
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
1/2012

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE
CHERTÓ ROIG, NURIA
CID GARCIA, ROSA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
FORCADELL TORRES, JAUME
GAMUNDI VILA, ALICIA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
PINO HOMEDES, JOAQUIN 
ROIGE PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Tortosa, sent les dinou hores i trenta minuts del dia 
2  de  gener  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 25/2011, de 7 de novembre
• Extraordinària 27/2011, de 5 de desembre
• Extraordinària 28/2011, de 23 de desembre
• Extraordinària i urgent 29/2011, de 23 de desembre 

PRESIDÈNCIA

2n. Proposta d'aprovació del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

3r. Proposta del grup municipal de Plataforma per Catalunya, per instar la Generalitat al bloqueig de les 
prestacions de renda mínima d'inserció (RMI) als immigrants extracomunitaris.
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PART DE CONTROL

4t.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  i  Resolucions  de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

49/2011, de 28 de novembre
50/2011, de 5 de desembre
51/2011, de 12 de desembre
52/2011, de 20 de desembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2572/2011 a la 2864/2011 

5è.- Informes de l’Alcaldia. 

6è.-  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 25/2011, de 7 de novembre
• Extraordinària 27/2011, de 5 de desembre
• Extraordinària 28/2011, de 23 de desembre
• Extraordinària i urgent 29/2011, de 23 de desembre 

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA

02. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA 

Per l'Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Vista la petició efectuada per la Demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
perquè l’Ajuntament de Tortosa faci seus els principis i recomanacions del Decàleg de bones pràctiques de 
la comunicació local pública, elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB),
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Atès que aquest Ajuntament comparteix la filosofia de l’esmentat decàleg, a més de complir amb tots i  
cadascun dels punts inclosos, entre els quals que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública 
actuïn com a elements cohesionadors del municipi, informin de manera veraç i transparent, fomentin el 
debat públic, promoguin l'associacionisme, evitin el partidisme, es dotin dels recursos humans i  tècnics 
necessaris, funcionin a través d'òrgans de gestió participatius i es gestionin ajustant-se a les possibilitats 
econòmiques del municipi.

Atès que l'article 139 de la Llei de Règim local defineix les funcions de les publicacions municipals de la  
següent manera:
“Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots  
els ciutadans i ciutadanes en la vida local.
Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de  
llur potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als  
òrgans representatius.”

Per tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció dels següents ACORDS:

Que l'Ajuntament de Tortosa s'adhereixi als principis del  Decàleg de bones pràctiques de la comunicació 
local pública, per tal que  els mitjans de comunicació local de titularitat pública – premsa escrita, ràdio, 
televisió, webs municipals i ciutadanes – respectin els següents principis, que seguidament es detallen:

1.     Han d'actuar com elements cohesionadors del municipi:
Han de fer "poble" o "ciutat", fomentant l'identitari local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats,  
les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida 
plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques... 
i els projectes de futur. 

2.    Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent:
Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern, mostrant les diferents sensibilitats polítiques que 
s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del Ple municipal han d'explicar les diferents 
propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats  i les votacions 
emeses.

3.  Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania:
Les i els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder 
consolidar-los d'acord  amb les característiques de cada municipi,  i  amb una periodicitat  regular  (diària, 
setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives informatives plurals enfront de la resta de mitjans 
locals,  autonòmics  i/o nacionals.  No han d'estar  supeditats  als  canvis  que es produeixin als  equips  de 
govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals han de ser un vehicle comunicatiu  
clarificador de les diferents opcions polítiques.

4.  Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica:
Els mitjans de comunicació escrits han de fer un tractament periodístic professional de les informacions i  
han  d'inserir  espais  d'opinió  dels  càrrecs  electes,  dels  grups  polítics,  de  tècnics  especialitzats,  de 
representants de les organitzacions de la societat civil  i  de les dones i homes que hi vulguin intervenir. 
L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'anar signada per l'alcalde/ssa. Als mitjans àudio-
visuals s'ha de fomentar  tertúlies i  programes de debat plurals.  I  a  través d'Internet  es poden realitzar 
consultes populars,  fòrums... a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.

5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme:
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social 
mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil,  
en especial a través de l'Agenda d'Activitats o d'altres formats informatius. 

6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat:
Mitjançant un tractament contrastat i el més complet possible de les principals informacions, donant veu als  
diferents protagonistes, rendint comptes de la gestió realitzada, i fomentant la participació ciutadana. Els  
mitjans no poden ser utilitzats com eina de propaganda política del partit o coalició que ostenta el poder.
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7. Han de despertar l'interès de la ciutadania:
Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat de dones i homes de les 
diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars 
entenedors i atractius.
Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació  de la ciutadania en la informació  
i la participació democràtica.

8. Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris:
Han de comptar amb professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i  que  
disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió 
periodística.

9. Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius.
Els  mitjans de comunicació  local  de titularitat  pública  han de funcionar  amb estructures  organitzatives 
-Consells editorials o Consells d'Administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que hi  
treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania 
local.

10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi:
Les institucions i/o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública 
han de dissenyar plans municipals  de comunicació a partir de fer una diagnosi i una anàlisi de la situació 
comunicacional local i de definir els objectius que s'han d'assolir, establint els recursos humans i tècnics i  
les  dotacions  econòmiques  necessàries,  sempre  d'acord  amb  les  possibilitats  i  necessitats  de  cada 
municipi.

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula per presentar la proposta el Sr. Alcalde, qui manifesta que és una proposta  
que ens arriba a iniciativa del Col·legi de periodistes de Catalunya, la seva demarcació a les Terres de l'Ebre,  
fruit d'un treball que ja s'havia fet anys enrera per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se'ns va fer  
arribar no només a aquesta Presidència, sinó a cadascú dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament 
de Tortosa i jo mateix vaig fer-los la proposta de que seria bo de que fos una proposta que vingués al Ple de 
l'Ajuntament de Tortosa signada per tots els grups municipals, com pràcticament així ha estat. Hi ha un grup 
que al final no ha signat, però en tot cas és una proposta que ve de Presidència, però que ve avalada pels  
cinc grups municipals i vint regidors dels vint-i-un i per tant no és una proposta estrictament de Presidència,  
és una proposta del Col·legi de Periodistes avalada per vint regidors. Donat que hi ha un grup que no signa i  
cinc que signen, si els pareix faríem els torns d'intervencions de la forma habitual. En tot cas, em pertoca  
deixar clar que és una proposta que té l'origen en un Col·legi professional, que és el Col·legi de periodistes de 
Catalunya i que és una proposta que fem nostra i en tot cas és una iniciativa d'aquest col·lectiu professional.

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que si els hi té que dir a veritat, la primera lectura  
del decàleg quan el vaig rebre i desprès de fer-hi una ràpida ullada, el primer que vaig pensar era que era  
realment correcte i evidentment que ningú hi podia estar-hi en contra. La segona lectura en més calma, em 
vaig fer un tip de riure, la veritat. La tercer lectura que ja va ser la definitiva em vaig indignar. 

Ens presenten un decàleg, una mena de contracte, perquè tal com diu, jo com a representant d'un grup 
municipal hi haig de donar suport i els hi he de facilitar la seva labor informativa, etc. Més enllà d'això i si ho  
llegim en calma, punt per punt, podem veure el següent.

Diu que hem d'actuar com elements cohesionadors del municipi, han d'informar de manera veraç, plural i  
transparent, han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica i han d'evitar el partidisme i  
la manca de professionalitat. Des del grup municipal que jo represento, Plataforma per Catalunya, els hi haig  
de dir que tot això que proposen, molt bonic, sembla un conte de fades, però no es compleix i encara menys 
amb el grup que jo represento. Mire el nostre grup, ens han dit de tot, ens han menyspreat
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A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Casanova que no el voldria interrompre, però  
només per situar-lo, fixe's que estan parlant dels mitjans de comunicació local de titularitat pública, això no  
és una batalla amb la resta de mitjans. 

Prossegueix el Sr. Casanova que ho té present. Ens han menyspreat, ens han dit de tot, fins i tot algun insult,  
perquè a veure jo en principi que em diguin ultra, jo ho considero un insult, quan jo mai de la vida fins ara he 
militat en cap partit polític ni a cap lloc, per tant tot el respecte que tenen els altres grups, nosaltres no el  
tenim. Nosaltres no demanem res més que el mateix que tenen la resta dels grups municipals, respecte i  
correcció, poder tenir veu, poder donar la nostra opinió i fins ara això no ho hem tingut o almenys no ho hem 
tingut com la resta dels grups municipals. Només vull donar tres exemples, molt, molt concrets. Poc abans 
de les eleccions generals del dia 20 de novembre vam sol·licitar la sala de premsa del Col·legi de Periodistes 
de les Terres de l'Ebre, allí vam ser ben rebuts i ho dic públicament amb tot el respecte i tota l'amabilitat,  
però  tot  i  que  la  roda  de  premsa  que  nosaltres  vam  oferir  i  vam  convidar  a  tota  la  premsa  ja  que 
presentàvem als candidats ebrencs, cap representant de la premsa municipal va acudir a la nostra reunió, la 
nostra opinió, la dels nostres candidats sembla que no interessava a la premsa, una premsa que paguem 
tots els tortosins, jo també, però que no dóna veu a tots. El segon exemple que els hi posaré és molt recent,  
de la setmana passada. Vaig ser objecte jo personalment d'una pintada que m'insultava i que va aparèixer al  
costat de casa meva, en fi, suposo que l'actuació d'un grapat d'energúmens. Vaig fer una nota de premsa, la  
vaig fer a mans de tota la premsa, no ha sortit per cap lloc, no cal dir que un tortosí que representa a vuit 
cents tortosins ha estat insultat, la nostra premsa calla, aprofito per felicitar als Mossos d'Esquadra que 
abans de que jo em poses en contacte amb ells, ja van venir per fer la denúncia corresponents i van ser ells  
qui van contactar amb mi. Tercer, fa tres o quatre dies, la meva parella aquí present, va patir tot un grapat  
d'amenaces e insults racistes i de violència de gènere tot just al portal de casa a mans de tres immigrants,  
dic que és racista, perquè ella és blanca, és dona i és d'aquí, de casa. També aprofito per felicitar l'excel·lent 
actuació de la policia local de Tortosa que en tot moment ens van donar tot el suport, tranquil·litzant a la  
meva parella i prenent bona nota de tot el que havia passat. Tot i ser racisme contra la gent de casa, no ha 
aparegut a la premsa.  Ja per acabar, evidentment el nostre vot no pot ser positiu, però volem creure amb la  
premsa, ja que hi han molt bons professionals, també n'hi han de dolents i de molt dolents, com a tot arreu, 
però pensem que els bons són més i per això també si veiem que el tracte de la premsa cap al nostre grup  
municipal millora, jo em comprometo des d'aquí a que en una temporada fer els tràmits que calgui per poder 
sumar  el  nostre  vot  a  la  seva  proposta  i  així  que  sigui  per  unanimitat.  El  nostre  posicionament  serà  
d'abstenció.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que quedi patent i palès que no li contestaré a cap  
d'algunes de les barbaritats que ha dit i amb els termes que ho ha dit, si sobre algun tema en concret vol  
interpel·lar a aquest alcalde, doncs pot utilitzar precs i preguntes i allí l'alcalde en més comunitat que en una  
moció o proposta d'un Col·legi de periodistes. Tampoc no voldria que això quedés, vostè ha donat una versió  
d'uns fets que és molt peculiar, és la seva, però això no ha de confondre a ningú. A precs i a preguntes li  
contesto el que vulgui. Però no ho volia deixar passar per si hi ha alguna persona que ho escolta o veu el ple, 
pareix que l'Alcalde, doncs l'Alcalde ha dit que ha dit i vostè si té alguna qüestió a plantejar de totes les 
coses que  ha dit,  pot  utilitzar  precs  i  preguntes si  ho  vol  fer  públicament  i  allí  li  ben  asseguro  que  li  
contestaré en més llibertat. 

Intervenció del Sr. Dalmau 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que en primer lloc voldria ressaltar un poc el que diu 
la comunicació que ens han passat i ressaltar que en trenta anys de vida, tant  la societat com els mitjans 
de comunicació, sigui la televisió, la ràdio, etc, etc, han tingut una gran transformació. És una transformació  
que hem passat d'una època en que hi havia un tipus de govern diguem-ho fort, hem passat a un govern que 
està dintre d'un govern i una societat que està dintre de la Unió Europea i també els mitjans de comunicació  
han canviat total i absolutament , des dels periòdics antics estem a la època de la premsa digital, això com  
un exemple, etc. Sobretot penso que els mitjans de comunicació són, han sigut i  espero que siguin, un 
instrument eficaç i eficient per aconseguir mantenir i dimensionar encara més la democràcia participativa. 
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D'aquest  decàleg voldria destacar el que per a mi és més important, per exemple, el punt sisè quan diu que 
l'actuació dels mitjans públics  de comunicació de propietat pública, han d'evitar el partidisme i la manca de 
professionalitat,  crec  que  és  molt  important  que  qualsevol  periodista  públic  o  privat,  privat  amb  uns 
condicionaments lògicament de tipus econòmic, etc, sàpigue mantenir la seva professionalitat  i sàpigue 
mantenir  una  neutralitat  en la  informació,  que  informen i  no  que desinformen,  que  informen i  que  no 
manipulen, això és fonamental per a mi dels mitjans de comunicació, per lo tant aplaudeixo aquest punt sisè  
del decàleg com tots els altres deu punts. Per exemple el primer considero que també és important, afegiré 
un punt que ja està aquí, però bueno diu que els mitjans de comunicació de propietat pública han de ser 
elements cohesionadors del municipi i han de fer poble, han de fer ciutat fomentant la identitat d'aquest  
poble, explicant les potencialitats històriques i  actuals que té aquest poble i  projectant-lo o ajudant-lo a 
projectar-lo cap al futur. 

El  punt segon,  també crec que és interessant  en quan diu que els  mitjans de comunicació  públics  de 
propietat  local  han  d'informar  d'una  manera  veraç,  plural  i  transparent  i  jo  afegiria  també  de  forma 
equilibrada i equilibradora. És molt important penso jo que els mitjans de comunicació sàpiguen equilibrar la 
seva oferta de comunicació o de potencialitat als diferents partits i als diferents elements integrants de  
forma equilibrada i sobretot equilibradora, no al contrari de que desequilibre. 

El tercer punt, també em pareix molt encertat en quan diu que els mitjans locals de propietat pública han de  
ser  un referent  informatiu  per  a la  ciutadania  i  sobretot  han de ser  un referent  informatiu  basat  en la 
independència, que és el que jo deia abans ens general.

Un altre aspecte seria l'apartat desè, en que diu que s'han de gestionar els mitjans de comunicació públics o 
mitjans de comunicació  local  de propietat  pública,  ajustant-se  a les  possibilitats  econòmiques de cada 
municipi,  dimensionant-los aquests mitjans de comunicació de propietat  local  d'acord  amb l'economia i 
d'acord  amb  la  dimensió  del  municipi,  però  jo  també  crec  que  és  molt  important,  potenciant-los  o 
dimensionant-los d'acord amb la situació dels mercat privat de la comunicació, és a dir, hem de potenciar els 
mitjans públics de propietat local en la competitivitat davant dels mitjans privats, que hi hagi competència al 
mercat,  sigui  mitjans  públics  –  privats,  ha  d'haver  competència  perquè  això  ja  sabem  tots  que  la 
competència ajuda a que tothom s'espavile i done un millor servei a la ciutadania que és al final l'objectiu  
final dels mitjans de comunicació. 

També diu el  punt setè que han de despertar  l'interès de la  ciutadania,  exacte,  jo   penso que és molt  
important  que  els  mitjans  de  comunicació,  ràdio,  televisió,  periòdics,  etc,  basin  la  seva  actuació  en 
l'originalitat,  en  la  creativitat,  en  la  diversitat  en  la  creació  i  despertar  d'aquesta  forma  l'interès  de  la 
ciutadania i bueno, simplement afegir que els deu punts del decàleg em pareixen molt correctes i el nostre  
posicionament ha sigut a favor d'aquesta moció que l'Ajuntament la fet seva i la tirat endavant i simplement  
enhorabona al Col·legi de Periodistes de les Terres l'Ebre i per extensió a tot el món de la comunicació.

Intervenció del Sr. Forcadell 

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Forcadell,  qui  felicita  al  laboratori  de  comunicació  pública  de  la  
Universitat Autònoma de Barcelona per elaboració del Decàleg i també evidentment a la demarcació de 
Terres de l'Ebre,  del  Col·legi  de Periodistes,  per  portar-ho a aquest  plenari  i  sotmetre-ho a l'opinió  dels  
regidors i regidores de l'Ajuntament de Tortosa. 

Evidentment hem subscrit una moció, una declaració que en deu punts, tot i que alguns d'ells semblen  
obvis, fa un repàs exhaustiu a les característiques que hauria de tenir un mitjà de comunicació de titularitat  
municipal. És cert també que en bona part, com diu aquí a l'exposició de motius, en bona part els mitjans 
que tenim aquí a l'Ajuntament de Tortosa compleixen amb aquest decàleg, però no compartim l'afirmació 
que es fa en aquesta exposició de motius, tot i haver-la signat, que diu que a més de complir amb tots i  
cadascun dels punts inclosos. Aquest Ajuntament entenem que avui per avui no compleix estrictament en 
cadascun dels deu punts inclosos en aquest decàleg. Això per raons evidents i per cortesia a la demarcació 
de Terres de l'Ebre i al Col·legi de periodistes, no s'ha de convertir en un debat amarg en la sessió d'avui,  
però sí que esperem que l'aprovació d'aquest decàleg marque un abans i  un desprès en relació a com 
s'estan gestionant els mitjans de comunicació de titularitat pública a aquest Ajuntament, perquè si bé és  
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cert que tenim una molt bona radio i una radio que tal com diuen el punt dos i el punt sis del decàleg  
respecte la pluralitat i no fomentar el partidisme, entenem que hi han dos mitjans de comunicacions més,  
que són la web municipal i el butlletí municipal, que avui no hem sabut encara resoldre quin encaix han de  
tenir  els  grups  de  l'oposició  en  aquestes  comunicacions,  en  aquesta  informació  que  s'emet  des  de 
l'Ajuntament. 

Crec que no és una opinió senzillament d'aquest grup, també hi ha estat d'acord i va fer una comunicació en  
aquest sentit el Síndic de Greuges a l'any 2009, a partir d'una queixa presentada pel PSC i que entenem que 
estava del tot fonamentada. Per tant, no m'estenc més,  estem absolutament a favor del decàleg i esperem 
que l'aprovació d'aquest decàleg sigui el primer pas per aconseguir que el conjunt, el 100% dels mitjans de 
comunicació de titularitat municipal, respecten els deus principis que recull el decàleg, també el de pluralitat 
i també el de no caure en el partidisme. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell que agraeix l'intent, tot i que desprès  
ha acabat  ficant-se  al  xarco,  però  agraeixo  l'intent  d'avui  no  generar  una polèmica entorn a situacions 
concretes que jo crec que s'han de valorar  en la  seva evolució,  jo  crec que el  Sr.  Forcadell  ha fet una 
aportació interessant dient que això és un pas més i és un pas més dels molts que s'han fet i s'ha de mirar 
amb retrospectiva. Ha fet algun comentari que jo no entraré, perquè avui no és lo moment d'entrar-hi, sinó 
poden utilitzar l'apartat també de precs i  preguntes,  però jo crec que avui és el moment d'aprovar una  
proposta, si estem d'acord en aprovar-la, i en tot cas, si tenen algun retret a fer segurament avui no és el  
moment, ho poden fer en un altre i llavors ja ho discutirem i ja li podré dir en major o menor tranquil·litat,  
quina és la presència a la web municipal de l'oposició i quina és ara i podem entrar en un debat que podem 
estar d'acord o no podrem estar d'acord, però ens mourem tots en més comoditat. Avui crec que l'important  
és que s'aprove aquest decàleg, que és una proposta del Col·legi de Periodistes i si volen fer debat, jo els 
convido a que utilitzen avui mateix el torn de precs i preguntes i allí jo també amb molta comoditat podré  
explicar el que cregui convenient i podrem fer comparatives i veurem com han evolucionat les coses, però no 
és lo moment, jo crec que l'important avui és que hi han cinc grups municipals que estan d'acord amb el 
decàleg del Col·legi de Periodistes, que així ho hem subscrit i la seva intervenció ha de servir essencialment  
a un treball que s'ha fet per part del Col·legi de Periodistes i pel Laboratori de Comunicació pública, com el  
Sr. Forcadell recordava ara fa un moment i a partir d'aquí poden utilitzar com creguin convenient, però traure 
una comunicació que va fer el Síndic, que jo tinc la meva opinió i puc defensar i que no faré ara, utilitzen un  
altre torn i jo els hi contestaré i penso que és encertat no continuar per aquest camí. 

Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya 
d'aquí de Tortosa, el que pensem i així hem signat positivament és que aquest decàleg és assenyat i el que  
hem de fer és agrair al Col·legi de Periodistes d'aquí  que hagi presentat a l'Ajuntament de Tortosa i als seus  
grups per tal de signessen aquests decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública i que a més 
a més ho ha elaborat el laboratori de comunicació pública d'una universitat, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el qual suposo que aquest gabinet té lligams en gent d'aquí de les Terres de l'Ebre i Tortosa. Per  
lo tant nosaltres agraïm, pensem que això és assenyat i suposem que servirà per a millorar les pràctiques i  
millorar la cohesió social, que és un dels deu punts del decàleg. 

Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que es tracta d'una iniciativa de primer ordre des del  
punt de vista que els responsables públics i les institucions juntament amb l'àmbit mediàtic han de caminar 
junts, perquè és essencial fer arribar a la ciutadania, no solament l'acció de govern, sinó la visió des de la  
pluralitat  del  desenvolupament  de  les  responsabilitats  més  aquelles  que  han  sigut  assumides  en 
representació  popular.  Bé  per  tant  aquesta  complicitat  ha  de  consistir  en  la  pluralitat  diversa  de  les 
institucions en l'objectivitat i també en la independència, no confondre complicitat amb independència, en 
aquest  cas,  dels  professionals  de  la  comunicació,  creiem  i  per  això  hem  signat  aquesta  declaració  
institucional, que no té forma de moció, sinó que és una declaració institucional que ens permet també  
expressar  la  nostra  opinió  o  reflexió  sobre  aquest  tema als  diferents  grups municipals,  comprendrà no 
obstant Sr. Alcalde, essent el nostre grup el que en una altra legislatura va elevar una queixa al Síndic de  
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Greuges que avui no ens poguéssim estar de dir que ens confiem, sense entrar en el debat a fons del tema, 
de que aquesta declaració diguem institucional i aquest decàleg ens serveixi justament perquè en tots els  
àmbits a on poguéssim expressar la nostra opinió des de la pluralitat que abans feia esment, sigui web, sigui 
butlletí electrònics municipals, doncs que aquest decàleg el poguéssem complir tots plegats, si no és així, jo 
crec que desprès podrem fer el debat, si no fos d'aquesta manera. 

Intervenció del Sr. Alcalde

A continuació pren la  paraula el  Sr.  Alcalde qui  agraeix  el  plantejament al  Sr.  Sabaté i  si  tenen alguna 
discrepància aquest serà un element més sobre el qual poder plantejar-la o discutir-la i seria bo fer-la en una 
evolució històrica del tractament d'aquesta pluralitat d'aquest Ajuntament, perquè hem de mirar endavant,  
però si  per algunes coses mirem darrera,  hem de mirar  tots darrera i  avui  jo  crec que no és el debat,  
l'important és l'aprovació pràcticament per unanimitat d'aquest decàleg.

Intervenció de la Sra. Roigé

Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que des de Convergència i Unió com no pot ser d'una  
altra manera, ens adherim a tots i cadascun de les recomanacions d'aquest decàleg, perquè ho compartim i 
perquè ho estem seguint amb els mitjans del nostre Ajuntament. El nostre és un govern que ha apostat des  
del principi, des del primer dia per la millora de la comunicació, les eines de comunicació a la ciutadania i ho 
han fet apostant per aquestes eines, impulsant una nova etapa a Ràdio Tortosa, amb una nova programació,  
amb unes noves instal·lacions, informant també a través d'un butlletí electrònic i de la web municipal, amb 
una clara aposta per les noves tecnologies que ens permeten cada dia apropar les notícies de la Corporació  
Local a un col·lectiu més gran de ciutadans. Per tant avui donem tot el suport de bones pràctiques en tant 
entenent que aquestes han de ser i són les pràctiques que corresponen als nostres mitjans de comunicació. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui agraeix als vint regidors que donen recolzament a aquesta 
proposta i al regidor que s'abstés. Agrair com he fet al principi al Col·legi de Periodistes de Catalunya a la 
seva demarcació a les Terres de l'Ebre, m'afegeixo a la salutació que han fet a la Presidenta de les Terres de 
l'Ebre, Sra. Amparo Moreno, a la vegada companya d'alguns de nosaltres en aquesta corporació en altres 
moments i a tota la seva junta directiva. Em congratula també que aquesta pràcticament unanimitat farà  
que l'Ajuntament de Tortosa sigui el primer Ajuntament de les Terres de  l'Ebre que faci seu aquest decàleg i  
segurament un dels primers de tot el país, com en quasi tot, els àmbits de la vida i els àmbits de l'actuació  
municipal res està fet i tot està per fer i per tant, segur que hi han aspectes a millorar, segur que hi han  
aspectes a que es puguin consolidar i segur que hi han aspectes nous que també haurem d'incorporar, però 
també estic segur i és una valoració més personal, que la situació actual mereix qualsevol comparació en 
qualsevol de les situacions anteriors i una primera comparació és poder tenir aprovat aquest decàleg que és  
una declaració en intensions que fins ara no havia estat possible.

En tot cas agrair al Col·legi de Periodistes la iniciativa i recordar-los a tots plegats que aquest és un decàleg  
de bones pràctiques  en la  comunicació  local  pública  i  que només ens estem adreçant  als  mitjans  de  
comunicació local de titularitat pública i per tant és un decàleg que no té perquè afectar o referir-se en cap  
cas a qualsevol altre mitjà que no sigui de titularitat pública, perquè segurament alguns d'aquests aspectes 
en un mitjà de titularitat privada podria ser desitjable.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor,  corresponents  als  regidors  dels  grups  municipals  de  CiU,  PSC,  ERC,  IETE  i  PP  i  una  abstenció  
corresponent al regidor del grup municipal de PxC

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS

03. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, PER INSTAR LA GENERALITAT AL 
BLOQUEIG  DE  LES  PRESTACIONS  DE  RENDA  MÍNIMA  D'INSERCIÓ  (RMI)  ALS  IMMIGRANTS 
EXTRACOMUNITRIS.
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Tot seguit el Consistori coneix de la següent proposta pel portaveu de Plataforma per Catalunya, el Sr. Jordi 
Pere Casanova Panisello

Atès que un dels requisits per obtenir la prestació de Renda Mínima d'Inserció (RMI) requereix que no es 
podrà rebre la prestació si el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar posseeix béns mobles 
o immobles.

Atès que comprovar això al nostre país és fàcil, ja que es pot realitzar una Recerca per Titular introduint el  
nom o DNI i l'àmbit geogràfic nacional, obtenint una Nota de Localització on apareixen tots els registres en  
els quals aquest titular posseeix una propietat. Però si l'Òrgan Tècnic Administratiu de l'RMI, que valora els 
expedients, no disposa de la Nota de Localització emesa pel Registre de la Propietat de totes les sol·licituds 
de l'RMI que s'han concedit fins ara, estaria cometent una negligència amb els diners públics. 

Atès que en alguns països, com per exemple al Marroc, coexisteix una dualitat legislativa que regula el règim 
de propietat  immobiliària  on els  béns immobiliaris  estan subjectes a dos règims totalment diferents en 
funció de si es troben inscrits en els Registres de la Propietat o no:

1.- Ens trobem que d'una banda, existeix la propietat immobiliària inscrita en el Registre de la Propietat. En 
aquest cas, la possessió del bé està documentada en un títol de propietat inscrit en un Registre oficial i  
públic. 

2.- I d'altra banda, coexisteixen les propietats no registrades, denominades “Melk”, les quals es regulen per  
normes de dret musulmà. El document que sustenta aquest tipus de propietat rep el nom de “moulkia”.  
Aquestes propietats no es troben inscrites en un registre i consisteixen en una acta emesa per una espècia  
de notari corànic (“el Hadoul”), i es fonamenten sobre la base dels testimoniatges de 2 Hadoul o bé 12  
testimonis que confirmen la possessió del bé.

I atès que la dualitat legislativa que regula el règim de la propietat immobiliària en alguns països dificulta la  
comprovació i verificació d'aquests requisits per obtenir la prestació de l'RMI. I que els sol·licitants de l'RMI 
procedents de països on el règim de la propietat és dual i no disposen d'un servei telemàtic d'informació 
registral accessible a les administracions del nostre país, aquests sol·licitants, no haurien de tenir accés a 
les prestacions mentre als seus països d'origen no habilitin un sistema per a la comprovació registral. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció del següent acord:

Instar  al  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  l'Òrgan  Tècnic  
Administratiu  de  la  Renda  Mínima  d'Inserció  (RMI),  que  valora  els  expedients,  i  a  la  Comissió 
Interdepartamental  de  l'RMI  de  la  Generalitat,  al  bloqueig  de  les  prestacions  de  l'RMI  als  immigrants 
extracomunitaris procedents de països en els quals no es pugui comprovar i verificar la possessió o titularitat 
de béns immobles. 

 *-*-*

Intervenció del Sr. Casanova.

Tot seguit pren la paraula per presentar la moció el Sr. Casanova, qui manifesta que aquesta proposta no vol  
anar ni va en contra de ningú, ho vull deixar molt clar. Aquesta proposta el que vol és exigir que tothom 
compleixi les lleis establertes i de la mateixa manera que qualsevol dels que estem aquí, per sol·licitar o 
demanar qualsevol cosa ens fan aportar una documentació, el que nosaltres demanem és que això sigui per  
tothom, que aquesta documentació que la gent ha de portar, la de portar tothom, els de fora i els d'aquí, 
tothom. Dit això passo directament a presentar la moció. 

Llegeix tota la moció, que faig la torno a copiar o no!!
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*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vint vots en 
contra,  corresponents  als  regidors  dels  grups  municipals  de CiU,  PSC,  ERC,  IETE i  PP i  un vot  a  favor 
corresponent al regidor del grup municipal de PxC

PART DE CONTROL

4t.- Donar  compte  dels  extractes  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  i  Resolucions  de 
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:

49/2011, de 28 de novembre
50/2011, de 5 de desembre
51/2011, de 12 de desembre
52/2011, de 20 de desembre

b) Resolucions de l’Alcaldia 

De la 2572/2011 a la 2864/2011 

El Consistori en queda assabentat 

5è.- Informes de l’Alcaldia. 

No n'hi han 

6è.-  Control dels òrgans de la Corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

01. INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova qui manifesta al Sr. Alcalde que amb tot el respecte i amb tot el  
carinyo fins i tot, jo li agrairia que no digui més que els demés diem barbaritats, perquè jo no en dic cap de  
barbaritat, jo m'he limitat a dir, a posar tres exemples molt concrets que han passat i que en dos casos, un  
està als Mossos d'Esquadra i l'altre a la Policia Local, per tant jo de barbaritats no en dic, jo dic el que va 
passar. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Casanova que si vostè té sobre algun tema 
alguna  qüestió  o  alguna  pregunta  per  a  fer  al  govern  municipal  o  aquest  Alcalde,  aquest  Alcalde  li 
contestarà, sinó pot fer el que fa habitualment i amb tot el carinyo i apreci del món, que és utilitzar el torn de 
la paraula per a parlar del que vostè creu convenient, l'empara la legislació i  així  ho farem, però sobre  
qualsevol cosa que vulgui opinar i que faci referència a la seguretat de qualsevol tortosí, interpel·la a quest 
Alcalde i aquest Alcalde li contesta, sinó res més a dir. 

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les vint hores i vint-i-quatre  
minuts de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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