibarz. 
 
L’Ajuntament de Tortosa ha de fer front a les obligacions de pagament enfront els creditors, tant per 
responsabilitat, com per obligació legal. Pagaments que, a més, ha de realitzar dins els terminis establerts. 
 
La situació precària de les finances municipals ha fet que alguns deutes que tenia la Corporació Local amb 
proveïdors encara no estiguin saldats, fet que agreuja la situació econòmica i financera de les empreses de 
Tortosa. 
 
Atès que aquesta situació genera més alarma, en tant en quan, es desconeix el període de demora en el 
pagament de les factures de l’Ajuntament de Tortosa, incomplint l’obligació establerta a l’article quatre i cinc 
de la llei 15/2010 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre. Pel que estableix mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista – Progrés Municipal proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que l’Ajuntament de Tortosa i tots els seus organismes, 
dependents i vinculats, tenen amb els seus proveïdors i altres administracions públiques. 
 
Segon.- Instar a l’Ajuntament de Tortosa a liquidar aquest deute de forma prioritària i abans d’adquirir noves 
obligacions. 
 
Tercer.- En compliment del que estableix l’article 5.4 de la Llei 15/2010 de 5 juliol de modificació de la Llei 
3/2004 de 29 de desembre, s’informi trimestralment al Ple Municipal, de forma detallada, de les factures 
impagades a les que fa referència l’esmentat article. 
 
No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el més escaient. 
 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, manifestant que, efectivament, l’exposició dels dos punts es pot 
fer conjuntament perquè estan interrelacionats. Relacionats i referits a la situació de les finances de 
l’administració local. No solament de l’Ajuntament de la nostra ciutat, que és coneguda la delicada situació de 
les finances municipals.  
 
De l’àmbit municipal dels ajuntaments del nostre país, entre d’altres causes, perquè encara resta pendent el 
que fa anys i anys que es ve reclamant sobre la Llei de finançament de les hisendes locals. Però hi ha d’altres 
causes també com és, en aquest cas, el deute que la Generalitat de Catalunya, el govern de Catalunya té 
contret amb els ajuntaments del nostre país. Efectivament, això està relacionat no solament amb aquelles 
subvencions contretes, amb aquelles inversions que requereixen també de un co-finançament, amb el nostre 
cas això estaria relacionat, de forma important, amb la Llei de barris, sinó també a més a més, amb aquells 
serveis com tècnicament es coneix, serveis impropis, és a dir, aquells serveis que s’ofereixen a la ciutadania i 
que l’administració no té unes competències atribuïdes de forma obligatòria. 
 
Més això s’agreuja encara amb els anuncis, per part del govern de la Generalitat, de alentir o de ficar 
parèntesis a l’abonament de les certificacions pendents relacionades amb la Llei de barris. També la 
disminució dels recursos atorgats a escoles bressols, a escoles de música de titularitat municipal. Per tant, 
des del punt de vista de què no  solament aquesta corporació, sinó que la ciutadania, des del punt de vista de 
transparència, pugéssim tenir coneixement precís i exacte de quin és el deute que té contret el govern de la 
Generalitat amb l’Ajuntament de la nostra ciutat, també els ens autònoms que depenen del nostre 
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Ajuntament, això és del tot necessari, a més de pel coneixement que tenim dret a tenir, per les pròpies 
necessitats de tresoreria i la previsió i planificació que poguéssim tenir per abonar totes aquelles obligacions 
reconegudes que en aquests moments té l’Ajuntament de la nostra ciutat. 
 
Clar, això té unes conseqüències també. Unes conseqüències que fa uns mesos tenien una mena de “parxe” 
des del punt de vista del crèdit ICO per a poder pagar a proveïdors, la tardança de més d’un any de pagar als 
nostres proveïdors i, per tant, la segona moció ve referida a que també poguéssim tenir coneixement i fer 
públic quin és el deute, en aquests moments, que l’Ajuntament de la ciutat té contret amb els nostres 
proveïdors i quin és el calendari de pagament, instant tant en un sentit com en un altre, que es pugui 
demanar a la Generalitat de que poguéssim cobrar d’una forma urgent i de que nosaltres alhora, tal com es 
demana a la segona moció, poguéssim pagar als nostres proveïdors també d’una forma urgent i, si més no, si 
això no pogués ser d’una forma immediata, poguéssim tenir un calendari tant del que se’ns deu com del que 
nosaltres devem, per poder fer front als drets que tenim i a les obligacions que tenim contretes.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que quan vaig llegir aquesta proposta em 
pensava que era una proposta d’iniciativa popular. És més que evident que tots volem saber el deute que té la 
Generalitat amb els ajuntaments i, encara el que és més important és que tots voldríem que no existís. De 
totes maneres, quan hem vist que la proposta venia del Partit dels Socialistes de Catalunya, jo em vaig posar 
les mans al cap, no m’ho podia creure. No em podia creure que els senyors socialistes vinguin a reclamar i a 
exigir, després de que han deixat la Generalitat, pràcticament, a la ruïna. Han deixat deutes i factures per 
pagar fins l’any 2107, 95 anys, o sigui que això ja ni ho veurà, ni els meus nets no ho veuran això pagat.  
 
Els hi donaré unes quantes dades més encara perquè val la pena que ho tinguéssim tots clar. En els últims 5 
anys, el deute de la Generalitat ha passat de 14.000 milions d’euros a més de 30.000 milions d’euros, i això 
que els hi deia, han deixat 54.000 milions d’euros en pagaments aplaçats durant 95 anys. Això no ho diu 
Plataforma per Catalunya, això són dades publicades a la premsa després de l’auditoria externa encarregada 
pel nou govern de la Generalitat. Amb aquestes dades i amb tots els meus respectes institucionals i 
personals, ja ho sap, crec que no tenen dret a reclamar ni a exigir res.  
 
Fa molts pocs dies el Sr. Vidal-Quadras, eurodiputat, va dir que el senyor Montilla hauria d’estar a la presó. Jo 
no sóc jutge i no m’atreviria a dir tant, però si que és cert que el Sr. Montilla, el Sr. Carod-Rovira, el Sr. Saura i 
molts d’altres, com a responsables de l’irresponsable tripartit, haurien d’estar, com a mínim, al “banquillo” 
d’acusats d’un jutjat. 
 
Jo ja suposo, Sr. Sabaté Ibarz, que estar a l’oposició quan s’ha tingut tant poder i s’han remenat tants milions 
a plaer, deu ser molt lamentable, però estiguis tranquil perquè el socialisme està mort i enterrat a tota Europa 
i difícilment tornarà a tenir poder.  
 
Tampoc no s’ha de preocupar de Convergència i Unió perquè tampoc no van per on han d’anar. Cal fer 
retallades Sr. Bel, no se’n rigui, cal fer retallades, però vostès les fan de lo que no s’han de fer i el que s’hauria 
de retallar no es toca. 
 
Tampoc Sr. Sabaté no s’ha de preocupar del Partit Popular, perquè uns senyors que arriben al poder dient que 
no pujaran els impostos i al dia següent ja els han pujat, home Sr. Dalmau miri, un moment, no ens poséssim 
nerviosos, Sr. Dalmau, si vostè puja els impostos vol dir que li queda menys salari, vol dir que consumirà 
menys, vol dir que les empreses vendran menys i que hi haurà més atur. O sigui, no tant sol no pararà de pujar 
l’atur, sinó que vostès no crearan ni un lloc de treball. 
 
Ja per acabar, i com no pot ser d’una altra manera, em sembla que ja estava clar però per si de cas ho diré: el 
nostre vot serà negatiu en aquesta proposta i en la següent. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, expressant al Sr. Casanova que li rebatré el que acaba de dir. El tema 
dels impostos, primer, el Partit Popular no ha pujat tots els impostos, no els ha pujat perquè  és molt conscient 
de que pujar tots els impostos és un gravíssim error en aquest moment. No ha pujat l’IVA, perquè pujar l’IVA 
vol dir pujar la inflació, pujar la carestia de la vida i d’això som molt conscients. Quin impost s’ha pujat, no 
quins impostos, quin impost s’ha pujat? L’IRPF, que és el més just de tots els impostos, perquè és progressiu i 
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es paga en funció del que es guanya, es paga en funció de la capacitat econòmica, per lo tant, jo crec que la 
seva apreciació, totalment respectable que a mi em pareix molt bé, doncs no és del tot correcta en aquest 
tema. Que es pujaran ? Jo sempre dic que estem fent molt judicis de valors sobre l’actuació del Partit Popular 
en diferents temes. Quan es faci, llavors si que pot aquí dir “miri, acaben de pujar l’IVA, els impostos especials, 
que tampoc els han pujat perquè són els més injustos, perquè són generalistes, ho paga tothom 
independentment de la seva capacitat econòmica. En canvi, la renda, l’impost de la renda que és l’únic que 
hem pujat és el més just de tots. I ho hem pujat provisionalment, ja ho han dit, simplement per a cobrir aquest 
excés de dèficit que s‘han trobat quan han agafat lo poder, que ara un 6%, després un 8% i després ja se n’ha 
anat potser per l’actuació d’un altre partit polític en aquell moment en el poder. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde per fer un aclariment: Sr. Dalmau, només una reflexió col·lectiva a 
tots plegats. Habitualment ho hauríem de fer, però avui tenim 8 mocions, per tant, si es comencen a 
interpel·lar i a parlar de coses que no tenen res a veure amb les mocions, jo em veig incapaç d’acabar el Ple 
abans de les 12 de la nit, per tant, demanaria a tots que se cenyissin a contestar als proposants de les 
mocions i, en la mesura de lo possible, a parlar de lo del contingut de les mocions. Si tots comencem a dir-
nos, el Sr. Casanova, n’ha repartit a “tuti li mundi”, si tots hem de començar a contestar, no acabarem mai. 
Per tant, cenyir-nos a les mocions. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau amb la seva intervenció manifestant que tenia que fer la contestació al Sr. Casanova. 
Estic d’acord amb el Sr. Alcalde de què hem d’anar a la faena; lo altre, en un altre moment. 
 
Anem a veure, jo estic d’acord amb el que deia, no amb lo dels impostos, que ja li he contestat, sinó en què 
“el saber no ocupa lugar”, i amb aquest tema de la proposta que fa el Partit Socialista, escolti, el que vostè ha 
dit, vostè ho ha dit i tindrà la seva raó, però crec que saber les coses sempre és bo. Sempre és bo saber lo 
que la Generalitat ens deu als ajuntaments. Jo crec que és bo saber-ho.  
 
Els ajuntament, ho sabem tots, tenen un problema gravíssim, que no és de finançament, no és de carestia de 
Tresoreria, sinó que és de sistema de finançament local, que és un problema estructural, no un problema 
momentani, sinó que és un problema de fons. I a part d’aquest sistema estructural, de que el sistema de 
finançament local hi ha que canviar-lo d’alguna forma, a fons, tenim els problemes de reduccions d’ingressos 
en impostos de construcció. Tenim reduccions de l’aportació de la Generalitat de Catalunya, tenim l’augment 
de les demandes dels serveis socials o tenim, per exemple, l’assumpció d’una sèrie de competències 
tècnicament o terminològicament es diu “serveis impropis”, és a dir, competències no pròpies nostres que les 
hem d’assumir perquè estem aquí i una altra administració pública no se’n fa càrrec. Això al pressupost 
municipal de Tortosa suposa un 30%. Vull dir que el Partit Popular, que ha entrat al govern en aquest moment, 
ha adoptat una sèrie de mesures ràpides perquè immediatament va reunir a la Comissió Nacional 
d’Administració Local i va plantejar una sèrie de propostes, entre elles per exemple: ajornar els pagaments de 
les liquidacions negatives del 2008-2009, de cinc anys a deu anys, per exemple, per a donar aire als 
ajuntaments. També el que ha fet és crear una nova línia de finançament ICO per a que els ajuntaments 
puguin pagar als proveïdors. Això ho ha fet el Partit Popular perquè se n’ha donat compte de la situació en que 
estaven els ajuntaments. 
 
Tot i això, jo crec que no estaria mal saber el que ens deuen, no estaria mal. Per això nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposta, però des d’un punt de vista, torno a dir i insisteixo i ho subratllo, que no estaria malament 
saber el que la Generalitat deu a l’Ajuntament de Tortosa i prou, no més. 
 
En quant al tema de la segona moció, nosaltres també la votarem a favor perquè per a nosaltres la principal 
preocupació són els proveïdors. Són empresaris, són professionals que, lògicament, han de viure i estan 
afectats molt greument per la situació de crisis econòmica i l’Ajuntament tindria que fer un esforç, que ja ho 
fa, que tot sigui dit, perquè hem demanat préstecs a l’ICO per a pagar a proveïdors, ja ho fa, però intentar un 
poquet més i pagar tot allò que poguéssim als proveïdors i reduir al màxim el deute que tenim amb ells. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que és evident que estem en una situació en què 
hi ha una cadena d’impagats que van asfixiant cada vegada al més petit, finalment als ajuntaments que són 
els que donen la cara i, en bona part, també als proveïdors d’aquests mateixos ajuntaments i que la situació 
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és, a banda de dramàtica, confusa i, per tant, si que són unes xifres que probablement podem conèixer, una 
miqueta d’aquí una miqueta d’allà, però que estaria molt bé, pel que fa al contingut de les dos mocions, veure 
una presentació inclús pedagògica i en nom de la transparència per veure quines són les quantitats que 
“s’adeuten” per part de la Generalitat a l’Ajuntament i de l’Ajuntament als seus proveïdors. Jo crec que inclús 
seria beneficiós per a totes les institucions veure realment on està el nus, veure realment on està el problema, 
per tant votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit fa ús de la paraula el Sr. Monclús, manifestant que natros també votarem a favor de la moció 
perquè ens sembla que la transparència i que saber exactament el que l’Ajuntament deu als seus proveïdors, 
a les entitats, a les persones físiques, a tothom i també la Generalitat, el que deu als ajuntaments, en aquest 
cas al nostre, és transparent i convé. Però clar, el problema és que d’uns altres va passant i el problema és de 
liquiditat. I de liquiditat perquè hi ha una reducció d’ingressos a tot arreu, passa no només aquí, sinó que 
passa a Europa. Hi ha un problema també de què les persones, les administracions estan “empenyades” i 
aquest problema de liquiditat a nosaltres ens repercuteix, a nosaltres em refereixo a Catalunya, ens 
repercuteix més perquè no tenim capacitat de recollir els nostres impostos que generem. Perquè clar, 
Espanya, en el sentit metafòric, és el PP, és el PSOE i també és el partit Plataforma per Catalunya de la 
manera que ho veig jo i que ho veiem, i el que fan és continuar escanyant-nos. Escanyen la nostra llengua, 
escanyen la nostra identitat i si pot, que sempre pot, la nostra butxaca. I això ho fa, al mateix temps, d’una 
manera sibil·lina però també, quan convé, descarada i la prova és de que 16.000 milions d’euros se’n van i no 
tornen. La prova és que tot allò que s’acorda, sobretot en matèria econòmica, doncs se’n riuen de nosaltres. 
Clar, ja podem dir el que vulguem, ja podem presentar propostes, ja podem fer, el problema és que hauríem 
de recollir nosaltres els nostres impostos i, llavors, ja discutirem si ens administrem bé o malament, però el 
problema també és aquest i crec que això ho hem de tenir tots present. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, qui posa de manifest que començarà recordant-los, pel que fa a la 
primera de les mocions, després seguiré amb el que ens demanden a la segona, que aquesta és una 
informació que ja tenen a la seva disposició, se’ls hi dona aquesta documentació puntualment en compliment 
de les bases d’execució del pressupost. I també els voldria fer saber, encara que n’estic segura que ja ho 
saben, que des del govern de la Generalitat se’ns deuen quantitats de l’any 2009 i també de l’any 2010 i que 
els voldria recordar, suposo que no fa falta, recordar-los qui governava en aquells moments al moment de la 
Generalitat, que en aquest cas no era el govern de Convergència i Unió, sinó que estava governat pel Partit 
Socialista i els seus dos companys. Llavors, curiosament, des del grup del Partit Socialista no els preocupava, 
ni presentaven cap moció sobre si ens estan pagant o ens deixen de pagar des de la Generalitat a 
l’Ajuntament de Tortosa, aquí i a altres ajuntaments del país. Perquè si el govern de la Generalitat està com 
està és per uns motius concrets i començaria recordant-li el fet que, encara que s’ha explicat bastantes 
vegades, continua sense resoldre’s, va ser incapaç de resoldreu el govern del Partit Socialista i de moment el 
nou govern del Partit Popular tampoc ho ha fet possible; em refereixo al deute dels 759 milions d’euros, de 
l’addicional 3a. de l’Estatut, que el govern espanyol no ha pagat a la Generalitat i sap que passa, Sr. Sabaté? 
que si el Sr. Zapatero hagués complert amb les seves obligacions amb Catalunya segurament avui no estaríem 
parlant d’aquesta moció ni estaríem parlant vostè i jo en aquest plenari d’aquest tema. Però la realitat és ben 
diferent. El Partit Socialista va abandonar el govern deixant moltes coses damunt la taula, entre les quals 
aquesta i avui toca tornar a negociar amb el govern del Sr. Rajoy per que ens facin efectiu aquest deute. Uns 
diners que han de permetre injectar liquiditat al govern de la Generalitat i que aquesta pugui saldar els deutes 
amb els ajuntaments. 
 
El que sí que se’n va recordar el Partit Socialista abans de perdre les eleccions, abans de marxar del govern, 
va ser reclamar als ajuntaments la devolució de 3.731 milions d’euros de les transferències del 2008 i del 
2009, que per als tortosins ens suposa que haguem de retornar vora el milió i mig d’euros. Veurem com 
acaba aquest tema, però entendrà que és bastant important per a nosaltres. 
 
I Sr. Sabaté, vostè sap com estan de complicades les finances municipals, aquí i a tot arreu. Per desgràcia no 
som l’únic ajuntament que tenim aquests problemes i també sap el que ha fet el seu partit per tal de ajudar a 
resoldre-ho, que és res, absolutament res. Perquè nosaltres el que necessitem és una llei de finançament 
local que ens ho resolgui, i aquí sí que ens trobarà al grup de Convergència i Unió, ja que en el cas de 
Catalunya, l’Estat ens deu a la Generalitat 152 milions d’euros, només amb matèria de sanitat. També ens 
deu el fons de competitivitat, que voldria recordar que el Partit Socialista va votar no pagar a Catalunya, en 
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una moció presentada al Congrés per part de Convergència i Unió, mentre la ex-ministra Salgado, el seu partit, 
mentre era ministra al passat mes de setembre, continuava reclamant que Catalunya fes un esforç més gran, 
fes més retallades, arribant al 2,6% del PIB, quan el tripartit el va deixar al 4,2%, i vull recordar que, per 
exemple, s’haurien de pagar per part de l’Estat, i no ho fan, el 50% de la Llei de la dependència, actualment 
només han pagat 23%, o que paguessin a Catalunya els 57 milions d’euros que deuen de l’escolarització 
gratuïta dels nens de 3 a 6 anys, que tampoc ho fan. Li recordo també que el President de la Generalitat va 
traslladar a les associacions “municipalistes” la voluntat de resoldre aquesta situació amb alternatives reals, 
com els crèdits ICO i, en tot cas, establint un calendari de pagaments per als ajuntaments, però si estem com 
estem és per la situació de les finances de la Generalitat, que és molt complexa. Però no només pel que 
l’Estat ens deu, sinó que també és fruït d’una mala gestió que crec que avui toca recordar. Intentaré no 
repetir-me, però a data 31 de desembre de 2010, quan el tripartit va deixar el govern, el dèficit de Catalunya 
era del 4,2% del PIB, quan en un primer moment el tripartit assegurava que era del 3,2%; després van pujar-
ho al 3,8%. Aquest dèficit va suposar una desviació del 75% respecte als pressupostos inicials, que suposa 
que 1 de cada 3 euros no tenia cobertura pressupostària. 
 
Hi ha 54.200 milions d’euros de factura que s’estaran pagant fins al 2107 i despeses compromeses més 
enllà del 2020. Això sumat al deute actual de 31.740 milions d’euros que suposa, com a exemple, el 
pressupost total de les Conselleries de l’any 2011, que va ser 32.630 milions d’euros. I a més a més, la 
partida corresponent al deute, els interessos del deute per aquest any 2012 augmentaran un 51% i aquesta 
xifra ja supera el pressupost de cinc conselleries de la Generalitat. 
 
Per tant, més enllà de que pretenguin amargar la seva responsabilitat, més enllà de que van actuar 
irresponsablement quan governaven, deixant les finances de la Generalitat en estat dramàtic, també els hi he 
volgut recordar aquests deutes del govern de l’Estat que són, principalment, fruït també de la seva gestió del 
Partit Socialista. 
 
Però tenint en compte aquesta situació, des del govern de Convergència i Unió hem volgut posar fill a l’agulla 
per resoldre la situació econòmica de les finances públiques i amb dades d’avui mateix, l’administració de la 
Generalitat i el seu sector públic han fet un esforç important per aconseguir reduir la despesa i re-equilibrar 
les finances públiques al llarg del passat any 2011. 
 
I vaig acabant, recordant que el passat 26 de gener, des del govern s’ha anunciat que es faran efectius de 
forma immediata els deutes del Departament de Governació i voldria recordar que el 71% del pressupost de 
Governació es destina als ens locals. Pel que fa a aquesta primera moció, l’Alcalde i aquest govern ja compleix 
amb el que la normativa li marca, que és portar aquests comptes al Ple trimestralment i amb això tenen la 
informació que ens demanden.  
 
I si passem a la segona de les mocions, també li he de dir que tenen a la seva disposició aquesta informació, 
d’acord amb les bases del pressupost, trimestralment aquesta informació es remet al Ple i cada exercici, la 
liquidació del pressupost i l’estat d’execució, se’ls hi donen aquestes dades. 
 
D’altra banda, vostès ens estan parlant a la moció, dels acords moció, de l’article 5.4 de la Llei 15/2010, que 
li voldria recordar o fer que se’l llegís perquè no recull el que vostè ha expressat i, en tot cas, com el porto 
aquí li llegiré perquè el que diu aquest article és que “La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, 
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación...”, per tant, el que estan parlant són d’aquelles factures que 
no s’hagin tramitat els corresponents reconeixements d’obligació després de 3 mesos des de la seva anotació 
al registre, fet que no succeeix i que és ben diferent del fet de portar al plenari aquelles factures no pagades 
als proveïdors. Per tant, no entenem el sentit ni la finalitat de la moció, més enllà de voler un desgast o de 
treure un rendiment polític que, en tot cas, considerem que davant de la situació complexa que està tenint 
aquest Ajuntament i tot el seu entorn, tots els actors del seu entorn, considerem que no és propi ni adient, ni 
és la manera que entenem nosaltres de fer política i, per tant, no podran comptar amb el nostre suport. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, manifestant a la Sra. Roigé, que l’actuació irresponsable de 
l’anterior govern de la Generalitat va significar un mínim d’un augment del fons català de cooperació de 3 
punts i mig, diners que anaven directament al pressupost ordinari per la disposició lliure d’aquests recursos. 
 
L’actuació irresponsable de l’anterior govern de la Generalitat va significar un avanç sense precedents en la 
història d’aquesta ciutat, sense precedents, començant per què una autovia que feia 10 anys que estava 
iniciada i el govern de Convergència i Unió era incapaç d’acabar, la va acabar el tripartit. Inversions sense 
precedents que han significat una transformació de la ciutat de Tortosa i que la dotat d’una fisonomia de 
capital de les Terres de l’Ebre. La Llei de barris, que ara vostès paren, significa la transformació de tot el nucli 
històric de la ciutat, amb el que aquest patrimoni significarà per a l’economia de cara al turisme cultural i a la 
dignificació de la zona històrica des del punt de vista també humà i convivencial. El palau Oliver de Boteller, la 
caserna regional dels mossos, el campus universitari de la universitat Rovira i Virgili, la transferència de 
diferents trames de carretera, ara ja de competència municipal, com per exemple l’avinguda Felip Pedrell i la 
seva pavimentació. L’accés des de la carretera de la Carrova al pont del Mil·lenari que significa una 
descongestió en hores punta de la mobilitat que ve des d’aquella part del territori. L’edifici de les delegacions 
que s’està construint en aquests moments, l’edifici dels bombers..., la llista és molt llarga. I també, des del 
punt de vista dels recursos de l’Estat, recordar primer que la addicional de l’Estatut, els 759 milions d’euros, 
això va per a inversions, no va destinat als ens locals, va per a inversions, no ens equivoquen. Ni per als 
recursos ordinaris de la Generalitat, va a inversions. Com recordar també, del que avui són coneguts com a 
“fons Zapatero” van possibilitar, entre altres coses, a la nostra ciutat la construcció del pavelló del Temple.  
 
Per tant, diguem-ho tot i no diguéssim actuacions irresponsables d’un govern que va fer inversions com mai a 
la nostra ciutat i al nostre territori. 
 
I finalment dir, i vostè ho sap perquè és diputada, que el 20 d’octubre de 2011 el Parlament va aprovar fer 
públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el 
deute que la Generalitat tenia pendent. Conscients de la situació econòmica, si això no fos possible, establir 
un calendari per al pagament del deute de la Generalitat als ajuntaments, i els acords del Parlament en 
plenari estan per complir-se. 

*-*-* 
 
 
Sotmeses, ambdues mocions a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb tretze 
vots en contra corresponents als regidors dels grups municipals de CiU (12) i PxC (1) i vuit vots a favor 
corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), IETE (2) i PP (1). 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES, EN DEFENSA DELS CENTRES 
EDUCATIUS MUNICIPALS.  
 
El Consistori coneix de la següent proposta, per la regidora del partit Socialista, la Sra. Núria Chertó Roig. 
 
Arran de l’anunci de la Generalitat de Catalunya de l’ajornament indefinit del pagament als ajuntaments del 
finançament de les escoles bressol i de les escoles de música, demanem que l’Ajuntament de Tortosa reclami 
al Govern Autonòmic, en primer lloc, la seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon 
terme, el suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de l’Estatut de Catalunya i 
de la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política, per avançar en la consecució 
d’una societat molt més formada i cohesionada. Per aquest motiu, el món municipal, atenent al marc 
competencial i de col·laboració entre administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada 
amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la Generalitat per garantir 
d’una manera immediata el finançament de les escoles bressol i de les escoles de música municipals. 
 
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un model propi de sistema 
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educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius de la Comunitat Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en 
sintonia amb altres països més desenvolupats, en una major oferta pública d’educació adreçada a les edats 
primerenques en comparació amb d’altres territoris espanyols.  
 
Les escoles bressol municipals garanteixen, especialment en pobles i nuclis de població on la iniciativa 
privada no posaria llars d'infants per no resultar rendibles, el desenvolupament integral de l’infant, revertint 
d’una manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho 
recullen els informes dels experts quan consideren que l’educació dels infants del 0 a 3 anys són una de les 
mesures imprescindibles per a garantir l’èxit escolar d’un país.   
 
En el cas del nostre municipi hi ha actualment dues llars d’infants de titularitat municipal: la Llar d’Infants “Els 
Barrufets” de l’EMD de Bítem i la Llar d’Infants “L’Espurna” de l’EMD de Jesús, així com dues escoles de 
música de titularitat municipal: l’Escola Municipal de Música de Tortosa “Joan Lamote de Grignon” i l’Escola 
de Música Manel Martines i Solà de l’EMD de Jesús. 
 
Aquestes escoles municipals han fet i fan una gran tasca envers la educació dels xiquets i xiquetes del nostre 
municipi, han ajudat a la integració de les dones en el món laboral i col·laborat en la consecució de la igualtat 
entre homes i dones. 
   
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el  finançament i el retard o la incertesa  en la convocatòria 
de les beques per a les escoles bressol per aquest curs, portaran en un breu espai de temps a la inviabilitat 
de sosteniment d’aquest servei públic.  
 
Els centres de titularitat municipal, especialment en nuclis de població petits, tenen un impacte directe en la 
comunitat, per a les polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant desenvolupen les 
capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als aprenentatges compensadors. 
 
 
Atès els fets descrits, elevem al Ple de L’Ajuntament de Tortosa la següent, 

 
PROPOSTA D’ACORD: 

 
Primer: Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de titularitat municipal. 

 
Segon:  Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que prové de l’any 2010.  

 
Tercer: Mantenir les actuals escoles bressol de música finançades per les administracions públiques i les 
famílies. 

 
Quart: Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i 
l’equitat en  l’accés al servei. 

 
Cinquè: Mantenir el seu compromís amb l’educació de 0 a 3 anys perquè no és només un servei que garanteix 
la conciliació laboral i familiar, sinó que té un paper educatiu important en el desenvolupament de l‘infant i en 
la contribució a la igualtat d’oportunitats. 

 
Sisè: Contribuir a disposar d’escoles municipals econòmicament més sostenibles si es manté la col·laboració i 
la corresponsabilització entre administracions públiques.. 

 
Setè: Demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de les lleis i acords establerts envers el 
finançament de les escoles bressol i de les escoles de música. 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Chertó 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Chertó, qui manifesta que el grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya presentem per al debat al Ple de l’Ajuntament de Tortosa una moció en defensa dels centres 
educatius municipals, ja que considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política per 
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avançar en la consecució d’una societat molt més ferma i cohesionada. Parlem, en aquest cas, de les escoles 
bressol i de les escoles municipals de música, ja que estan realment en una situació difícil. 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha anunciat que prepara un nou model de finançament de 
les escoles bressol municipals on, amb tota probabilitat, les famílies hauran d’assumir el cost que la 
Generalitat deixarà d’aportar. Segons han manifestat, el nou model farà que els usuaris siguin 
corresponsables d’aquest servei. Abans que res voldríem informar que el model de finançament de les 
escoles municipals ja està co-finançat, en aquest cas, a través d’un 33, 33, 33, és a dir, un 33% la Generalitat 
de Catalunya, un 33% els ajuntaments i un altre 33% per les famílies o usuaris d’aquestes escoles de 
titularitat municipal.  
 
Abans de passar a la moció volem informar o volem deixar clar que la Generalitat de Catalunya ja va fer a 
principis de l’estiu una retallada a l’aportació de les escoles municipals que, en la majoria dels casos, o bé 
van ser assumides per les famílies o també van ser assumides pels ajuntaments. A més el govern ha ajornat, 
de manera indefinida, el pagament de més de 112 milions d’euros que es deuen als municipis del curs 
relacionat amb el 2010-2011. Creiem que és inacceptable la situació d’impagament indefinit dels serveis ja 
que vulneren, en aquest cas una llei, la Llei 15/2010.  
 
A més volem manifestar la nostra preocupació davant la reducció d’un 25% de la partida destinada al 
finançament de l’aportació de la Generalitat per al finançament de les escoles bressol de titularitat pública, 
tot deixant clar que mentre els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas del 
Departament d’Educació, preveuen mantenir intacta l’aportació a les guarderies privades.  
 
Així, i no m’estendré més en la meva introducció inicial, i atès els fets descrits, elevem al Ple de l’Ajuntament 
de Tortosa un seguit de punts que detallo. El primer seria recolzar la negociació per a estudiar els models de 
finançament dels centres de titularitat municipal. Segon: seria reclamar una via immediata amb un calendari 
concret per liquidar el deute que prové de l’any 2010, en aquest cas del curs 2010-2011. Tercer: mantenir les 
actuals escoles bressol de música finançades per les administracions públiques i les famílies. Quart: reclamar 
la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al 
servei. Cinquè: mantenir el seu compromís amb l’educació de 0 a 3 anys perquè no és només un servei que 
garanteix la conciliació laboral i familiar, sinó que té un paper educatiu important en el desenvolupament de 
l’infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats. Sisè: contribuir a disposar d’escoles municipals 
econòmicament més sostenibles si es manté la col·laboració i la corresponsabilització entre administracions 
públiques. I per últim, com a setè: demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de les lleis i acords 
establerts envers el finançament de les escoles bressol com de les escoles de música de titularitat municipal. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació, pren la paraula el Sr. Casanova, manifestant que seré molt breu perquè aquest tipus de 
mocions, aquestes mocions que venen dictades o dictaminades per l’aparell del partit i que es van presentant 
a tots els ajuntaments i que sempre són iguals, sempre són reclamant diners, exigint diners. A mi, arriba un 
moment que em fa pensar: bé, potser en lloc de reclamar i d’exigir, potser el que hauríem de dir és d’on els 
hem de treure. A veure, perquè ja està bé de demanar diners i exigir, però si sabem que no n’hi ha, d’on els 
hem de treure? Perquè clar, si ha de ser a base de continuar pujant impostos i no sé què, doncs tampoc per 
aquí no podem anar bé.  
 
Llavors jo, tot i que reconec que realment l’educació és potser el tema més important de tots, però potser 
abans de demanar digui’m d’on ho hem de treure això, perquè clar, si no n’hi ha, malament. Llavors, la nostra 
posició, evidentment, serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el plantejament d’aquesta moció l’he de fer 
mínim i la resposta la plantegem com una proposta, simplement. 
 
L’educació és fonamental, és un element prioritari per a qualsevol societat per a aconseguir que aquesta 
societat estigui molt més formada i molt més cohesionada. Per a això, a partir d’aquí nosaltres ja firmem 
qualsevol xec. Tot lo que sigui formar a les persones és fonamental, per lo tant nosaltres aquí demanem que 
es garanteixi, de la manera més ràpida possible, el finançament de les escoles bressol i de les escoles de 
música municipal i, en definitiva, podríem afegir un poc que la forma de finançar també podria ser un sistema 
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de co-pagament. És una idea, en el sentit de què: qui surt beneficiat per aquestes escoles bressol i aquestes 
escoles municipals de musica? Be doncs, la ciutadania, però ull, no la ciutadania, no la mare que deixa allí el 
xiquet, sinó l’empresa on aquesta senyora va a treballar. 
 
Podria per aquí demanar-se una espècie de co-pagament, però això ho solto a tall d’idea bona o dolenta, això 
ja ho veure’m. Total, que nosaltres partim de que l’educació és fonamental per a la societat i l’hem de recolzar 
com sigui, on sigui i quan sigui. Votarem a favor d’aquesta moció. 
  
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació, el Sr. Forcadell fa ús del seu torn de paraula, manifestant que votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que també votaran a favor de la moció perquè som 
defensors de les escoles bressol, de les escoles de música i bé, llavors ho entenem com un deure. Aquí ens 
preocupa el que pot passar. El que ens preocupa és que cada vegada seran més els pares i les mares que, a 
través de que l’Ajuntament no ho podrà pagar, s’hauran de fer càrrec d’aquest 33% que als ajuntaments els hi 
correspon, en aquest cas al nostre Ajuntament. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, manifestant que me n’alegro, Sra. Chertó, de què es preocupin ara 
per les escoles bressol i per les escoles de música. Llàstima que quan governaven a aquest Ajuntament no 
se’n preocupessin igual que ara.  
 
Voldria començar preguntant-li a la Sra. Chertó si ha sentit a algun lloc o en algun moment s’ha dit que 
vulguem tancar la nostra escola de música o que les EMD’s no vulguin continuar amb les seves escoles 
bressol o amb l’escola de música “Martínez i Solà” a Jesús o que s’estigui afectant a les famílies. Ho dic pel 
tercer dels punts on es demana mantenir les actuals escoles bressol de música que, per cert, suposo que 
volen dir les escoles bressol i les escoles de música. Ho dic perquè estava escrit i després també quan ho ha 
llegit ha dit el mateix, però en tot cas voldria saber si creu que perillen, si creu que en algun moment algú ha 
dit que no funcionen. En tot cas, jo crec que és una evidència que aquestes escoles bressol, aquestes escoles 
de música estan funcionant perfectament i que en cap cas perillen. 
 
Respecte a les escoles de música, el que ha fet aquest govern, a la nostra escola, és potenciar l’escola 
municipal  de Tortosa amb un edifici, amb unes millor condicions, més dignes. Hem cregut amb l’escola de 
música, a diferència del Partit Socialista quan governava la ciutat, hem treballat per tal d’homologar-la, cosa 
que vostès tampoc van fer, i per això l’escola de música de Tortosa té el nivell avui que té i compta amb més 
alumnes que mai. 
 
Continuaria recordant al Partit Socialista que el govern en cap moment ha dit que deixarà de finançar les 
escoles bressol i les escoles de música de titularitat municipal. Aquestes continuaran rebent les subvencions 
per part del Departament com fins ara i seguiré parlant amb el que quan parlen de lleialtat institucional, 
potser la lleialtat institucional l’haguessin tingut que aplicar demanant-ho al govern central, fer complir les 
lleis, però ja no m’estendré més amb això perquè crec que ja ho he dit abans i això si que resoldria els 
problemes de liquiditat que té actualment la Generalitat.  
 
D’altra banda, tampoc entenem a què es deu la seva petició en un dels punts de suport irrenunciable als 
titulars locals d’aquest centre, sempre que els ajuntaments han rebut el suport de la Generalitat en general i 
del Departament d’Ensenyament en particular i sempre s’ha complert la llei. Creiem en aquest paper de les 
llars d’infant, des de governs de Convergència i Unió vam ser qui vam crear aquest model educatiu. Els voldria 
recordar que va ser amb governs de Convergència i Unió quan es va estructurar aquest govern. No es van 
inventar els serveis públics quan va arribar el tripartit al govern, que sembla que vulguin fer entendre això. En 
tot cas, es van gestionar les finances de tal manera que si que estan perillant avui els serveis públics. El 
treball engegat per part del Departament d’Ensenyament ha estat, precisament, per garantir el sosteniment 
del servei públic i amb el seu sistema d’actuar, tal i com vostès treballaven això tenia una data de caducitat. 
També parlen del fet de recolzar la negociació; això dir-li que també s’està produint entre el Departament i les 
associacions “municipalistes”, l’Associació i la Federació. D’altra banda, en cap cas han perillat ni perillen les 
aportacions de la Generalitat, seguint amb els punts de la moció. O pel que fa a la convocatòria de beques, un 
altre dels punts de la moció, la Consellera ho va manifestar fa pocs dies, públicament, s’està treballant amb 
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els municipis, amb les associacions “municipalistes” per saber quin és el cost real d’una plaça d’escola 
bressol, ja que cada municipi aplicava el seu propi criteri i es vol posar un model concret, per tal que les 
famílies tinguin que fer una aportació però que, en tot cas, augmenti la partida de beques. Per tant, és 
precisament l’actual govern és qui està parlant d’augmentar les beques i no ho va fer l’anterior. 
 
I acabo dient que la Generalitat està complint totes les lleis, tots els acords envers al finançament de les 
escoles bressol i de les escoles de música i de dansa. Per tant, aquest Departament d’Ensenyament està 
treballant, precisament, per resoldre la situació caòtica en què es van deixar les finances de la Generalitat i 
concretament les del Departament d’Ensenyament. Creiem en aquesta estructura d’ensenyament i, per tant, 
no hi podem donar suport perquè realment no entenem el què ens està demanant. 
 
Intervenció de la Sra. Chertó 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Chertó, qui dóna les gràcies a tots els grups municipals que s’han posicionat 
afirmativament per la nostra moció. Voldria, no ho he fet en la meva primera intervenció, però per tal de 
concloure full fer-ho. En el cas del nostre municipi hi ha actualment dues llars d’infants, una situada a l’EMD 
de Bítem, en aquest cas és la llar d’infants “Els Barrufets” i una a Jesús, que és “l’Espurna” i igualment tenim 
dues escoles municipals de música, una a Tortosa, “Joan Lamote Grignon” i després l’escola municipal 
“Manel Martínez i Solà” de l’EMD de Jesús. 
 
Aquestes escoles municipals crec que és de reconeixement que han fet i fan una gran tasca envers l’educació 
dels nostres xiquets i xiquetes del municipi i que han ajudat a la integració de les dones en el món laboral i 
col·laborant en la consecució de la igualtat entre homes i dones. No entraré en posar en retrovisor i mirar el 
que s’ha fet i el que s’ha deixat de fer, crec que hem de mirar al futur, és el que em demana la nostra 
ciutadania. Voldria recordar que l’escola de música s’ha fet amb aportació del “Pla Zapatero”. Només una 
intervenció, ja que vostès poden prendre els temps que creguin necessari per tal de desenvolupar la moció, 
crec que també és de relleu donar una resposta, però no hi entraré. Simplement, més enllà de la complexitat 
del context econòmic actual, considerem que aquestes mesures, les mesures que implanta la Generalitat de 
Catalunya, ja ho vam veure a principis d’estiu, ara a principis d’any s’ha tornat a fer ressò de les aportacions 
que tindrà la Generalitat de Catalunya envers al finançament de les escoles d’entitat municipal. Creiem que és 
un símptoma de la manca de compromís del govern amb el model català de l’escola bressol, tal com ha 
comentat, aprovada unànimement pel Parlament de Catalunya a l’any 2004.  
 
No voldria fer-ho més extens, simplement donar les gràcies a les persones que han cregut en aquesta moció i 
deixar clar que creiem fermament en l’educació a les escoles bressol de 0 a 3 anys, com una integració dels 
xiquets i les xiquetes a l’educació posterior. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU, una abstenció corresponent al regidor del grup 
municipal de PxC i vuit vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), IETE 
(2) i PP (1). 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA, INSTANT A UTILITZAR EL CATALÀ 
OCCIDENTAL TORTOSÍ EN ELS SEUS DOCUMENTS OFICIALS. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, pel regidor del partit Iniciativa Entesa per Tortosa – Entesa, el Sr. 
Jordi Jordan Farnós. 
 
El tortosí és, per definició, un dialecte que es troba entre el dialecte nord-occidental (zona de Lleida) i el 
dialecte valencià. És, per tant, un dialecte de transició que comparteix formes de l'un i de l'altre. La gran 
majoria d'estes formes normatives del dialecte de la nostra ciutat abracen el territori de la Diòcesi de Tortosa i 
el Matarranya i estan incloses a la Gramàtica de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra del 1918, obra que es 
considera l'Opus Magna de les variants morfològiques de la llengua.  
 
Hi ha tres grans nivells d'estudi lingüístic: la morfologia, el lèxic i la fonètica. En tots tres àmbits, el tortosí té 
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formes pròpies acceptades tant per ser parlades com escrites i estes formes representen un important signe 
d'identitat de les persones de Tortosa i, per extensió, també de les Terres de l'Ebre. Ens hem de sentir 
orgullosos de tindre este parlar tan ric, un parlar que també es pot escriure. Mostra en són diversos escriptors 
que en la seua obra i en alguns dels supòsits adés esmentats n'han donat exemple, com podrien ser Francesc 
Mestre i Noé, Jesús Moncada, Andreu Carranza, Albert Roig, Gerard Vergés, Francesca Aliern o Joan Josep 
Rovira Climent. Així mateix, els doctors en filologia catalana i professors de la Universitat Rovira i Virgili, Miquel 
Àngel Pradilla i Pere Navarro, són uns grans defensors d'usar el català occidental i en fan defensa en l'exercici 
de la seua professió. 
 
També en són mostra la conferència de l'11 de setembre de 2011, pronunciada per la presidenta d'Òmnium 
Cultural a les Terres de l'Ebre, Dolors Queralt, que va fer una defensa de la nostra parla; el llibre d'estil del 
setmanari La veu de l'Ebre o el llibre 'Català per a periodistes de les Terres de l'Ebre' (obra d’Aragonès, Ingla i 
Duran), estos dos últims, fulls de ruta a seguir. 
 
Considerem que és una bona manera de donar exemple i alhora fer pedagogia entre la població. Dignifica la 
nostra parla, signe inequívoc d'una marcada identitat, i contribueix a l'autoestima de la ciutat i a cuidar la 
cultura de Tortosa. El grup d'ICV ja està implementant estes propostes en les seues notes de premsa i 
documents. No diem que no es puguen usar les formes del català estàndard d'àmbit general, però sí 
demanem que es prioritzen aquelles formes escrites que més s'aproximen a la nostra manera de parlar i que 
l'Institut d'Estudis Catalans recull com a vàlides. 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. L’ajuntament de Tortosa es compromet a utilitzar les formes occidentals del català estàndard, 
acceptades per la normativa, en la seua varietat del dialecte tortosí, en els seus documents oficials, actes de 
plens, notes de premsa, models d'instàncies, cartelleria, lloc web, etc.  
 
SEGON. La implantació d'este model es farà progressivament, evitant utilitzar formes incorrectes (com ara 
barbarismes) i sota l'assessorament dels serveis lingüístics de que ja disposa l'ajuntament de Tortosa i que ja 
venen desenvolupament una lloable tasca. 
 
TERCER. Igualment, animem els regidors de l'ajuntament de Tortosa perquè tinguen cura d'anar incorporant a 
poc a poc estes formes del dialecte tortosí en les seues exposicions públiques, per tal de donar exemple i 
contribuir a dignificar la nostra parla. 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Jordán 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordán, manifestant que presentem aquesta moció, tal i com acaba de 
comentar, per a demanar a l’Ajuntament de Tortosa l’ús del català occidental en la seva forma tortosina en los 
documents oficials del nostre Ajuntament.  
 
Abans que res, m’agradaria explicar que aquesta proposta té un cost zero des del punt de vista econòmic. Es 
tracta d’una proposta en l’àmbit de la cultura i en l’àmbit de la llengua i, per tant, m’agradaria que això fos 
considerat des d’un primer moment.  
 
En quant a l’exposició de la moció, volem recordar que vivim en un món cada vegada més globalitzat, en un 
món més intercomunicat i, per tant, la gent de Tortosa i del nostre territori, habitualment, avui en dia ja no es 
relaciona només aquí a casa nostra, sinó que ho fa a partir de molts de llocs i de molts mitjans, per exemple, 
les televisions, la televisió pública catalana TV3, o per exemple els llibres de text que s’usen al sistema 
educatiu, la majoria de les vegades que estan realitzats a partir de la llengua catalana en la seva versió 
oriental, per tant, de la zona de Barcelona, per entendre’ns.  
 
Volem recordar que el tortosí és un dialecte, segons els diferents estudiosos de la llengua, que està situat no 
només a la nostra ciutat i a les Terres de l’Ebre, sinó que també va més enllà de les nostres fronteres i fins 
l’antic territori tortosí, hi ha la zona actual encara del bisbat, nord del país valencià i sud de l’Aragó a la 
comarca del Matarranya. És un dialecte, per tant, que connecta la zona de parla valenciana amb la zona de 
parla lleidatana i també de la zona de Tarragona i que té una morfologia, un lèxic u una fonètica, moltes 
vegades, en formes pròpies que són totalment correctes i acceptades tant en la gramàtica de la llengua 
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catalana de Pompeu Fabra, aprovada l’any 1918, com reconeguda per l’Institut d’Estudis Catalans que és la 
institució que té, diguéssim, l’autoritat en el tema lingüístic al nostre país. Aquestes formes pròpies s’han anat 
usant cada vegada més, per moltíssima gent, en diferents àmbits. Aquí a la moció vostès ja veuen que hi ha 
diferents escriptors: Vergés, Roig, Andreu Carranza, Moncada, etc., i també últimament, diferents estudiosos 
de la llengua catalana, membres de les universitats, com per exemple el doctors Miquel Àngel Pradilla o Pere 
Navarro fa poc, Miquel Àngel Pradilla en una conferència al Campus de les Terres de l’Ebre, són uns grans 
defensors de l’ús del català occidental en la nostra versió. De manera pública fan aquesta defensa.  
 
També aquí, en aquest mateix Ple de l’Ajuntament, l’11 de setembre de l’any 2011, és a dir, l’any passat la 
presidenta d’Òmnium Cultural a les Terres de l’Ebre, Dolors Queralt, va fer una defensa de l’ús de la forma 
catalana occidental o altres exemples, la Veu de l’Ebre, un dels periòdics més significatius de les nostres 
terres, usa ja aquesta  forma. 
 
És per tot això que natros considerem que l’Ajuntament de Tortosa també hauria de fer un pas per a començar 
a usar de manera oficial i poc a poc la forma catalana occidental i, en concret, tortosina en tots els documents 
oficials, actes de plens, notes de premsa, models d’instàncies, cartelleria, lloc web, etc. Entenem que això no 
es pot fer d’un dia per a l’altre, som perfectament conscients i per això ho demanem que es faci d’una 
manera progressiva i poc a poc i, finalment, també animem al conjunt de regidors i regidores, en la mesura 
del que sigui possible, que de manera pública intentéssim donar exemple perquè si natros no parlem en la 
nostra forma, segurament que ningú més ho farà. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, expressant que des del seu grup estem totalment d’acord amb la 
proposta i, evidentment, hi votarem a favor. Ara més que mai cal defensar la nostra parla, tan nostra i tan de 
les nostres terres.  
 
No tan sols estem d’acord amb la seva proposta perquè la nostra parla es faci servir a tots els documents de 
l’Ajuntament, de la premsa local, comarcal, els documents i discursos dels regidors i tantes altres coses, que 
també ens agradaria que això ho féssim extensiu als nostres empresaris, als comerciants i als botiguers. I li 
diré perquè. Perquè jo quan vaig a una botiga a mi m’agrada que m’entenguin i que em parlin en la meva 
llengua. Jo resulta que he tingut que deixar d’anar a llocs que havia anat tota la vida perquè ara vaig, no 
m’entenen en tortosí, no m’entenen en català i, a vegades, no m’entenen ni en castellà, vull dir que ja és 
“apaga y vamonos”. Llavors, ja dic, jo hi estic totalment a favor però el que hem de fer és fer-ho extensiu a 
totes les nostres comarques, no deixar-ho només aquí a l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que vull fer dos advertiments previs a la 
intervenció. La primera és que sóc tortosí i no vull que ningú entengui les meves paraules, qualsevol per petita 
que sigui, retret o crítica a la proposta que planteja la moció. Segon: no sóc un lingüista, entenc i parlo lo 
tortosí, encara que voldria parlar-lo i escriure’l correctament. Doctors de l’església que espero que m’han, o en 
el seu cas, mos han d’ensenyar a fer-ho bé.  
 
En la parla, sigui el tortosí o el català, el castellà o l’anglès, jo a més ja no arribo, faig el que puc perquè així 
m’ho exigeix en alguns casos l’ànima, en altres m’ho demana el patrimoni cultural i, a la fi, en altres les 
exigències de la vida real. Hem de fer el que podem per defensar les llengües que viuen en la nostra ànima o 
que integren el nostre patrimoni davant les circumstàncies que les amenacen. Així hem d’aprendre l’anglès 
per necessitat, hem de defensar, davant d’ell, el castellà perquè és part del nostre patrimoni cultural i social i 
tanmateix, hem de defensar el català i el tortosí per formar part fonamental de la nostra identitat. 
 
Dit això, crec necessari ressaltar que la parla, la llengua, l’idioma serveix per comunicar, per a que les 
persones s’entenguin, no per a lo contrari, no crec que serveixi per a que no s’entenguin, se separen i 
s’enfronten. Això és fonamental per a la convivència en pau. Tan important que, paradògicament, sols ens 
adonem d’això quan la convivència no existeix o està maltreta. No hi ha res més bo que dir allò de “salut i 
pau”.  
 
Saber i defensar el tortosí, lo català, lo castellà i l’anglès, i els altres qui tingui més capacitat lingüística, és 
fonamental. En aquesta època de crisi, de tot tipus, cada cop més és important entendre’s i comunicar-se, 
unir i no desunir, construir i no destruir. Com en tot, en les parles hi ha localismes i hi ha dialectes. El nostre 
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estimat tortosí és, des del punt de vista lingüístic, un dialecte ja qui diu valencià transició, que no és així, entre 
el català nord-occidental i occidental i el valencià septentrional castellonenc. L’utilitzem en les nostres 
comunicacions interpersonals, de forma intuïtiva en la majoria dels casos, excepte pels nostres grans 
escriptors com, i en la menció ho faig a tall d’homenatge dels que em deixo per raons d’espai, els bons amics i 
grans escriptors Gerard Vergés, Francesca Aliern i Albert Roig. 
 
Deveu utilitzar-lo en la vida nostra municipal i en la local, pregunto. Pos jo crec que si, perquè no?, sempre i 
quan aquest ús entre dintre de la normativa lingüística que estableix l’Institut d’Estudis Catalans, a qui en 
realitat li correspon fixar la identitat lingüística del tortosí. Altra cosa seria establir normativament uns regnes 
de taifes. 
 
Simplement, des del “carinyo” a la nostra parla, el tortosí, jo votaré, natros votarem positivament a la moció 
que fa Iniciativa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, manifestant que intentaré ser mer curt. El grup municipal d’Esquerra 
creu que una de les coses més importants, entre altres, és defensar la identitat i en aquest cas natros volem 
també defensar la nostra varietat dialectal. Ara bé, defensar la nostra identitat en cap cas ens ha de legitimar 
per a fer-ne un mal ús a l’hora d’escriure, però per això aquí a l’Ajuntament tenim serveis adequats per a que 
les coses es facin ben fetes i per a no diguéssim barbarismes que no estan acceptats per l’IEC, per l’Institut 
d’Estudis Catalans. 
 
“Vinga pos”, som-hi. Defensem lo dialecte tortosí i votem a favor de la moció que presenten. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui manifesta la seva aprovació a la moció presentada. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, manifestant que jo m’estendré una miqueta més. Amb el tema de les 
llengües i si parlem de la nostra, de la catalana, hi ha moltes opinions en quant a denominació. Pel que fa al 
tortosí a principis del segle XX diversos autors l’incloïen en el dialecte valencià, posteriorment altres filòlegs, 
com va dir Alcover o Moll, el van posar dintre el català nord-occidental, encara que incidint en el fet que 
estaven davant d’un parlar de transició. Fins i tot, encara avui, hi ha discussions sobre aquest tema i n’hi ha 
qui consideren el tortosí com un subdialecte del català occidental. 
 
Sr. Jordán, coincidirà amb mi que ni vostè ni jo som experts en aquesta matèria. Al país valencià algú que 
tampoc era expert en llengües va considera un dia que el valencià era un idioma diferent del català i no cal 
que li recordi tot el que s’ha arribat a escriure sobre aquesta qüestió. I tot precisament per no deixar-ho als 
que n’entenen, als filòlegs que són, al final, els que en saben d’aquesta matèria. 
 
Sr. Jordan com sap, jo parlo tortosí de tota la vida, parlo a casa meva, parlo aquí a l’Ajuntament, parlo al 
Parlament també, dic granera, dic xiquet, dic poal i tothom m’entén i si no m’entenen, m’explico. És un orgull 
com a tortosina poder parlar en un català tan ric i amb tants registres i utilitzo aquests vocables també a 
l’hora d’escriure’ls, sense cap problema, ara bé, si es tracta d’utilitzar formes verbals suposadament 
genuïnes, que fins i tot els mateixos tortosins utilitzem de manera diferent, els filòlegs hores d’ara encara no 
s’han posat d’acord i jo entenc que és millor que ho deixéssim estar. 
 
D’altra banda, si parlem de vostès en concret, voldríem dir allò de què prediquen lo que no creuen en alguns 
dels casos, i ara li posaré dos exemples, ja que si agafem el document més important d’un partit polític que es 
presenta a unes eleccions municipals, i en aquest cas he agafat el programa d’Iniciativa de les passades 
eleccions municipals, no he trobat ni una paraula en tortosí. L’he agafat per curiositat. D’altra banda, 
començant ara, he agafat la moció, la seva moció d’avui i dintre de la moció d’avui no he trobat ni un “lo”; tot 
era “el”, ni un. Però vostè m’està dient ara “es que el lo no s’utilitza”. Es que de vegades hi ha gent que diu 
que si que s’utilitza. Per tant, estem en una situació que ens trobem amb que hi ha diferents criteris i que jo 
entenc, des de la meva vessant que ja li he dit que no sóc experta, en que el “lo” si que és tortosí, vostè em 
dirà que no, però en tot cas això demostra que no estem d’acord amb el posicionament. 
 
Per tant, no posaré en dubte la seva bona intenció en aquest sentit, però creiem que no és adient el que ens 
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està demanant. El català, malgrat els avanços que ha fet en els últims 30 anys, encara li queda molt camí a 
recórrer per a arribar a la normalització. Els convido a sumar-se a aquesta lluita, a no perdre’s en batalles 
perquè correm el risc, precisament, d’acabar debilitant aquest objectiu, que crec que està compartit entre 
vosaltres i nosaltres, de defensar i normalitzar el nostre català. 
 
Intervenció del Sr. Jordán 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordán, qui agraeix a tots els grups municipals que han donat suport a la 
seva moció i lamentar, una vegada més, la postura del grup de Convergència i Unió. Suposo que també s’ha 
llegit la moció i a la moció jo he anat molt ràpid, perquè estem anant ràpid en general, per la quantitat que 
n’hi ha. Estem dient que estem també, des del nostre grup municipal, començant a usar poc a poc aquesta 
forma, entre altres coses, perquè per exemple no se’ns ha educat al nostre sistema educatiu català amb les 
nostres formes pròpies. 
 
Independentment dels debats de si és tortosí o no, o com li vulgui dir, és cert, evidentment, i també a la moció 
així ho recull, que qui tenen l’autoritat en aquest tema són els doctors en filologia i, per exemple, recordo que 
fa uns mesos a una conferència a la universitat, aquí al Campus Terres de l’Ebre un dels experts en llengua 
catalana i de més prestigi en l’actualitat va fer tota l’explicació del que era lo tortosí avui en dia, però 
independentment de la definició de tortosí o no, lo que està clar és que l’Institut d’Estudis Catalans accepta 
un munt de formes que natros diem dia a dia i que avui mateix en aquest Ple s’han usat i jo li faré algunes 
referències. Per exemple, en morfologia està totalment acceptat “meua, seua, teua”. En demostratius “este, 
esta, estos, estes” també està acceptat segons l’Institut d’Estudis Catalans. Els plurals “jovens, homens, 
margens, etc., està acceptat. En morfologia verbal també hi ha moltes formes en subjuntius, en la segona i 
tercera conjugació, presents d’indicatius, imperatius, infinitius com “nàixer, traure, xarrar” en lloc de “néixer, 
treure, xerrar”. En la tercera conjugació s’accepten dos formes, com per exemple “tindre i vindre” en lloc de 
“tenir i venir”. També hi ha participis o en lèxic, com vostè ha dit algunes paraules que ara no continuaré. I 
finalment, en fonètica també hi ha moltíssimes altres paraules que són totalment acceptades, com per 
exemple, usar la tercera persona dels verbs incoatius, dir “servix” en lloc de “serveix” o altres paraules que 
admeten una pronunciació africada i fricativa, per exemple, “realització i utilització” perfectament es pot dir 
“realisació i utilisació”. És a dir, totes estes formes, diguem-li tortosí, valencià, lleidatà o com vulguen, estan 
acceptades per l’Institut d’Estudis Catalans i, per tant, no crec que sigui tan difícil. Si la premsa del territori ho 
fa, si moltes persones ho fan, si molts de professors de català del nostre territori ho estan defensant, que 
poquet a poquet ho comencéssem a fer des d’aquest Ajuntament, tenint en compte que és una de les 
institucions més importants del territori. Lamento, però, el seu vot i espero que algun dia ho poguéssem usar. 
  

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU i nou vots a favor corresponents als regidors dels 
grups municipals del PSC (3), ERC (2), IETE (2), PP (1) i PxC (1). 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA, PER TAL DE MANTENIR EL 
DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRIS. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, pel portaveu del partit Iniciativa Entesa per Tortosa – Entesa, el 
Sr. Jaume Forcadell Torres. 
 
Atès que La Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen  una atenció 
especial ha permès emprendre molts projectes d’intervenció integral al nostre país que han servit i serveixen 
per lluitar de forma transversal contra els efectes de la concentració de la problemàtica social en els barris 
amb majors dèficits i millorar les condicions de vida de la seua població. 
 
Atès que en esta Llei es va crear un fons financer a disposició dels ajuntaments que presenten projectes de 
rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles, amb aportacions de la Generalitat de més del 50% del 
pressupost global de l’actuació i que cofinancen els ajuntaments.  
 
Atès que des de l'any 2004, s'han resolt 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de barris, s’han aprovat 
143 barris amb projectes de regeneració integral en marxa i s'arriba a prop dels 1.330 MEUR d'inversió 
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pública compromesa per a la millora integral dels barris d'arreu de Catalunya. 
 
Atès que el desplegament de la Llei de barris ha posat de manifest la importància d’una actuació pública 
integral en àrees amb necessitats especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, ambiental i de 
cohesió social.  
 
Atès que l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres altera la Llei de Barris i condiciona la 
convocatòria d'ajuts de la llei de barris a la disponibilitat de fons. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat no va aprovar la convocatòria anual ni la dotació necessària durant l’any 
2011. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya el passat 14 d’abril de 2011 va aprovar per unanimitat la moció pel 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial per tal de garantir l'execució, la continuïtat i el desenvolupament de la Llei de Barris. 
 
Atès que les retallades pressupostàries del Programa de Barris que presenta el Pressupost 2012 del Govern 
de la Generalitat significa una revisió completa del programa i posa en perill les convocatòries anuals i la 
continuïtat del desplegament de la Llei de Barris de cara el futur. 
 
Atès que recentment el Govern de la Generalitat ha notificat als 117 ajuntaments que tenen en execució obres 
relacionades amb la Llei de barris, advertint que congelaria els pagaments de les partides previstes dins 
d’esta subvenció durant el 2012. 
 
Atès que la ciutat de Tortosa està executant des de l’any 2005 el Pla Integral del Nucli Antic de Tortosa 
(PINCAT), i que este Ajuntament té la voluntat de presentar nous projectes en un futur no llunyà. 
  
Per tot això el Ple Municipal acorda,  
 
PRIMER. Reclamar la supressió de l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, per tal de  
garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei 2/2004, del 4 de  juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, per mitjà de convocatòries anuals per a l’any 
2012 i successius. 
 
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Pressupost 2012 per fer la dotació necessària per a 
garantir plenament, tant  l’execució dels projectes en marxa, els deutes pendents amb els municipis com el 
desenvolupament dels projectes que s’incorporen a partir d’una nova convocatòria. 
 
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a procedir, de forma immediata, a fer els pagaments 
pendents de les subvencions atorgades en este programa. 
 
QUART. Traslladar estos acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Economia i 
Universitats, als grup polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (FMC i ACM). 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que la Llei de Barris, i a Tortosa ho sabem bé, és 
probablement una de les grans aportacions que va fer el govern d’esquerres a la gestió pública en aquest 
país. Compleix diferents funcions i aquí les necessitem totes, per a ser clars, i és evident que amb la situació 
en la que ha quedat ara, em parlat crec que sobradament de la situació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya, també ha posat al congelador la Llei de Barris i també algunes de les aportacions que, per raó de 
la Llei de Barris, havia de fer la Generalitat a diferents ens locals, entre altres, a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Deia Francesc Homs, el portaveu del govern de la Generalitat, fa poc, que de la crisi no se’n surt només en 
retallades i és una qüestió més que evident i, per a sortir de la crisi probablement, a banda de totes les 
retallades que ja s’han impulsat, s’hauran de fer moltes coses noves, però també s’haurà de seguir fent 
algunes coses que ja es feien i una d’elles, pensem, és la Llei de Barris i en el nostre cas, en el cas de Tortosa, 
probablement encara més. 
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La Llei de Barris permet mantenir una certa activitat del sector de la construcció, un dels més malparats per la 
crisi. Contribueix també a orientar aquest sector, el sector de la construcció, cap a un sector estratègic i 
també, més a la nostra ciutat, com és la rehabilitació en detriment de nous creixements urbanístics, extensius 
a les ciutats i pobles del país. I, evidentment significa, a banda de lo que és la inversió material, una inversió 
molt gran en relació a la convivència, en relació al futur d’alguns barris, d’algunes zones, les més malparades, 
sense cap mena de dubte, del conjunt del país. 
 
Des de l’any 2004, any de l’aprovació de la Llei de Barris, hi ha hagut 7 convocatòries, de les que s’han 
beneficiat 143 barris amb una aportació econòmica total de 1.330 milions euros i, com dèiem, baix la 
justificació de la situació econòmica de la Generalitat, ens l’han posat al congelador i contra una resolució del 
14 d’abril de 2011 del Parlament de Catalunya que, per unanimitat, va decretar la necessitat de garantir 
l’execució, la continuïtat i el desenvolupament de la Llei de Barris, dic contra aquesta resolució, a l’article 63 
de la Llei de mesures fiscals i financeres, altera la Llei de Barris i condiciona la convocatòria d’ajuts a la Llei 
de Barris a la disponibilitat de fons. 
 
El que es planteja aquí no és una determinada quantitat de diners per a una nova convocatòria de la Llei de 
Barris, sabem que la situació és difícil. El que es planteja aquí és la necessitat de que la Generalitat d’una 
banda deixi clara la continuïtat de la Llei de Barris, un instrument fonamental per al conjunt del país i també 
per a la ciutat de Tortosa, i també per a comprometre a la Generalitat al pagament de totes aquelles 
certificacions pendents d’abonar, com es comentava abans. 
 
Tortosa és beneficiària de la Llei de Barris des de l’any 2005. Estem executant el Pla Integral al Nucli Antic de 
Tortosa. Tenim la voluntat, si no m’equivoco, el mateix Alcalde de Tortosa l’any passat declarava que per a 
l’any 2012, per a enguany, Tortosa pretenia acollir-se a una nova convocatòria de la Llei de Barris i, per tant, 
entenem que Tortosa ha d’abanderar el reivindicar la Llei de Barris com a instrument de present i de futur per 
al nostre país. Aquí sabem el que pot significar i sabem la falta que ens farà en un futur no llunyà. 
 
És per tot això que plantegem els següents acords: Primer reclamar la supressió de l’article 63 de la Llei 
7/2011 de mesures fiscals i financeres, per tal de garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la 
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial per 
mitjà de convocatòries anuals per a l’any 2012 i successius. Insisteixo, sense concretat quantitats; més en la 
línia de garantir-ne la continuïtat. Segon, instar al govern de la Generalitat a modificar el pressupost 2012 per 
fer la dotació necessària per garantir plenament, tant  l’execució dels projectes en marxa, els deutes pendents 
amb els municipis com el desenvolupament dels projectes que s’incorporen a partir d’una nova convocatòria. 
Tercer: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a procedir, de forma immediata, a fer els pagaments 
pendents de les subvencions atorgades en aquests programa. Quart: Traslladar estos acords al Departament 
de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Economia i Universitats i als grup polítics del Parlament de 
Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, manifestant que tot el que ha explicat el Sr. Forcadell em 
sembla que ha quedat clar. Aquí l’únic problema que li veig, que és lo que hem comentat pràcticament tota la 
tarde – nit, és que la Generalitat, avui per avui, disponibilitat de fons no en té. Llavors clar, és com tot: si 
reclamem, reclamem però no hi ha forma de poder-ho pagar, doncs bé, és el que dèiem abans. Jo, ja li dic, jo 
ja hi estic d’acord amb vostè però no veig d’on podem treure totes aquestes quantitats, no ho veig de cap 
manera. Llavors la nostra postura serà d’abstenció perquè es que tampoc no li puc dir ni si ni no. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Dalmau, qui manifesta que el plantejament és molt clar: tot el que sigui bo per a 
Tortosa és bo per a natros i tot el que sigui bo, encara que ara no hi hagi diners per a fer-ho, és bo que 
estiguéssim demanant i pressionant verbalment, per escrits i tal, per lo tant natros votarem afirmativament. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Monclús, manifestant que una de les actuacions que va impulsar l’anterior 
govern de la Generalitat, que més s’han visualitzat a nivell del nostre municipi, n’hi ha d’altres, abans el Sr. 
Sabaté ens les ha explicat, ens ha fet una petita llista del que s’havia fet en quant a inversions, pues bé, una 
de les actuacions impulsades per l’anterior govern més importants pensem que és el que anomenem el Pla de 
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Barris. Amb això se li ha pogut canviar la cara a Tortosa. El carrer La Rosa, el carrer del Vall, no m’estenc, vull 
dir que s’estan rehabilitant façanes gràcies als ajuts que venen d’aquesta Llei. Per lo tant, qualsevol ciutadà 
d’aquí veu que aquest Pla ha sigut important però que no n’hi ha hagut prou, encara que s’està executant 
l’arranjar el carrer Replà, la plaça de davant del convent de Sant Joan. I com no n’hi ha hagut prou, natros 
recolzem aquesta moció que s’ha presentat. Això ha suposat 19 milions d’euros em sembla, del qual el 50% 
els ha aportat la Generalitat, l’altre 50% l’Ajuntament a través dels impostos dels tortosins i de les tortosines 
n’ha fet front, però ara diràs que també hi hagi la possibilitat de que les certificacions hi hagin endarreriment 
en els pagaments. 
 
Bé, algun grup, algun portaveu del grup deia i diu tota la tarde que de fons la Generalitat no en té. Si nosaltres 
recollíssim els nostres impostos, em refereixo a la Generalitat, potser en tindríem més de fons. Per lo tant, 
donem suport a tots els punts que presenta el grup d’Iniciativa i votem afirmativament. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui manifesta que és cert que n’he fet referència abans, des del 
punt de vista de l’esforç inversor del govern de la Generalitat en la etapa anterior, però jo estic convençut que 
la història del nostre país i del municipalisme democràtic contemporani marcarà la història en el futur, segur, 
seguríssim, la Llei de Barris com una referència de transformació dels nuclis històrics de les ciutats que han 
patit la fugida cap a zones de l’eixample i el fet de que siguin espais convertits sovint en guetos i que 
requerien de una transformació per a la recuperació del patrimoni d’una banda, però també, més enllà del 
ciment, dignificar-los des del punt de vista també de possibilitar i contribuir a la cohesió social. 
 
Per tant, aquest és un programa que jo crec que està essent del tot positiu per a la nostra ciutat i crec que 
una de les prioritats quan parlem del municipalisme i de la manca de recursos, és de que la Llei de Barris 
continuï i continuï no solament amb nous programes per a nous espais, sinó que, tal i com es va inicial al 
2010, hi hagin programes específics també per al manteniment  d’aquelles actuacions que ja s’han dut a 
terme. Per tant, això no es pot anular de cap de les maneres i ha de continuar endavant. 
 
És per això que el nostre grup donarà suport a la moció d’Iniciativa. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació intervé la Sra. Roigé, manifestant que crec que aquesta moció, Sr. Forcadell, la presenten al lloc 
equivocat. No som aquí per decidir les convocatòries de la Llei de Barris, ni ens correspon decidir-ho. En tot 
cas, aquesta moció entenc que caldria que la presentessin al Parlament, que és més adient. Tot i això si que li 
faré saber, ja ho sé que es va presentar perquè la vaig portar jo mateixa per part del grup de Convergència i 
Unió, li faré saber, tot i això, la informació que es va fer pública fa molts pocs dies, concretament el 26 de 
gener passat, per part de l’Associació Catalana de Municipis, en què la Generalitat es va comprometre aquest 
2012,  87 milions d’euros d’aquesta Llei de Barris. Així ho va anunciar el secretari d’Habitatge i millora urbana 
en una reunió recent amb els alcaldes catalans, qui també va informar que la raó per la qual s’està modificant 
el reglament que desenvolupa la Llei de Barris és per tal de poder allargar quatre anys l’execució, cosa que 
havíem demandat molts ajuntament, entre ells el nostre i també per poder-ho adaptar a una previsió de 
pagament real, cosa que no es produïa actualment. I aquí és bo recordar el dèficit que arrossega la Llei de 
Barris, que és fruit de que a l’any 2008, quan ja hi havia una important davallada d’ingressos, el govern 
tripartit no va deixar de fer convocatòries tot i saber que el govern tindria dificultats per fer front al pagament 
als ajuntaments. Jo entenc que d’això, en aquell moment i ara, se’n diu irresponsabilitat.  
 
Des de l’any 2004 es van fer convocatòries ininterrompudament de 99 milions d’euros i resulta molt 
irresponsable, el 2009 i el 2010, fer convocatòries per un diners que no es veia capacitat de fer front a les 
certificacions que anaven creixent dels ajuntaments. En un principi, el primer any, quan tu demanes una Llei 
de Barris i per experiència pròpia, no en el cas d’aquí no, ni per experiència pròpia perquè no es va fer ni això 
per l’anterior govern municipal, però normalment el que fan els ajuntaments és que primer fan el projecte i, 
per tant, al principi no tenen tantes certificacions com al final. I a més, les dos últimes certificacions, les 
últimes adjudicacions que va treure de la Llei de Barris per part del govern tripartit, van ser unes 
adjudicacions on es va preveure el primer any, a l’any 2011, perdó, l’any 2009 i l’any 2010, un 10% cada any i 
a l’any 2011 i 2012 un 40% i un 40%. Suposo que al 2011 i al 2012 ja pensaven que no governarien i, per 
tant, els que vinguin ja ho arreplegaran o ja ho assumiran, perquè sinó no s’entén aquesta actitud 
responsable. Perquè és a partir de l’any 2009 quan es comença a generar aquest gran dèficit que té la Llei de 
Barris, ja que aquell any la Generalitat, a l’any 2009, va pressupostar 49 milions mentre justificacions dels 
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ajuntaments ja pujaven més 60 milions d’euros i així ha anat incrementant al llarg d’aquests anys. I 
endarreriments amb el pagament ens venen també, li voldria recordar, del 2009 i del 2010. També li voldria 
recordar que llavors tampoc ens presentava mocions vostè demanant que el govern de la Generalitat ens 
pagués. I així arribem al 2012, quan la Generalitat ha hagut de descartar cap nova convocatòria de barris, per 
poder destinar el pressupost a pagar el dèficit dels anys anteriors i poder així fer els pagaments pendents als 
ajuntaments que disposen de programa de barris. 
 
Ens cal fer una bona gestió del recursos públics i aquí si que ens trobarà en això. Arreglant les coses que 
altres ha desarreglat. Però en tot cas, el conseller Recoder ja va manifestar al Parlament que des del Govern 
se seguirà apostant pel programa de la Llei de Barris perquè es creu en els beneficis del mateix. I aquí a 
Tortosa en tenim un bon exemple i també voldria recordar a tots qui ha executat aquesta Llei de Barris i com 
vam trobar la Llei de Barris l’actual govern, perquè quan vam entrar portàvem més de la meitat de la Llei de 
Barris engegada, estàvem ja a la segona part de la Llei de Barris i només hi havia un 12% executat i, 
principalment, era enllumenat a algunes parts del barri del Nucli Antic. Per tant, qui ha executat, qui ha portat 
a terme aquesta Llei de Barris és aquest govern municipal. 
 
D’altra banda nosaltres donem tot els suport al que és el fet d’una Llei de Barris, una Llei de Barris futura. 
Quan surti ho demanarem i així ho tenim contemplat al Pla d’Actuació Municipal. Una Llei de Barris també per 
demanar, per poder rehabilitar el barri de Sant Jaume, com ja hem fet constar alguna vegada, però amb 
responsabilitat i quan es pugui portar a terme, no disposant de recursos públics sense tenir-los. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui dóna les gràcies a tothom que ha votat a favor de la moció i un 
parell de coses. Parlem d’irresponsabilitat. És cert que quan un projecte de govern veu que arriba el final, 
normalment estira més el braç que la mànega. És cert. Perdoni, el Sr. Pujol també ho va fer. El Sr. Pujol també 
ho va fer i ho va fer bastant. De tota manera, s’ha de dir que hi ha un atenuant aquí i és que en 7 anys el 
govern catalanista d’esquerres i sobretot en aquest territori, va invertir el que no es va invertir en 23 anys 
anteriors el Sr. Pujol. Perquè jo no he sentit mai, quan amb el Sr. Alcalde hem vingut aquí “escolta, que farem 
una universitat”. “No, no, no me la féssiu que sou uns irresponsables. No me la féssiu la universitat, que esteu 
“locos”, això val molts de diners”. O la caserna dels mossos, o la caserna de bombers, o l’edifici de les 
delegacions. I el Sr. Alcalde aplaudint. La Llei de Barris:  vostè va dir que estaven “locos” o que eren uns 
irresponsables ?? Home, per l’amor de Déu, que el què es va fer, s’havia de fer. I si no s’havia fet en 23 anys 
anteriors, doncs donem gràcies que es va fer en aquests 7. I ara s’ha de pagar? Si senyors, ara s’ha de pagar. I 
si ho hem de pagar, entre altres coses, el que no hauríem d’anar fent és carregar-nos impostos com l’impost 
de successions, per exemple. O si volem fer altres coses, hi ha altres coses per a fer, també podem trobar 
altres recursos. Recentment s’ha plantejat la possibilitat de posar un impost nou sobre les nuclears, per 
exemple, perquè no? Centrals nuclears que estan amortitzades, que estan fent els diners a cabassos i que a 
altres comunitats autònomes se’ls està gravant. Hi ha possibilitat també de buscar altres recursos.  
 
Aquest rotllo, aquest argumentari que vostès solten  de manera sistemàtica de que això va ser desastre, va 
ser una hecatombe, una irresponsabilitat. La irresponsabilitat quina és? Del que hem fet aquí, o la 
canalització del barranc de Caputxins, quina és la irresponsabilitat que ha fet a Tortosa el govern catalanista i 
d’esquerres? No, no, digui’m algo que vostè hagi inaugurat, que n’ha inaugurat unes quantes de coses 
pagades per la Generalitat, alguna cosa que sigui una irresponsabilitat. 
 
Aquí no es demana una determinada quantitat de diners, el que es diu és que la Llei de Barris és un 
instrument vàlid i que avui no està clara la seva viabilitat futura. I l’únic que diem és que Tortosa, que coneix lo 
necessària que és la Llei de Barris, pot ser punta de llança a l’hora de reclamar la seva continuïtat i que ens 
paguen el que ens deuen, escolteu, que no hi ha...vale, vale, però és que això ens ho deuen. I a mi, si es devia 
des de l’any 2009-2010, es que vostè arriba a portar aquí una declaració institucional demanant que la 
Generalitat ens pagui el que ens deuen i natros la firmem. Per l’amor de Déu, que ja ens coneixem tots, que 
vostès abans que votar a favor d’una moció de l’oposició es farien l’harakiri abans de votar una moció de 
l’oposició. Però els demés, a vegades, som bastant més dialogants i avui n’hem tingut una prova, a l’hora de 
fer algo com posar lo que s’hagi denominat un co-pagament sobre serveis socials, que demana una certa 
responsabilitat i vostès no són capaços de votar ni una moció que els planteja que poguéssim escriure coses 
en tortosí a l’Ajuntament de Tortosa. Jo no sé, al final, si vostès es pensen que es fan algun favor amb aquest 
pla. Si vostès es pensen que es fan algun favor amb aquest pla de jugar al frontó, jo crec, sincerament, que de 
favor no se’n fan cap.  
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que no he intervingut perquè no m’ha al·ludit. Saben 
que no intervinc normalment en les mocions polítiques, però si m’al·ludeixen i em diu “i l’Alcalde aplaudia i 
natros...”, ara sí que li he dir algo, Sr. Forcadell, i vostè acabarà el debat, miri si ho té fàcil això. 
 
L’Alcalde aplaudia quan feien inversions. Que volia dir? que s’estaven cruspint lo que tenien i no tenien i ho 
gastaven per tot el país i no ho havien de fer aquí? Quin és el percentatge de pressupost d’inversions que 
executa la Generalitat de Catalunya mentre s’estaven cruspint el de tres generacions després, aquí a Terres 
de l’Ebre, i quin era el d’abans, Sr. Forcadell? Digui-ho, expliqui-ho. Que ha fet d’irresponsable el govern 
tripartit? Home, tan bé, tan bé, tan bé ho van fer, tan bé van convèncer a tot el país i van tenir el resultat que 
van tenir? Que els hi tenen mania? Que no està ben valorat el govern del tripartit? Que van tenir un bon 
resultat a Tortosa? Que van tenir un bon resultat a les Terres de l’Ebre? Que van tenir un bon resultat a tot el 
país? Home, potser havia molta gent equivocada. “No hem fet res d’irresponsable”. Li fico un exemple, del seu 
govern, del seu departament, Sr. Forcadell. És responsable llogar un local a 10 anys, a 8.000€ mensuals i 
gastar-se 1 milió d’euros en la seva restauració? És responsable això, Sr. Forcadell? A que no és responsable 
això? Vostè ho faria? Vostè es llogaria un local a Tortosa, 8.000€ mensuals a 10 anys i es gastaria 1 milió 
d’euros en inversió, quan l’Ajuntament li ha ofert un local sense pagar res, només a canvi de l’obra? Això és el 
que va fer l’ACA. Això és el que va fer el Sr. Baltasar. Això és lo que va fer el govern tripartit i això molt 
responsable no és, Sr. Forcadell, molt responsable no és. Per tant, les lliçons les justetes. Diuen “oh, es que 
vostès juguen a un frontó, juguen a no sé què”. Escolti, quan porten coses que natros entenen que es poden 
aprovar, les aprovarem i quan porten coses que natros entenen que no es poden aprovar, no les aprovarem. 
Que algunes d’aquestes coses les podien haver portat mentre governaven? lo del tortosí... escolti, tornem a 
repassar la moció. La Sra. Roigé li ha dit “el seu programa electoral”. “No, es que ens hem recordat després 
del programa electoral”, quina casualitat. És un exemple després d’un altre exemple i ve aquí i ens pontifica 
“no, que vostè és la majoria absoluta”. No, Sr. Forcadell, no. Perquè? Doncs perquè si vostè li ha aparegut bé 
una proposta ens l’ha votat i quan no li ha paregut bé, no ens la votat i així és i això no li ha de saber mal. 
 
I jo aplaudia. Clar que aplaudia. No aplaudia, exigia. Perquè quan veia el que s’estaven gastant per tot el país, 
jo també ho volia aquí. I agafava els pressupostos, no els pressupostos aprovats, els pressupostos liquidats i 
agafi un pressupost liquidat de l’època tripartit, triï els 7 anys que vulgui, dels 7 anys el que vulgui i miri quin 
percentatge d’inversió se liquida a les Terres de l’Ebre i m’ho compara amb els pressupostos liquidats 
d’inversió d’aquesta època tan fosca que va existir al nostre país que van ser els 23 anys del govern del 
president Pujol i miri...., si, va ser tan fosca que va durar 23. Lo govern tripartit ho va fer tan bé, que va aixecar 
passions per tot arreu, que no va ser capaç ni de guanyar unes eleccions, ni unes. 
 
Per tant, vingui, pontifiquen, ens donen lliçons de lo que ens donen lliçons i després facin el que creguin 
convenient com nosaltres ho farem, i per això ens tria la gent i d’aquí no sé quants mesos o no sé quants anys 
ens tornarem a presentar tots a les eleccions i cadascú assumirem el recolzament que ens vulguin donar i ja 
està. I a les properes eleccions vostès es poden presentar explicant la Llei de Barris o explicant l’ús del tortosí 
o explicant el que creguin convenient i nosaltres ens presentarem també explicant el que creguéssim 
convenient. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, tot manifestant que per tancar i passar una moció més, perquè 
ens en queden dos.  
 
Només una referència, parlant d’irresponsabilitats i de “malgastos”. Jo aquesta operació de l’ACA la desconec. 
Havíem comentat alguna vegada alguna cosa per damunt, la desconec. Si és com pinta és un absolut 
disbarat, no l’entenc i no la comparteixo, però bé, les referències que li he fet crec que són el substantiu de 
l’obra de govern durant aquestos anys i són obres que aquí són molt importants. 
 
I ja per acabar, i parlant d’irresponsabilitats i de donar lliçons. Ja li ha explicat vostè al conseller d’economia o 
a algú per a fer unes piscines a Tortosa? Perquè a mi em fot una pinta d’irresponsabilitat estirar més el braç 
que la màniga, i de gastar-se el que un no té per a tres generacions que... Bé, ja li he dit vàries vegades i li 
torno a dir avui aquí. Ull que aquí, de lliçons, no ens en podem donar ni uns ni els altres i amb la operació de 
la piscina, Sr. Bel, de lliçons de responsabilitat financera no en pot donar gaires. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que vostè acabarà el debat. Faci’m aquesta mateixa 
pregunta a “precs i preguntes” i li contestaré. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU, una abstenció corresponent al regidor del grup 
municipal de PxC i vuit vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), IETE 
(2) i PP (1). 
 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA, PER A FACILITAR LA COMUNICACIÓ DE 
CREMES AGRÍCOLES. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, pel portaveu del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Sr. 
Josep Felip Monclús Benet. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, regula 
amb caràcter general les normes i prohibicions necessàries per protegir els boscos i els terrenys forestals de 
Catalunya contra la greu amenaça que suposen els incendis forestals. 
 
En el seu article 14, aquest Decret estableix un conjunt de mesures a observar per encendre foc i per utilitzar 
bufadors en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, tant pel que fa a la neteja de la zona on 
s’efectuï la crema, distància mínima respecte els arbres, el màxim d’alçada per a la flama, i l’obligació d’estar 
en el lloc fins a la total extinció del foc, entre d’altres prescripcions. 
 
Així mateix, l’esmentat article estableix que els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in 
situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin 
duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. 
 
En desenvolupament d’aquest darrer punt, el 14.3 del Decret, es va dictar l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de 
febrer, que estableix que “Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya 
definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que 
els envolta durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març ho hauran de comunicar 
prèviament.”. En aquest sentit, es consideren forestals tots els terrenys previstos en l’article 2 de la Llei 
8/1988, abastant una gran part del terme municipal de Tortosa. 
 
Aquesta comunicació es pot presentar “a les oficines del cos d’agents rurals, a l’ajuntament on es trobi situat 
el terreny forestal, al consell comarcal corresponent o a les delegacions territorials del Departament de Medi 
Ambient”. A la pràctica, implica que en el començament del període, algunes d’aquestes instàncies es 
col·lapsin, degut a la gran quantitat de propietaris que en demanen. En el cas de l’Ajuntament de Tortosa, i 
malgrat que el formulari està disponible a la web corporativa, només es pot complir el tràmit presencialment 
al Servei d’Atenció al Ciutadà. D’aquesta manera, el servei es col·lapsa en haver d’atendre una gran quantitat 
de comunicacions per a cremes de poca importància, les quals, ja que la llei estableix que siguin 
comunicades, podrien ser tramitades d’una forma més àgil i efectiva. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent: 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
El plenari de l’Ajuntament de Tortosa acorda: 
 
1. Instar l’administració municipal que, per donar resposta a la comunicació prèvia de crema controlada 
establerta a l’Ordre MAB/62/2003 de 13 de febrer, així com d’altres tràmits menors, s’estableixi un portal de 
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comunicacions prèvies ambientals, per tal que els interessats puguin comunicar la crema agrícola de forma 
telemàtica. 
 
2. Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials dels Departaments de Territori i Sostenibilitat, i 
d’Agricultura, instant-los que implementin conjuntament un portal de comunicacions prèvies ambientals per a 
tota la demarcació. 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, manifestant que intentaré, en l’exposició de motius, ser curt.  
 
Hi ha un decret de l’any 1995 en el qual s’estableixen una sèrie de mesures per a la prevenció d’incendis 
forestals. Dins d’aquest decret, a l’article 14 s’estableixen un conjunt de mesures per tal de què s’ha de tenir 
en compte quan s’ha d’encendre foc, entre una època que és el 16 d’octubre i el 14 de març. Aquest article 
estableix que els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran estar allí i, in situ, dir que s’han de ficar 
mesures complementàries per tal de millorar la seguretat i que no es boti foc a altres llocs i s’escampi el foc. 
 
Bé, al desenvolupament d’aquest últim punt del decret, es va dictar una ordre a l’any 2003, que diu que totes 
les persones que tinguin previst fer foc a terrenys forestals de Catalunya en aquesta època, del 16 d’octubre al 
14 de març, ho hauran de comunicar prèviament. I, en aquest sentit també, el terme de Tortosa està 
considerat, una gran part del terme municipal de Tortosa, li afecta. 
 
Això, la gent, quan s’atansa aquest moment, la pagesia i altres que són menestrals i que en cap de setmana 
fan de pagesos, han de presentar la sol·licitud a les oficines del cos d’agents de rurals, a l’Ajuntament, al 
Consell Comarcal, tenen diferents llocs. Però tot i això, és una feinada d’anar-ho a fer, per a donar compliment 
a la llei i, com tothom a vegades hi va al començament, el que fa és que, en alguna ocasió, això es pugui 
col·lapsar degut a la gran quantitat de propietaris que hi van. 
 
Per resumir, el que nosaltres voldríem és, que per donar compliment al que estableix la llei, es pugui fer això 
per mitjans telemàtics, de manera que fos més àgil i efectiu. O sigui, seria atansar l’administració d’alguna 
manera per la via telemàtica a l’administrat i la proposta de resolució que portem aquí és, primer, instar a 
l’administració municipal que, per donar resposta a la comunicació prèvia de crema controlada establerta a 
l’ordre MAB/62/2003 de 13 de febrer, així com d’altres tràmits menors, s’estableixi un portal de 
comunicacions prèvies ambientals, per tal que els interessats puguin comunicar la crema agrícola de manera 
telemàtica. I segon: Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials dels Departaments de Territori i 
Sostenibilitat i d’Agricultura, instant-los que implementin conjuntament un portal de comunicacions prèvies 
ambientals per a tota la demarcació.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que, com no pot ser d’una altra manera, els hi donem 
tot el nostre suport perquè tot allò que sigui facilitar la vida del ciutadà i fer les coses més fàcils, més 
còmodes i més ràpides, doncs això tots ho hem de recolzar. Tenen el nostre vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant que natros lo mateix: donem la proposta afirmativa, 
votem a favor. Tot el que beneficiï al camp, a la pagesia, a la seguretat i la neteja, tot el que serveixi per 
modernitzar l’administració pública, tot el que beneficiï al ciutadà i al funcionari, doncs a nosaltres ens pareix 
molt correcte, per tant, votem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguir pren la paraula el Sr. Forcadell, expressant que en la mateixa línia, votaran a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, per manifestar el seu vot favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, manifestant que per part del grup d’Esquerra se’ns està demanant 
una cosa que, malauradament, no podem portar a terme i no podem executar perquè no és competència 
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nostra. Es tracta d’un règim de comunicació, Sr. Monclús, li ensenyaré l’imprès, és un imprès del govern de la 
Generalitat, no és un imprès de l’Ajuntament i, per tant, l’Ajuntament de Tortosa el que estem fent aquí, igual 
que altres administracions com el Consell Comarcal, és de facilitar el tràmits al ciutadà rebent la 
documentació, però en cap cas nosaltres ho tramitem i, per tant, nosaltres no podem fer un portal d’una cosa 
que no és competència nostra. En tot cas li correspondria al departament corresponent, que en aquest cas és 
el d’Agricultura, no és el cas de l’Ajuntament. No podem fer-ho perquè no en tenim la competència, perquè no 
podem, no és un tràmit que sigui nostre. 
 
Estem fent un portal per part de l’Ajuntament amb els tràmits que són propis però, malauradament, aquest 
tràmit no el podem incloure perquè no és un tràmit que sigui competència nostra. Simplement aquí fent de 
missatgers des d’aquí fins al departament per comunicar-ho. Per tant, malauradament, no li podem donar 
suport. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, per posar de manifest que jo crec que facilitar el màxim possible 
aquest tràmit és una de les coses que s’hauria d’intentar fer. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU i nou vots a favor corresponents als regidors dels 
grups municipals del PSC (3), ERC (2), IETE (2), PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA, PER DECLARAR TORTOSA MUNICIPI 
REPUBLICÀ. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, pel portaveu del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Sr. 
Josep Felip Monclús Benet. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li confereix un seguit de 
prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la 
corona és hereditària en els successors de l’actual cap d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del 
poble d’escollir el seu màxim representant civil.  
 
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament jurídic d’un territori, 
predetermina inevitablement les característiques de la resta de normativa que se’n deriva. I, a més a més, 
posa de manifest l’acceptació, per part dels principals actors polítics i socials que conviuen en aquest territori, 
d’uns principis no democràtics que perpetuen determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a 
consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los.  
 
Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que situa a tots els ciutadans 
iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d’estat recau en la sobirania popular. Un model de 
societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la llibertat com a màxima 
expressió de la no dominació. Una forma d’organització civil que recull els valors republicans com a màxims 
garants de la justícia, la transparència, el retre comptes, l’exercici del poder amb humilitat. Una manera 
d’entendre el poder diferent a com s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds 
reprovables com ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de negocis poc clars fent ús 
dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà entén la societat de forma no dogmàtica, plenament 
democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels privilegis injustificats i no legitimats. 
 
Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal s’adopta la consideració que 
a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com un súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania 
més eficient, que s’explica per la major confiança, participació i implicació que deriva del tracte entre iguals 
que s’adopta com a punt de partida.   
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Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment que com a màxims 
representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la 
democràcia en la nostra nació i també en cada un dels municipis que la configuren, 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent: 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER. Declarar Tortosa municipi republicà, entenent que aquesta forma de govern representa la concreció 
dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres.  
 
SEGON. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals 
que es tenen encomanades.  
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern de 
la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i Senat. 

 
*-*-* 

Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, manifestant que la Constitució espanyola, l’any 1978, situa el rei 
com a cap de l’Estat i li confereix una sèrie de prerrogatives: inviolabilitat, no estar subjecte a cap tipus de 
responsabilitat, a més afegeix que la corona és hereditària i de manera que s’anul·la la possibilitat de que el 
poble pugui escollir el seu màxim representant civil. Aquests preceptes que hi ha a la Constitució posen de 
manifest uns principis que no són democràtics, ja que perpetuen determinats privilegis que no poden estar 
mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per ratificar-los o bé per a rebutjar-los. 
 
Aquesta concepció d’Estat el que fa és xocar frontalment amb un model d’Estat republicà que situa a tots els 
ciutadans igual davant de la llei i on la potestat per escollir el seu cap d’Estat recau en la sobirania popular. 
 
Una forma d’organització civil que recull els valors republicans com a màxims garants de la justícia, de la 
transparència, el retre comptes i l’exercici del poder amb humilitat. Una manera d’entendre el poder diferent a 
com s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds reprovables com ara l’opacitat del 
pressupost de la corona espanyola o casos de negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el 
model republicà entén la societat de forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la meritocràcia per 
sobre de privilegis que són injustificats, entenem nosaltres, i no són legítims. 
 
Atenent, per tant, a aquests principis republicans i expressant el nostre convenciment que com a màxims 
representants democràtics de la ciutadania, el grup municipal d’Esquerra, per tot això que hem dit, presentem 
aquesta proposta de resolució.  
 
Primer: declarar Tortosa municipi republicà, entenent que aquesta forma de govern representa la concreció 
dels principis de la llibertat, de la igualtat millor que les altres. Segon: Reconèixer els valors republicans com 
els necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals que ens tenen encomanades. I tercer: Fer 
arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern de la 
Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i del Senat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, per manifestar que ell com a tortosí, com a veí de Tortosa, com 
a Jordi Casanova, comparteixo bona part del que el Sr. Monclús ha dit. Inclús li diré més, si ja només parlés 
per mi li votaria a favor. Li diré més, si un dia es fa un referèndum amb aquest tema, no tan sols li votaré a 
favor, sinó que també faré campanya a favor. Ara bé, aquí ha d’entendre una cosa, Sr. Monclús, que jo aquí 
sóc regidor de Tortosa, sóc portaveu de 800 persones i aquest tema de monarquia o república és un tema 
molt delicat i que jo no puc parlar, no puc decidir per 800 persones. Si fos per mi, ja li dic, endavant, però clar, 
com a regidor de Plataforma per Catalunya jo m’he d’abstindre. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant que a natros, en aquest moment, ens preocupa 
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moltíssim més el problema de l’atur, el problema personal, individual de la ciutat i els problemes que realment 
són gravíssims que el tema que proposa la moció. Per tant, de moment natros votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell per manifestar que no crec que ho arreglem aquí, però si és per 
a fer pinya amb la causa republicana, endavant. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé,  qui manifesta que intentaré ser molt breu. Considero que no 
existeix aquest debat a la ciutat de Tortosa. En tot cas, si mirem els acords de la moció, tampoc entenc, no diu 
de quina república ens està parlant i quan parla de quins municipis, de dir que reconèixer, declarar municipi 
republicà i quins són aquests valors, no entenc que parli tampoc de súbdit o de ciutadà, ja que des del nostres 
Ajuntament, i m’atreviria a dir que segurament de tots els ajuntaments, als ciutadans se’ls tracta com a tals, 
com a ciutadans. En cap cas com a súbdits, ni crec que ningú ho entengui així, ni tampoc entenc que vol dir 
quan exposa que hem de reconèixer els valors republicans com als necessaris a l’hora d’exercir les 
responsabilitats municipals que ens tenen encomanades. 
 
Aquest govern exerceix les responsabilitats de la millor manera que sap: treballant amb responsabilitat i mai 
ens havíem arribat a plantejar que això derivés d’uns valors republicans o no republicans. En tot cas, entenem 
que treballem pel que hem de treballar i punt.  
 
Pensem també que de vegades, i això també ho voldria afegir, sota la denominació de república s’han amagat 
alguns règims dictatorials i, per tant, també hem de tenir molta cura i seriositat a l’hora de fer servir aquests 
conceptes. 
 
I acabo, perquè crec que la gent de Tortosa, la gent que ens està mirant no entendria que tardés més de dos 
minuts en parlar d’un tema com aquest avui. 
 
Intervenció del Sra. Alcalde 
A continuació intervé el Sr. Alcalde per manifestar que ja ha tardat inclús massa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, manifestant que de règims dictatorials n’hi ha a tot arreu, n’hi ha 
hagut a tot arreu baix de diferents fórmules. 
 
Només em queda agrair als grups que estan a favor d’aquesta forma de govern, que és la republicana i també 
el respecte amb que la demés gent ha opinat, els portaveus dels grups. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb tretze vots en 
contra corresponents als regidors dels grups municipals de CiU (12) i del PP (1), quatre abstencions 
corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3) i del PxC (1) i quatre vots a favor corresponents 
als regidors dels grups municipals d’ERC (2) i d’IETE (2). 
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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: 
 
 53/2011, de 27 de desembre 
 54/2011, de 29 de desembre 
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 1/2012, de 2 de gener  
 3/2012, de 16 de gener  
 4/2012, de 18 de gener  
 5/2012, de 23 de gener   
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 2865/2011 a la 2931/2011  
 De la 1/2012 a la 66/2012 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
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, qui manifesta que, aprofitant la moció que heu presentat avui el 
PSC, sobre la defensa dels centres educatius municipals, si que voldria fer jo una pregunta a l’equip de govern 
i és que en el seu programa tenien ubicada que es plantejaria una cosa que el Sr. Alcalde i la Sra. Roigé sap 
molt bé, que és una llaga que nosaltres portem molt de temps, el plantejament d’una llar d’infants municipal. 
 
Em poden dir que, clar, no són temps de plantejar això perquè estem en un temps de crisi, però precisament 
per això que és un temps de crisi, penso que hi ha més necessitat dels pares i les mares treballadores, 
obreres que necessiten una llar d’infants municipal. 
 
Jo els hi recordo que la necessitat arranca des de 1985, que es va presentar a aquest Ajuntament un treball 
socioeconòmic i es va presentar una petició de llar municipal a Tortosa. De sobte va aparèixer Bítem, no se’ns 
va donar explicació, el perquè quan ho vam demanar des de l’Associació de Veïns de Ferreries – Sant Vicent. 
N’apareix després una a Jesús. Més tard Sr. Panisello, més tard n’apareix una a Jesús de llar d’infants. No em 
digui, Sr. Panisello, que Jesús no té llar d’infants? I a Tortosa, municipi gran i que té una necessitat important 
de llars d’infants municipals, no n’apareix. 
 
També els hi vull recordar perquè suposo que aniran amb el govern com sempre ens ataquen, que el govern 
aquest que vostès sempre ens estan atacant, van crear a les Terres de l’Ebre 1.200 places de llars d’infants 
municipals, amb tots els ajuntaments i de tots els colors. No es va mirar ni que fos d’una cosa o de l’altra. 
 
La simple pregunta és, per favor Sr. Alcalde, simplement si hi ha previsió de poder fer una llar d’infants 
municipal a la ciutat de Tortosa o no hi ha previsió. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde, manifestant que m’encanta que em faci aquesta pregunta, Sra. Gamundi, 
com no podria ser d’una altra forma. Fa una pregunta, Sr. Forcadell, jo li contesto i a més m’encanta que faci 
aquesta pregunta. “Aquest govern malmès”: no Sra. Gamundi. Totes les llars d’infants que s’han construït, 
excepte algunes o casi totes les privades, s’han construït, les públiques, les municipals amb ajuts a la 
construcció de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la construcció de la Generalitat de Catalunya que el govern, 
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una altra vegada, tripartit del qual Esquerra Republicana formava part mentre omplia d’instal·lacions tot el 
país i anava construint comissaries de mossos d’esquadra, pavellons, etc., etc., va suprimir a l’exercici 2008. 
Els va suprimir. I des de l’exercici 2008 no hi ha ajuts per a la construcció de llars d’infants públiques. Es farà i 
ho hem dit així i ho hem reiterat i ho havíem acordat a l’anterior govern municipal del qual, els recordo, que 
Esquerra Republicana formava part, i així ho vam acordar, que es faria llar d’infants, que nosaltres 
incorporàvem, nosaltres també hem incorporat al programa electoral, sempre i quan hi hagués recursos per 
poder fer la inversió. Inclús ens hem mogut i hem estat estudiant, tenim un plec preparat per poder-lo treure 
de forma que les empreses constructores que podien concórrer que, a la vegada, haurien de ser les que 
després gestionessin la llar d’infants, avancessin l’ajut de la Generalitat. I l’avancen. I hi ha moltes empreses 
que estarien disposats a fer-ho, però ha d’existir l’ajut de la Generalitat. Aquests ajuts es van suprimir al 
2008. Nosaltres al 2007 no podíem concórrer perquè no disposàvem dels terrenys per construir. Vostè em diu 
que a l’any 1985, jo miri, em sento absolutament incapaç de contestar-li què passava a l’any 1985 a 
l’Ajuntament de Tortosa, entre altres coses, perquè jo estava allí tan feliç estudiant a la universitat. No ho sé 
què passava a l’any 1985. Em sento incapaç. Jo el que li dic és el que passava a l’any 2007, de les quals 
assumeixo la responsabilitat com a Alcalde, i al 2008. I al 2008 aquest govern que anava repartint 
infrastructures per tot el país, va suprimir aquests ajuts. I, dissortadament, l’actual govern, malgrat li hem 
anat a plantejar, i jo mateix li he anat a plantejar a la Consellera la necessitat de què pugéssim concórrer, la 
Consellera no cal que li digui el que m’ha contestat. Tenim dificultats en poder mantenir els ajuts a les actuals, 
a les que estant ara, per tant, no ens podem comprometre. Nosaltres, com a Ajuntament de Tortosa, no 
podem assumir la construcció d’aquestes llars d’infants públiques. Ei !! això és també el que havíem acordat 
amb Esquerra Republicana, ara si han canviat de criteri no ho sé. No podem concórrer a construir llars 
d’infants públiques si no hi ha aquestes subvencions. No ho recordo, estic parlant de memòria, si eren 1.800€ 
per plaça, per a poder construir-se. Que amb això tampoc no es paga tota l’obra, però la resta de l’obra es pot 
repercutir en els preus als usuaris i això també ho fan les altres empreses. 
 
Per tant, hi ha previsió? Si es repassa el PAM veuràs que si. On? Hi ha uns terrenys que ja tenim a la nostra 
titularitat, ja fa un temps, al barri de Ferreries i aquesta és nostra prioritat. Quan? Doncs quan hi hagin ajuts 
de la Generalitat o de qualsevol altra institució per poder construir-ho. Mentre no podrem garantir la 
construcció i, si a Jesús ho van fer, és que a Jesús tenen una EMD molt diligent i es va fer i si després al 1986 
es va fer a Bítem, doncs es va “digué” de fer a Bítem. Jo em sento incapaç de donar-li explicacions de fa 25 
anys. 
 
 

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