
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
22 / 2012 

 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta:  
 

− Ordinària 17/2012, de 06 d’agost.   
− Ordinària 18/2012, de 17 de setembre. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

02 - Proposta de cessament d’un membre del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa i designació del seu substitut. 
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SERVEIS CENTRALS 

 
03 - Dictamen de proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. 
17/2012, transferència de crèdit.  
 
04 - Dictamen de proposta de declarar l’afectació de determinats crèdits, del capítol I de l’estat de 
despeses dels pressupostos de l’Ajuntament de Tortosa, del Patronat de Fires i de l’IMACT, a la finalitat 
prevista en l’article 2.4 del RDL 20/2012, de 13 de juliol. 
 
05 - Dictamen de proposta d’aprovació de la segona modificació del Conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona - 
BASE Gestió d’Ingressos Locals. 
 
06 - Dictamen d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià. 
 
07 - Estats d’execució pressupostària a 30 de setembre de 2012. 
 

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
08 - Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa instant al Ple de l’Ajuntament a crear dos 
aparcaments provisionals en superfície a la ciutat. 
 
09 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per la supressió del Senat. 
 
 
10 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en rebuig a les declaracions del 
ministre José Ignacio Wert  en matèria educativa.  
 
11 - Proposta del grup municipal Convergència i Unió sobre el subministrament d’aigua en cas 
d’emergència arran dels treballs de descontaminació de les aigües del pantà de Flix. 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
12 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 

45/2012, de 24/09/2012 
46/2012, de 01/10/2012 
47/2012, de 08/10/2012 
48/2012, de 17/10/2012 (extraordinària) 
49/2012, de 17/10/2012 (extraordinària i urgent) 
50/2012, de 22/10/2012 

 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 

De la 1690/2012 a la 1962/2012 
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13 - Informes de l’Alcaldia.  
 
14 - Control dels òrgans de la Corporació: 
 

a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

SECRETARIA 
 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 17/2012, de 06 d’agost.   
− Ordinària 18/2012, de 17 de setembre. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 

02 - PROPOSTA DE CESSAMENT D’UN MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA I DESIGNACIÓ DEL SEU 
SUBSTITUT 

 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord adoptat per la Junta General de l’aleshores Patronat Municipal de l’Hospital i Llars de la 
Santa Creu, en sessió de data 29 de juny de 2011, pel qual es designen els onze membres del seu 
Consell d’Administració, entre els quals i a proposta del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, el senyor Emili Nieto Alcover. 
 
Vist que al BOPT de data 12 de desembre de 2011 es va publicar el text dels Estatuts de l’Entitat Pública 
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, per transformació del fins aleshores 
Patronat Municipal en EPEL, sense que hagi comportat cap canvi en la composició del Consell 
d’Administració. 
 
Vist l’escrit del Portaveu del grup municipal esmentat, de data 29 d’octubre de 2012, pel qual es 
comunica la designació del senyor Josep Felip Monclús Benet com a representant del referit grup 
municipal al Consell d’Administració d’aquesta EPEL, en substitució del senyor Emili Nieto Alcover. 
 
Atès allò que es preveu en l’article 8.2.b) dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i 
Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
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Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar el següent  ACORD: 
 
Primer.- Cessar en el seu càrrec de Conseller del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, designat a proposta del grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya, al senyor Emili Nieto Alcover, amb DNI núm. 40925367-H i domicili a Tortosa, 
c/. Adrià d’Utrech núm. 5, 2n, 6a. 
 
Segon.- Designar Conseller de l’esmentat Consell d’Administració al senyor Josep Felip Monclús Benet, 
Regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil casat, nascut el dia 23 de gener 
de 1952, amb DNI núm. 40904862-Y i domicili a Tortosa, Plaça Joaquim Bau núm. 9, 1r, 4a, a proposta 
del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
Tercer.- Facultar al President de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de 
Tortosa per realitzar quants actes i atorgar els documents que calgui per executar el present acord. ” 

 
*-*-* 

 
Present en aquesta sessió el membre del Consell d’Administració ara designat, senyor Josep Felip 
Monclús i Benet, en aquest mateix acte, manifesta expressament acceptar el càrrec per al que ha estat 
designat. 

 
*-*-* 

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

 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. 17/2012, TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la modificació pressupostària de transferència de crèdit sol·licitada, i  vist l'informe d'Intervenció, 
proposo al Ple de l'Ajuntament: 
 
 - Aprovar la modificació pressupostària núm. 17/12 consistent en una transferència de crèdit, d’acord 
amb el següent detall, 
 

DE   
Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Seguretat social ENS-32400-16000 15.397,95 
Personal laboral fix ENS-32403-13000 4.223,42 
Productivitat L/F ENS-32403-13002 5.226,04 
Personal laboral no fix ENS-32400-13100 18.596,07 
Personal laboral fix PRO-24100-13000 30.541,71 
Productivitat L/F PRO-24100-13002 4.460,04 
Productivitat L/NF PRO-24100-13102 17.014,73 
Retribucions bàsiques funcion. Grup A1 SEC-92000-12000 9.320,89 
Retrib. Bàsiques func. Triennis SEC-92000-12006 5.342,08 
Retribucions complement. Func. C. Destí SEC-92000-12100 9.400,93 
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Retrib. Compl. Func. C. Específic SEC-92000-12101 11.289,37 
Seguretat Social SEC-92000-16000 9.213,26 
Retribucions bàsiques func. C. Específic SER-15000-12101 12.931,86 
Seguretat Social GOV-92500-16000 29.054,04 
Retribucions bàsiques func. Grup C2 GIN-93200-12004 5.959,16 
Retribucions complement. Func. C. Destí GIN-93200-12100 3.867,55 
Retribucions complement. Func. C. Específic GIN-93200-12101 2.643,45 
Seguretat Social GIN-93200-16000 7.612,76 
Seguretat Social  POL-13000-16000 37.671,97 
Despeses de formalització de préstecs TRE-93400-31100 20.000,00 
  259.767,28 

A   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Interessos préstecs de l'interior TRE-01100-31000 259.767,28 

 
 “. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Ens abstindre’m en aquest punt.  
 
Intervenció del Sr. Monclús: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: També ens abstindre’m. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Si , també amb l’abstenció del nostre grup. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PP (1) i PxC 
(1), i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC 
(2), i I-ET-E (2).  
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE DECLARAR L’AFECTACIÓ DE DETERMINATS CRÈDITS, DEL CAPÍTOL I DE 
L’ESTAT DE DESPESES DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, DEL PATRONAT DE FIRES I 
DE L’IMACT, A LA FINALITAT PREVISTA EN L’ARTICLE 2.4 DEL RDL 20/2012, DE 13 DE JULIOL 
 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que la paga extraordinària de desembre del personal del sector públic s’ha suprimit en els termes 
previstos pel Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Vistos els informes de la cap de Personal i d’Intervenció, en els quals es quantifiquen els imports de la 
paga extraordinària de desembre del personal de l’Ajuntament de Tortosa, O.A. Fires i IMACT i s’explica la 
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finalitat a la qual s’afecten els crèdits no disponibles. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament: 
 
1r. - Aprovar la no disponibilitat dels crèdits consignats al capítol 1 dels següents pressupostos per 
reconèixer i abonar les pagues extraordinàries de desembre de 2012: 
 
Ajuntament de Tortosa: 484.744,27 euros. 
Organisme Autònom de Fires: 3.248,76 euros. 
Organisme Autònom I.M.A.C.T.: 4.501,22 euros. 
 
2n. - Declarar l’afectació dels crèdits del capítol 1 de l’estat de despeses dels pressupostos esmentats a 
la finalitat prevista en l’article 2.4 del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, és a dir, 
aportacions de plans de pensions o similars amb subjecció a l’establert en la Llei Orgànica d’Estabilitat 
Pressupostària i en els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents Lleis de Pressupostos 
“. 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde fa algunes observacions: Correspon a una retenció de crèdit en relació al no cobrament de 
les pagues extres per part dels funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament de Tortosa, per a que, com 
vostès tots saben, això no genera una despesa a l’Ajuntament de Tortosa, continua generant-se la 
despesa. Hi ha una retenció de crèdit de no disponibilitat i el que sí que farem és que no es pagaran, 
d’acord amb el compliment del que estableix el Reial Decret 20/2012, i queda afectat a una futura, si es 
compleixen unes condicions, aportacions a plans de pensions a l’any 2014, però en tot cas no genera 
estalvi al 2012 a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Nosaltres, des del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 
i sempre d’acord amb la coherència que sempre hem mantingut, estem en contra de retallades, baixades 
de salari, supressió de pagues extres, eliminació de drets dels treballadors... La nostra postura, tot i que 
sabem que això ve imposat des del Govern Central i evidentment poca cosa s’hi pot fer, però sí que al 
menys, de forma testimonial, en aquesta ens abstindre’m. 
 
També comentar molt breument que tot això, totes aquestes retallades i aquesta eliminació de la paga 
extra, el que farà a la curta o a la llarga, més aviat a la curta, és que tot aquest petit comerç de casa que 
estava esperant amb candeletes el període nadalenc, doncs clar, aquest petit comerç, a veure, si la gent 
no pot gastar una miqueta més de l’habitual, doncs, aquest petit comerç se n’anirà, en fi, es 
desmantellarà. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: En aquest punt també el nostre grup s’abstindrà i també és 
conegut que el nostre posicionament és en contra als diferents parlaments on s’han aprovat totes 
aquestes mesures, tot i que sabem que aquí s’ha d’acotar i que, per tant, també és testimonial.  
 
I aprofito ja també per anunciar que en el proper punt també ens abstindre’m. Per tant, al punt cinquè 
també ens abstindre’m. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Reconeixem que aquí no hi ha marge d’actuació, per tant el 
nostre vot serà favorable, no perquè creguéssim que s’ha de traure la paga doble, sinó perquè és que no 
es pot fer res més, no? De totes maneres, el que sí que voldríem aprofitar és per fer la reflexió que si 
Catalunya fos independent això no caldria que passés, no caldria que passés, perquè les administracions 
catalanes, probablement, tindríem el superàvit dels més alts de tota Europa, vull dir, i clar, jo crec que 
això la gent convé que ho tinguin present i que ho sàpiguen perquè es torna a fer evident que la 
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independència és necessària i és urgent. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Amb l’abstenció del nostre grup, senyor Alcalde. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb quinze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2) i PP 
(1) i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), I-ET-
E (2), i PxC (1). 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE 
LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS A FAVOR 
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - BASE GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La complexitat tècnica que comporta l’exercici de les competències locals en matèria de tributs i 
restants ingressos de dret públic, i, al mateix temps, la gran importància que un adequat exercici té de 
cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes 
de delegació previstos en la legislació vigent. 
 
En data 4 de març de 2009 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual es 
detallava en el corresponent acord de delegació. Addicionalment, el 30 de març de 2012 es va signar 
una ampliació del conveni de delegació. 
 
La necessitat de millorar la recaptació de alguns ingressos de dret públic fa aconsellable una segona 
ampliació del esmentat conveni, delegant la recaptació executiva de les quotes d'urbanització. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 31 
d’octubre de 2012. 
 
En conseqüència, es proposa al ple de l’Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 
“ Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions que es 
detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de 
la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal 
efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb 
l’establert pels articles 36.1.b) i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL: 
 
• Delegació de la recaptació en període executiu de les quotes d’urbanització. 
• Delegació de la recaptació en període executiu de les taxes de serveis del cementiri municipal. 
• Delegació de la recaptació en període executiu dels preus públics per prestacions socials. 

 
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, com annex, l’annex 1 del conveni regulador de la delegació 
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, 
on s’indiquen totes les delegacions conferides. 
 
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre de 2015, 
prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat 
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que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que 
haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord, 
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a 
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - 
Gestió d’Ingressos.. 
 
Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s’atendrà a la 
normativa general aplicable, això com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves 
pròpies facultats d’autorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa per la formalització d’aquells documents que 
siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.” 
 
 
ANNEX  
 
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, 
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 
 
APARTAT 1
 
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents: 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 

• La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en els 
tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica de 
liquidacions d’ingrés directe. 

• La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
• La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels 

ingressos delegats. 
• La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
• La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 
• La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau. 
• Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels ingressos de dret 

públic. 
 
APARTAT 2
 
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents: 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
- TAXA PER SERVEIS PRESTATS ALS MERCATS 
- TAXES PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC, exclusivament les indicades a continuació: quioscs, taules i 
cadires de bar, fira de dilluns i dissabte, planteristes, majoristes, pagesos de diari i de dissabte. No són 
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objecte de delegació la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les vies públiques de 
titularitat municipal per empreses explotadores del servei de subministrament. 
- TAXA PER GUALS 
- PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA 
- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVI DE LLAR D’INFANTS “ELS BARRUFETS” 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE LA TAXA DE LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
• La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
• L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament. 
• La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’ajornaments i 

fraccionaments de pagament. 
• La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 
• La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les facultats 

delegades. 
• La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
• La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
• Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en període voluntari 

dels ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 3
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic: 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
- TAXA PER SERVEIS PRESTATS ALS MERCATS 
- TAXES PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC, exclusivament les indicades a continuació: quioscs, taules i 
cadires de bar, fira de dilluns i dissabte, planteristes, majoristes, pagesos de diari i de dissabte. No són 
objecte de delegació la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les vies públiques de 
titularitat municipal per empreses explotadores del servei de subministrament. 
- TAXA PER GUALS 
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL 
DE LES VIES PÚBLIQUES, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES, TANT LES QUE AFECTIN A LA 
GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT, COM LES QUE NO. 
 
- TAXA DE SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
- PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA 
- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVI DE LLAR D’INFANTS “ELS BARRUFETS” 
 
- PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS SOCIALS. 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES. 
- LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE LA TAXA DE LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES 
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- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
- TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
- MULTES COERCITIVES 
- SANCIONS URBANÍSTIQUES 
- SANCIONS TRIBUTÀRIES 
 
- QUOTES D'URBANITZACIÓ 
- INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I ALTRES QUE PUGUIN SER RECAPTATS MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE LES 
NORMES DE DRET PÚBLIC DERIVATS DE CONVENIS, CONTRACTES O QUALSEVOL ALTRA ACTUACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
• L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin impagats en 

període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

• L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament. 
• La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i costes. 
• La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
• La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les facultats 

delegades. 
• La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
• Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació executiva dels ingressos 

de dret públic. 
 
APARTAT 4
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES  
- TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL 
DE LES VIES PÚBLIQUES, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES, TANT LES QUE AFECTIN A LA 
GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT, COM LES QUE NO. 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
• La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, diligències i actes, 

emissió de propostes de regularització de la situació tributària, pràctica de liquidacions i resolució 
dels expedients de regularització. 

• L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició motivada dels altres 
departaments de BASE - Gestió d’Ingressos o òrgans municipals competents. 

• La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
• L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE - Gestió d’Ingressos, altres 

departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin aquestes actuacions. 
• La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
• La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats per l’Inspector - 

cap de BASE - Gestió d’Ingressos. 
• La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es derivin de les 

actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els procediments sancionadors que 
s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’inspecció. 

• Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels ingressos de dret 
públic.“ 

 
*-*-* 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició és d’abstenció. 
 
 

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

 
 
 
06 - DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Aquest Ajuntament és membre fundador del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
Atès que l’Assemblea General de l’esmentat Consorci, en sessió de data 19 d’abril de 2012, va adoptar 
l’acord d’aprovar la modificació dels seus Estatuts, segons consta en la corresponent certificació emesa 
en data 27 d’abril de 2012.  
  
Atès que cal que l’acord referit sigui ratificat per cadascun dels ens corsorciats. 
 
Vist l’expedient per a la ratificació de l’esmentada modificació dels Estatuts del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
Atès allò que s’estableix en els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en els articles 114.3.d) i 269 a 272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els articles 160.1 i 312 
a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 
31 d’octubre de 2012. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià, ratificant l’acord adoptat per la seva Assemblea General en sessió de 19 d’abril de 2012, 
quin text s’inclou com annex al present acord. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord i el corresponent expedient al tràmit d’informació pública, durant el 
període de trenta dies, comptadors des de l’endemà hàbil de la data de la darrera publicació del 
corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual, els interessats podran formular les al·legacions i 
suggeriments que estimin adients. L’esmentat anunci també serà exposat al tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació. 
 
Tercer.- L’acord anterior esdevindrà tàcita i definitivament aprovat, sense cap més tràmit, si durant el 
referit període d’informació pública no es formula cap al·legació ni suggeriment. 
 
Quart.- Publicar al BOPT l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de la modificació dels Estatuts del 

11  /43  



Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb publicació del corresponent anunci de 
referència al DOGC. 
 
Cinquè.- Delegar en el Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià la realització de la 
publicitat oficial relativa a la tramitació del present expedient. 
 
Sisè.- Facultar l’Alcalde per a realitzar els actes adients a l’execució del present acord. 
 
 
RESUM DE LES MODIFICACIONS DELS ESTATUTS 
 
1. Incorporació de les EMD de Bítem i Campredó 
2. Possibilitat de celebrar sessions fora de la seu del Consorci 
3. Definició dels òrgans de govern i dels òrgans de gestió 
4. Ampliació de membres de l’Assemblea General 
5. Renovació de l’Assemblea General 
6. Renovació de la Junta Executiva: proporcionalitat política i territorial 
7. Ampliació del nombre de vicepresidències 
8. Adequació de les disposicions de l’equip tècnic a la normativa de funcionament dels GAL 
9. Desenvolupament de la Figura del Responsable Administratiu i Financer 
10. Definició de la secretari i intervenció del Consorci 
11. Modificació del sistema d’aprovació de la liquidació del pressupost 
12. Actualització de numeració d’articles 
 
EN BLAU TEXT ACTUAL 
EN ROIG PROPOSTA DE NOU REDACTAT 
 

ESTATUTS CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 

 
CAPÍTOL I 
Disposicions generals 
 
Article 1 Constitució i denominació 
1.1 Amb el nom de Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, es constitueix un consorci 
local integrat per un 50% d’entitats públiques i un altre 50% d’entitats privades sense finalitat lucrativa, 
1.2 Amb posterioritat a la constitució, prèvies les formalitats necessàries i l’acord de l’òrgan de govern 
del Consorci, podran incorporar-se altres entitats públiques i privades sense finalitat lucrativa i legalment 
constituïdes que tinguin en l’àmbit territorial d’actuació objectius d’interès públic concurrents, i que 
assumeixin el contingut íntegre d’aquests estatuts i tota la normativa aplicable. 
 
Article 2 Membres 
2.1 Formen part de l’entitat consorciada les entitats següents: 
Les administracions locals de l’àmbit d’actuació dels municipis de la zona del Baix Ebre i del Montsià que 
assenyala l’article 6.1. 
Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, la finalitat de les quals tingui caràcter cultural, 
social o estiguin implicades en el desenvolupament econòmic de la zona d’actuació. 
 
Article 3 Domicili 
3.1 El Consorci té el domicili social a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, al carrer de Barcelona, 
número 152, de Tortosa. Tanmateix el domicili de l’activitat de la gestió de l’eix leader serà a la plaça 
d’Alfons XII, núm. 7 de Tortosa. 
3.2 No obstant això, per acord de l’Assemblea General, el domicili social podrà traslladar-se a un altre 
lloc. 
3.3 Les reunions dels òrgans de gestió es realitzaran a la seu del Consorci, encara que, per acord de 
l’Assemblea General, podrà canviar-se la ubicació. 
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3.3 Les reunions dels òrgans de gestió es realitzaran, per norma general, a la seu del Consorci. No 
obstant i a proposta del president, els òrgans del consorci també es podran celebrar, de forma itinerant, a 
les seus dels diferents ens locals que els conformen. 
 
Article 4 Naturalesa 
4.1 El consorci tindrà naturalesa d’entitat pública local, de caràcter institucional, amb personalitat 
jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats, un cop tinguin eficàcia els acords que aproven la seva 
constitució i la d’aquests estatuts, que hauran d’adoptar els ens esmentats, d’acord amb la legislació 
vigent. 
4.1 El consorci té naturalesa d’entitat pública local, de caràcter institucional, amb personalitat jurídica 
pròpia diferent de la dels ens consorciats. 
4.2 El Consorci té plena capacitat jurídica i actuarà en nom propi per realitzar i aconseguir les finalitats 
que constitueixen el seu objecte. En conseqüència, pot realitzar actes d’administració i disposició de 
béns, subscriure contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i en general, tots els 
actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts 
en aquests estatuts. 
 
Article 5 Finalitat 
5.1 El Consorci es constitueix explícitament mancat de cap finalitat lucrativa i té per objectiu general 
fomentar el desenvolupament integral de la zona d’actuació definida a l’article següent. 
5.2 El Consorci, amb caràcter específic, es constitueix com a GAL (Grup d’Acció Local) per gestionar i 
optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Leader, eix inclòs dins del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR), així com per elaborar-ne els seus plans 
d’actuació. 
 
Article 6 Àmbit territorial i durada 
6.1 El consorci desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial dels termes municipals de L’Aldea, 
Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Camarles, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, 
Masdenverge, Paüls, El Perelló, Roquetes, Santa Bàrbara, La Sénia, Tivenys, Ulldecona i Xerta, així com 
en l’àmbit territorial de les poblacions de Bítem, Campredó, l’EMD de Jesús, Els Reguers i Vinallop que 
formen part del municipi de Tortosa. 
6.1 El consorci desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial dels termes municipals de L’Aldea, 
Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Camarles, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, 
Masdenverge, Paüls, El Perelló, Roquetes, Santa Bàrbara, La Sénia, Tivenys, Ulldecona i Xerta, així com 
en l’àmbit territorial de les poblacions de l’EMD de Bítem, l’EMD de Campredó, l’EMD de Jesús, Els 
Reguers i Vinallop que formen part del municipi de Tortosa. 
6.2. La durada serà indefinida. 
 
CAPÍTOL II 
ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ 
 
Article 7 Òrgans de govern i de gestió 
7.1 Són òrgans de govern 
- L’Assemblea General 
- La Junta Executiva 
- La Presidència 
 
7.2 Són òrgans de gestió 
- Gerent 
- Personal tècnic 
- Secretari - responsable administratiu i financer 
- Comitè tècnic 
 
7.1 Són òrgans de govern 
- L’Assemblea General 
- La Junta Executiva 
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- La Presidència 
 
7.2 Són òrgans de gestió 
- L’equip tècnic, format per: 
. un/una gerent 
. un/una tècnic de dinamització i gestió 
- El RAF (Responsable Administratiu i Financer) 
 
Article 8 Assemblea General 
8.1 L’assemblea general, com a òrgan superior de govern del Consorci, estarà integrada pel president per 
un representant de cadascuna de les entitats consorciades designat a l’efecte per la respectiva entitat. El 
nombre de membres de l’assemblea general serà de quaranta quatre, d’aquests 22 representaran a les 
entitats públiques i els altres 22 a les entitats privades. També hi assistiran, amb veu però sense vot, el 
secretari i el gerent. 
8.1 L’assemblea general, com a òrgan superior de govern del Consorci, estarà integrada per totes les 
entitats consorciades, representades mitjançant designació expressa per part de l’òrgan competent d’un 
representant de cadascuna de les mateixes. El nombre de membres de l’assemblea general serà de 
quaranta-vuit d’aquests 24 representaran a les entitats públiques i els altres 24 a les entitats privades. 
També hi assistiran, amb veu però sense vot i el/la gerent del Consorci i les persones funcionàries que 
desenvolupin les funcions de secretaria i intervenció del Consorci, d’acord amb les disposicions de 
l’article 15 d’aquests estatuts. 
8.2 Són atribucions de l’Assemblea General 
a) Aprovar la modificació dels estatuts i també, si s’escau, la dissolució i liquidació del Consorci. 
b) Aprovar les propostes d’admissió de nous membres i d’exclusió dels que incompleixin les seves 
obligacions. 
c) Aprovar els instruments reglamentaris 
d) Aprovar el pressupost anual d’ingressos i despeses del Consorci i la seva liquidació. 
d) Aprovar el pressupost anual d’ingressos i despeses del Consorci i conèixer la resolució de Presidència 
relativa a la seva liquidació. 
e) Aprovar els comptes generals i la memòria anual. 
f) Aprovar les propostes de convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades. 
g) Aprovar el projecte del programa Leader, d’acord amb la normativa vigent 
Seguiment del programa Leader 
 
Article 11 L’Assemblea General 
11.1 L’Assemblea General es reunirà, en sessió ordinària, dues vegades a l’any, la primera per aprovar 
els comptes de l’exercici anterior, i la segona per aprovar el pressupost i les activitats de l’exercici 
següent. 
11.2 Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui el president per iniciativa pròpia o bé a petició 
d’una tercera part dels seus membres. 
11.3 Les convocatòries es faran per escrit amb la corresponent ordre del dia i s’hauran de notificar amb 
una antelació de 5 dies hàbils, a cadascun dels components de l’Assemblea General. Per iniciar les 
sessions es considerarà que hi ha quòrum si hi són presents un terç dels seus components, així com el 
president o qui legalment el substitueixi. 
11.4 Els acords l’Assemblea General, s’adoptaran per majoria simple dels assistents, llevat del supòsit 
assenyalat en el punt a) de l’article 8.2 que requereix majoria absoluta dels seus components. 
8.3 L’Assemblea General es reunirà, en sessió ordinària, dues vegades a l’any, la primera per aprovar els 
comptes de l’exercici anterior, i la segona per aprovar el pressupost i les activitats de l’exercici següent. 
Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui el president per iniciativa pròpia o bé a petició d’una 
tercera part dels seus membres. 
Les convocatòries es faran per escrit amb la corresponent ordre del dia i s’hauran de notificar amb una 
antelació de 5 dies hàbils, a cadascun dels components de l’Assemblea General. Per iniciar les sessions 
es considerarà que hi ha quòrum si hi són presents un terç dels seus components, així com el president o 
qui legalment el substitueixi. 
Els acords l’Assemblea General, s’adoptaran per majoria simple dels assistents, llevat del supòsit 
assenyalat en el punt a) de l’article 8.2 que requereix majoria absoluta dels seus components. 
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8.4 En el termini màxim dels mesos posteriors a la constitució de les corporacions locals renovades per 
la convocatòria d’eleccions municipals, l’Assemblea General renovarà els representants de les seves 
entitats locals que són membres d’aquest Consorci i procedirà a l’elecció del representant que ha 
d’assumir la presidència. 
Aquesta sessió constitutiva serà convocada pel representant de l’entitat que ostenti, fins aquell moment, 
la presidència. 
8.5 Les entitats privades renovaran els seus representant seguint les formalitat de la seva pròpia 
organització i comunicant formalment i per escrit al Consorci la designació del seu representant. 
 
Article 9 Junta Executiva 
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci i la seva actuació se sotmetrà a 
les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un nombre de 16 membres de l’Assemblea 
General. 
8 representants de les entitats locals, que seran : 
• 1 representant de cadascun dels Consells Comarcals de l’àmbit d’actuació, és a dir Baix Ebre i 
Montsià. 
• 3 alcaldes, o persona en qui delegui, dels municipis consorciats del Baix Ebre, (Ajuntament de Xerta, 
Ajuntament de Tivenys, i l’EMD de Jesús). 
• 3 alcaldes, o persona en qui delegui, dels municipis consorciats del Montsià, (Ajuntament de Santa 
Bàrbara, Ajuntament de Godall, i Ajuntament de Freginals). 
8 representants de les entitats privades, que seran 
• 2 presidents, o persona en qui delegui, d’entre les entitats privades consorciades del sector primari 
(Unió de Pagesos i La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya). 
• 2 presidents, o persona en qui delegui, d’entre les entitats privades consorciades del sector secundari 
(Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre i Associació de Cooperatives Agràries del Baix Ebre i 
Montsià). 
• 2 presidents, o persona en qui delegui, d’entre les entitats privades consorciades del sector terciari 
(Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i l’Associació de Turisme Rural de les Comarques de 
l’Ebre). 
• 2 presidents, o persona en qui delegui, d’entre les entitats privades consorciades de caràcter social i/o 
cultural (Club de Rem i Unió Excursionista de Catalunya). 
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci i la seva actuació se sotmetrà a 
les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un nombre de 16 entitats membres de 
l’Assemblea General. 
a) 8 entitats locals, que seran : 
• els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià. 
• 6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant proposta de la 
presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea General, tenint en compte la 
representació i proporcionalitat política majoritària en el conjunt dels ens locals membres del Consorci. 
• b) 8 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de 
l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres: 
. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci 
. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, terciari, de serveis i 
social. 
El nomenament dels membres de la Junta Directiva es notificarà als designats, mitjançant el seu 
representant designat, per a la seva acceptació expressa. 
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar titular i suplent a 
efectes de convocatòria i assistència a les sessions. 
9.2 Són atribucions de la Junta Executiva 
a) Impulsar, gestionar i executar el PDR (leader) 
b) Aprovar els criteris de valoració i priorització per a l’atorgament dels ajuts. 
c) Analitzar les sol·licituds de subvenció i els projectes d’inversió que es presentin i decidir-ne en cada cas 
l’atorgament d’acord amb els criteris de valoració i priorització fixats. 
d) Impulsar qualsevol altra acció necessària per a la correcta gestió del programa. 
e) La resta d’atribucions que corresponguin al Consorci, i que no estiguin conferides a altres òrgans. 
9.3 El mandat de la Junta Executiva és de tres anys, comptats des de la presa de possessió. Cada tres 

15  /43  



anys s’elegiran els nous membres de la Junta Executiva d’entre els consorciats de l’Assemblea i serà 
possible la reelecció dels membres sortints. 
9.3 El mandat ordinari de la Junta Executiva és de tres anys, comptats des de la data de constitució. 
Cada tres anys es designaran els nous membres de la Junta Executiva d’entre els consorciats de 
l’Assemblea i serà possible la reelecció dels membres sortints. De forma extraordinària i a proposta de la 
presidència del consorci, l’assemblea general podrà acordar la modificació de la junta executiva. 
9.4 La Junta Executiva podrà designar vuit dels seus membres que es constituiran en comissió 
permanent als efectes d’assolir una major agilitat i eficàcia en el desenvolupament de les seves 
atribucions. 
12.1 
9.5 Les sessions de la Junta Executiva poden ser 
a) Ordinàries 
b) Extraordinàries 
Són sessions ordinàries aquelles que tinguin una periodicitat establerta. Les extraordinàries són aquelles 
que convoqui el president la presidència amb aquest caràcter, per iniciativa pròpia o bé a petició d’un 
terç dels seus membres. 
12.2 
9.6 La Junta Executiva es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres mesos a la seu del Consorci 
o, de forma itinerant i a proposta de la presidència, a alguna de les seus dels ens locals consorciats i 
representants a la junta executiva. La convocatòria es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i 
s’haurà de notificar amb una antelació de 2 dies hàbils, com a mínim. 
12.3 
Quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin més de la meitat dels seus membres una tercera part i 
els acords s’adoptaran per majoria simple. 
 
Article. 10 President 
Article. 10 La Presidència 
10.1 L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres i, per majoria absoluta, el president del 
Consorci i dels seus òrgans col·legiats. 
10.1 L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres i, per majoria absoluta, l’entitat que 
ostentarà la presidència del Consorci i dels seus òrgans col·legiats. 
La persona física que representi l’entitat que presideix el Consorci serà el president o la presidenta a tots 
els efectes 
10.2 El president pot designar lliurement d’entre els membres de la Junta Executiva, un vicepresident, 
que el substituirà, per ordre de nomenament, en cas d’absència o malaltia. També podrà assumir altres 
atribucions que li delegui el president. 
10.2 La presidència pot designar lliurement d’entre els membres de la Junta Executiva, una o més 
vicepresidències, que el substituiran, per ordre de nomenament, en cas d’absència o malaltia. També 
podran assumir altres atribucions delegades per la presidència. 
10.3 Són atribucions del president: 
10.3 Són atribucions de la presidència: 
a) Exercir la representació legal del Consorci en tots els àmbits 
b) Convocar les reunions i fixar-ne l’ordre del dia. Presidir les sessions de la Junta 
c) Executiva i de l’Assemblea General, moderar el desenvolupament dels debats, i suspendre’ls amb 
causa justificada. 
e) Dirigir els debats, fer conèixer el resultat de les votacions i donar per concloses les sessions, 
f) Donar el vistiplau a les actes i els certificats lliurats pel secretari, 
g) Fer ús del vot de qualitat 
h) Assegurar el compliment de les lleis i altres disposicions jurídiques 
i ) Signar contractes i convenis de col·laboració 
j) Presentar anualment a l’Assemblea General el projecte de pressupost i en finalitzar l’exercici l’estat de 
comptes del Consorci 
j) Presentar anualment a l’Assemblea General el projecte de pressupost, aprovar la liquidació i en 
finalitzar l’exercici l’estat de comptes del Consorci 
k) La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes que dicti el Consorci 
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Article 14 Equip tècnic 
Article 11 L’equip tècnic: consideracions generals 
14. 1 L’equip tècnic del GAL estarà constituït per un/una gerent, un/una tècnic de dinamització i gestió. 
Tots ells tindran dedicació exclusiva al programa Leader. 
11. 1 L’equip tècnic del GAL estarà constituït per un/una gerent, un/una tècnic de dinamització i gestió. 
Tots ells tindran dedicació exclusiva al programa Leader. No obstant, si la normativa de funcionament del 
grups d’acció locals ho permet es podran desenvolupar aquestes tasques amb jornada laboral parcial. 
14.2 La gerència i el tècnic de dinamització i gestió del GAL hauran de disposar de la titulació 
universitària de primer o segon grau i formació que acrediti la seva capacitat per desenvolupar el lloc de 
treball 
11.2 El/la gerent i el/la tècnic/a han de tenir títol universitari de primer o segon cicle o bé experiència 
equivalent acreditada. 
14.3 L’equip tècnic tindrà la missió de dinamitzar i gestionar els projectes de l’àmbit d’actuació del 
Consorci, i d’assessorar a les persones emprenedores i promotores de projectes 
14.4 La fórmula de contractació de l’equip tècnic, serà la que preveu la legislació vigent i amb la 
necessària aprovació del GAL 
11.4 La contractació de l’equip tècnic serà la que preveu la legislació vigent i la normativa de 
funcionament dels Grups D’acció Local i amb la prèvia aprovació de la Junta Executiva del Consorci. 
 
Article 12 La gerència 
15.1 El gerent actuarà d’acord amb les directrius dels òrgans de govern i les instruccions de la Junta 
Executiva i assistirà a les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci amb veu i sense vot. La fórmula de 
contractació del gerent podrà ser qualsevol de les que preveu la legislació vigent i amb la necessària 
aprovació de la Junta Executiva. 
15.2 La gerència del GAL tindrà dedicació exclusiva al programa Leader i disposarà de la titulació 
universitària de primer cicle i la formació que acrediti la seva capacitat per desenvolupar el lloc de treball. 
Dirigirà i coordinarà la resta de l’equip tècnic i serà responsable de la dinamització i de la gestió dels 
expedients d’ajut del grup i tindrà, entre els seus principals objectius, la cooperació interterritorial i 
transnacional. És membre, amb veu però sense vot del GAL, a qui haurà de rendir comptes de la seva 
gestió. 
12.1 La gerència actuarà d’acord amb les directrius dels òrgans de govern i les instruccions de la Junta 
Executiva i assistirà a les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci amb veu i sense vot. 
12.2 La gerència dirigirà i coordinarà la resta de l’equip tècnic i serà responsable de la dinamització i de 
la gestió dels expedients d’ajut del grup i tindrà, entre els seus principals objectius, la cooperació 
interterritorial i transnacional. 
La gerència donarà comptes de la seva gestió a l’assemblea general mitjançant la presentació d’una 
memòria anual 
12.3. És competència de la Junta directiva acordar les condicions laborals de la gerència i qualsevol altra 
qüestió d’aquest àmbit 
 
Article 13 El Responsable Administratiu i Financer – RAF- 
15.4 El GAL i l’entitat local designada com a responsable administrativa subscriuran en el seu moment 
un conveni en el qual estaran fixades les condicions d’aquesta col·laboració. El/la responsable 
administratiu i financer de caràcter públic amb dedicació parcial tindrà com a missió principal la gestió 
de les despeses de funcionament del grup. 
13.1 El Grup d’Acció Local nomenarà d’entre els seus membres, directes o representants, que posseeixin 
la condició d’entitat local, un responsable Administratiu i Financer que haurà de ser funcionari públic. 
13.2 Les funcions que corresponen al responsable administratiu i financer han de ser desenvolupades 
per una persona física amb capacitat de control i fiscalització de fons públics que, en qualsevol cas, ha 
d’actuar sota el principi d’autonomia funcional. 
13.3 El Consorci, com a Grup d’Acció Local, i l’entitat designada com a responsable Administratiu i 
Financer subscriuran el corresponent conveni en el qual s’expliciten les obligacions d’ambdues parts. 
13.4 Les funcions de Responsable Administratiu i Financer que s’assignen al funcionari públic seran 
compatibles amb les funcions de secretari o interventor del Consorci. 
 
Article 14 Comitè tècnic 
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13.1 14.1 En el si del consorci funcionarà de manera permanent un comitè tècnic pluridisciplinar 
integrat, pel gerent pel /per la gerent i per personal especialitzat adscrit a les administracions públiques i 
locals consorciades, o a d’altres administracions públiques i altres professionals que es consideri oportú 
13.2 14.2 Correspon al comitè tècnic, en relació al programa Leader, la funció de sensibilització, 
mobilització i recolzament dels promotors d’iniciatives privades, l’elaboració dels criteris de valoració i 
priorització dels projectes, l’estudi, preparació i l’elaboració d’informes i propostes d’acord i 
l’assessorament dels òrgans decisoris 
 
Article 15 Gerència, Secretaria i el/la Responsable Administratiu i Financer 
Article 15 Secretaria i intervenció del Consorci 
15.3 El secretari/secretària assessorarà al Consorci sobre qualsevol qüestió legal que es plantegi en el 
decurs de les activitats del GAL i supervisarà la legalitat de tots els acords presos pel grup d’acció local. 
Serà membre amb veu i sense vot del GAL. 
15.1 El Consorci ajustarà el seu funcionament intern a les normes aplicables a les entitats locals a 
Catalunya. 
15.2 En les seves actuacions, el Consorci estarà assistit per un/una secretaria i un/una interventor/a 
que exerciran les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, el primer i de control i 
fiscalització de la despesa, el segon. 
15.3 Les funcions de secretaria i intervenció del Consorci seran desenvolupades pels funcionaris o les 
funcionàries que les desenvolupin en el Consell Comarcal del Baix Ebre. 
15.4 El secretari/La secretària i l’interventor/la interventora del Consorci, assistiran a les sessions de 
l’Assemblea General i de la Junta executiva per tal de desenvolupar les seves funcions. 
 
Article 17 Tasques de suport administratiu 
Article 16 Personal de suport administratiu 
17.1 16.1 Per a la realització de les tasques administratives ordinàries, el consorci podrà contractar el 
personal necessari d’acord amb la normativa vigent. 
17.2 16.2 El Consorci podrà contractar personal tècnic específic així com serveis externs 
d’assessorament i gestió. 
 
CAPÍTOL IV 
Règim econòmic 
 
CAPÍTOL III 
Règim econòmic i de comptabilitat 
 
Article 16 Règim de comptabilitat i fiscalització 
Article 17 Règim de comptabilitat i fiscalització 
El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat pública i d’acord 
amb allò que disposa la normativa de règim local i general. 
 
Article 18 Règim econòmic 
El règim econòmic - financer del Consorci serà l’establert per a les entitats públiques de caràcter local. 
18.1 Per a la realització de les seves activitats, el Consorci disposarà dels recursos següents : 
a) L’assemblea general podrà fixar, quan aprovi el pressupost anual, les quotes i/o les aportacions de les 
entitats consorciades. 
b) Aportacions finalistes de la Unió Europea i altres administracions públiques destinades a l’execució de 
les diferents fases del programa Leader 
c) Altres subvencions i transferències corrents o de capital, així com altres ingressos de dret públic. 
d) Els procedents d’operacions creditícies 
e) Ingressos de dret privat, tenint aquesta consideració 
- Els fruits, les rendes i els interessos dels béns i els drets de qualsevol mena que sigui titular el Consorci. 
- Les donacions, llegats, herències, i auxilis de tota mena procedents de persones físiques i jurídiques, 
acceptats pel consorci, i el gravamen dels esmentats béns i drets. 
f) Altres ingressos o aportacions obtinguts segons dret. 
18.2 L’establiment dels recursos econòmics (quotes), assenyalats en el paràgraf 1 del punt anterior 
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d’aquest article, és competència de l’Assemblea General i la seva quantificació haurà de fixar-se atenent 
a criteris objectius derivats de la capacitat econòmica de cadascun dels ens consorciats. L’acord 
corresponent regularà el procediment i els terminis per fer aquests ingressos. 
18.3 L’Assemblea General aprovarà un pressupost anual d’ingressos i despeses que serà d’aplicació per 
a cada exercici pressupostari, d’acord amb la legislació aplicable de hisendes locals. 
18.4 L’Assemblea General nomenarà una comissió especial de comptes amb les atribucions que li 
confereix la legislació vigent sobre règim local. 
18.5 Correspon al president l’ordenament de pagaments. 
18.6 El règim de modificacions pressupostàries es regula mitjançant les bases d’execució del 
pressupost, en el marc de la legislació vigent sobre hisendes locals. 
 
CAPÍTOL V 

Disposicions finals 
 
Article 19 Drets i Deures 
Són dret dels consorciats : 
- Assistir a les reunions amb drets de veu i vot. 
- Exercir la representació que se li confiï en cada cas. 
- Sol·licitar i rebre informació sobre les activitats, l’administració i la gestió del Consorci. 
- Escollir i ser escollits per a llocs de representació o exercici de càrrecs directius. 
Són deures dels consorciats : 
- Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i disposicions reglamentàries que siguin formulades. 
- Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que estableixi la Junta Directiva. 
- Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin. 
- Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament del Consorci. 
 
Article 20 Modificació dels estatuts 
La modificació dels estatuts es durà a terme per L’Assemblea General, mitjançant l’acord adoptat per la 
majoria absoluta del nombre legal de membres i ratificada per les entitats consorciades, amb la mateixa 
formalitat que per a l’aprovació 
 
Article 21 Adquisició i pèrdua de la condició de membre del consorci 
21.1 Hom perd la condició de membre del Consorci per 
- Voluntat pròpia, comunicada per escrit a la Junta Executiva. 
- Separació mitjançant acord de l’Assemblea General per no complir les obligacions estatutàries. 
 
Article 22 Dissolució del Consorci 
22.1 El Consorci podrà dissoldre’s quan hagi complert la finalitat per a la qual es va crear o bé per 
algunes de les següents causes : 
a) Per disposició legal 
b) Mutu acord dels ens consorciats 
c) Impossibilitat de continuar el funcionament 
d) Incompliment de la finalitat 
e) Separació d’algun dels membres, si amb això el consorci esdevé inoperant 
f) Transformació en un altre ens 
22.2 L’acord de dissolució del Consorci l’ha d’adoptar l’Assemblea General, per la majoria qualificada 
establerta i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres. L’esmentat acord especificarà 
la forma de procedir per a la liquidació del béns del Consorci. 
 
Article 23 Dret supletori 
Per a tot allò no previst específicament en aquests estatuts, s’aplicarà el que disposa la normativa 
aplicable als ens locals de Catalunya, i subsidiàriament la resta de la normativa reguladora del dret 
administratiu. “ 
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*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut, molt tècnic que suposa, simplement així 
com a més significatiu per al municipi de Tortosa, la incorporació a dit Consorci, de l’EMD de Bítem i la 
EMD de Campredó relativament recent creades i ara incorporades al Consorci. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, cosa que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda aprovar la proposta.  
 
 
 
07 - ESTATS D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 30 DE SETEMBRE DE 2012 
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EAT Ajuntament de Tortosa         Data obtenció 26/10/2012 11:11:39 

              
   2012  ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE         1/1/2012      FINS A         30/9/2012  Pàg. 1 
PRESSUPOST D´INGRESSOS            
              

Classificació 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS     Previsions inicials Modificacions Previsions 

definitives Drets nets Ingressos 
realitzats 

Devolucions 
d´ingressos Recaptació líquida Pendent de 

cobr. Estat d’execució 

                         
1  Impostos directes    13.315.045,77   13.315.045,77 12.932.930,62 7.420.628,41 395,47 7.420.232,94 5.512.697,68 -382.115,15 

2  Impostos indirectes    395.000,00   395.000,00 152.917,62 191.995,22 42.935,60 149.059,62 3.858,00 -242.082,38 

3  Taxes, preus públics i altres ingressos    5.812.992,63   5.812.992,63 4.947.461,00 3.800.973,15 27.708,15 3.773.265,00 1.174.196,00 -865.531,63 

4  Transferències corrents    9.164.803,83 55.090,95 9.219.894,78 5.976.261,21 5.998.957,65 22.696,44 5.976.261,21   -3.243.633,57 

5  Ingressos patrimonials    964.601,00   964.601,00 274.137,35 242.232,34 652,36 241.579,98 32.557,37 -690.463,65 

7  Transferencias de capital.      605.168,24 605.168,24 636.455,71 636.455,71   636.455,71   31.287,47 

8  Activos financieros.      13.262.665,70 13.262.665,70 2.818,97 2.818,97   2.818,97   -13.259.846,73 

9  Passius financers      230.289,11 230.289,11 12.757.009,55 13.000.981,18 243.971,63 12.757.009,55   12.526.720,44 

      Suma total ingressos 29.652.443,23 14.153.214,00 43.805.657,23 37.679.992,03 31.295.042,63 338.359,65 30.956.682,98 6.723.309,05 -6.125.665,20 

              
              
PRESSUPOST DE DESPESES 2012           
              

Classificació 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS     Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions 

reconegudes Pag. realitzats Reintegr. de 
despeses Pag. líquids Pendent de 

pag. Estat d´execució 

                         
1  Despeses de personal    11.250.500,75 -89.460,05 11.161.040,70 7.494.890,11 7.310.450,65 1.064,07 7.309.386,58 185.503,53 3.666.150,59 

2  Despeses corrents en béns i serveis    10.511.189,33 -139.735,79 10.371.453,54 6.139.702,45 2.559.411,68 448,08 2.558.963,60 3.580.738,85 4.231.751,09 

3  Despeses financeres    1.487.877,88   1.487.877,88 421.026,28 421.920,52 915,25 421.005,27 21,01 1.066.851,60 

4  Transferències corrents    2.706.443,23 185.152,29 2.891.595,52 2.343.872,68 1.380.457,07   1.380.457,07 963.415,61 547.722,84 

6  Inversions      11.170.109,38 11.170.109,38 2.825.128,47 786.500,97   786.500,97 2.038.627,50 8.344.980,91 

7  Transferències de capital      2.917.329,20 2.917.329,20 94.895,95 88.895,95   88.895,95 6.000,00 2.822.433,25 

8  Actius financers    4.000,00 109.818,97 113.818,97 112.654,30 112.014,30   112.014,30 640,00 1.164,67 

9  Passius financers    3.038.509,26   3.038.509,26 1.244.557,01 1.244.557,01   1.244.557,01   1.793.952,25 

     Suma total despeses 28.998.520,45 14.153.214,00 43.151.734,45 20.676.727,25 13.904.208,15 2.427,40 13.901.780,75 6.774.946,50 22.475.007,20 

              
     Diferència. . . 653.922,78   653.922,78 17.003.264,78 17.390.834,48 335.932,25 17.054.902,23 -51.637,45 16.349.342,00 



 
 

 
El Ple en queda assabentat. 
 

*-*-* 
 
La Presidència sotmet a debat la declaració d’urgència relativa al següent assumpte no inclòs a l’ordre 
del dia:  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde fa la següent observació: Abans de passar a les propostes dels grups municipals, passaríem 
a aprovació, com a assumpte d’urgència per incloure a l’ordre del dia, el dictamen de proposta de 
modificació del règim de dedicació i d’indemnitzacions per assistències a sessions dels òrgans col·legiats 
de la corporació. 
 
Aquest punt suposa que els regidors, que malgrat no estem inclosos pel que estableix l’article 2.4 del 
Reial decret 20/2012 respecte a les pagues extra, hem entès, des de l’equip de govern, que en la 
mesura que això suposava una disminució dels ingressos, el no cobrar la paga extra suposa una 
disminució dels ingressos del 7% de la massa salarial bruta per a tots els treballadors públics, en aquest 
cas els de l’Ajuntament de Tortosa, que hauríem de prendre una mesura que ens afectés en termes 
similars. A efectes d’això i per als seus còmputs anuals, els presentem la proposta que ja tenen a les 
seves mans. 
 
En tot cas, abans de procedir a la votació o al debat previ, si s’escau, de la proposta, cal votar la seva 
urgència, que ve determinada perquè ha de tenir efectes abans del proper Ple ordinari del mes de 
desembre, on ja tindrem una assistència retribuïda d’acord als nous paràmetres. Respecte a la urgència, 
hi ha alguna qüestió? 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: El nostre grup votarà en contra de la urgència perquè no 
entenem que unes indemnitzacions que no es cobraran fins a principis de gener del 2013, perquè el 
cobrament del mes de desembre sempre serà a principis del mes de gener, falten dos mesos, no li veig 
cap urgència jo, la veritat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé senyor Casanova. En tot cas, només per a clarificar-li, 
l’important en totes les retribucions no és quan es cobren, sinó quan es meriten, i al proper ordinari vostè 
o qualsevol regidor podria demanar, no demanar, inclús el mateix interventor podria obligar a retribuir 
d’acord amb els criteris que hi havien establerts a l’hora de convocar el Ple i a celebrar-se al Ple. Per tant, 
no afecta quan es cobra, sinó afecta quan es merita i, per tant, aquestes indemnitzacions es meriten al 
moment que se celebra el Ple i el motiu és aquest, però en tot cas, vostè vota en contra. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmesa la urgència a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar-la, amb vint vots a favor 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i  PP (1), i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1). 
 
 
 
08 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I D’INDEMNITZACIONS PER 
ASSISTÈNCIES A SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ  
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Vist l'acord adoptat per aquest Ple, en sessió tinguda el dia 21 de juny de 2011, pel qual es va fixar el 
règim de dedicació i indemnitzacions als membres d'aquesta corporació per assistències a sessions 
d’òrgans col·legiats, modificat per acord adoptat en la sessió del dia 7 de maig de 2012. 
 
Vist l'ajust en les retribucions de 2012 del personal al servei d'aquest Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 5 de 
novembre de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent  ACORD 
 
Primer.- Modificar l'acord adoptat per aquest Ple, en sessió del dia 21 de juny de 2011, pel qual es va 
fixar el règim de dedicació i indemnitzacions per assistències a sessions als membres d'aquesta 
corporació, que va ser modificat per l’acord adoptat en sessió del dia 7 de maig de 2012, segons 
s'especifica seguidament: 
 
1) Modificar, aplicant el mateix criteri que les disposicions adreçades al personal del sector públic sobre 
la supressió de la paga extra de Nadal 2012,  les condicions econòmiques per a l’any 2012 del règim de 
dedicació exclusiva del regidor Sr. Domingo Tomàs Audí: 
 

Retribució bruta anual 2012 (per supressió paga extra Nadal 2012):  43.245,00 € 

 
2) Modificar, per al mes de desembre de 2012 - que restarà exclòs del seu còmput en altres períodes 
temporals més amplis -, el règim vigent a favor de cadascú dels regidors de la Corporació, que no tinguin 
dedicació exclusiva ni parcial, en concepte d’indemnització per l’assistència efectiva a les sessions que 
celebrin els òrgans col·legiats de la corporació del que formin part: 
 

 
Assistència al Ple: amb un màxim d’un al mes  
 

105,00 € 

 
Assistència a Junta de Govern: amb un màxim de dos al mes 
 

43,00 € 
 

 
Assistència a Comissions Informatives, Patronats, Juntes Generals, Consells 
Assessors d’Alcaldia i Consells d’Administracions de Societats Mercantils de 
capital íntegrament municipals: amb un màxim de dos al mes  
 

15,00 € 

 
Assistència a Junta de Portaveus: amb un màxim d’una al mes  
     

37,00 € 

 
Assistència a la Junta de Coordinació de l’acció de govern en els barris: amb 
un màxim de dos al mes  
      

30,00 € 

 
Segon.- Modificar l’acord adoptat per aquest Ple, en sessió del dia 1 d’agost de 2011, pel qual es va fixar 
el règim d’indemnitzacions per assistències a la Junta de Coordinació de l’Acció de Govern municipal 
amb els pobles del municipi, que fou objecte de modificació per acord del dia 7 de maig de 2012, fixant 
el seu import per al mes de desembre de 2012 en 46,00€. 
 
Tercer.- El present acord tindrà efectes durant el període del dia 1 al dia 31 de desembre de 2012.” 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Bé, coherentment amb la nostra forma de pensar, no sé, 
això ens sembla una maniobra una mica electoralista, ens sembla una mica fora de lloc. Ull, no 
confonguem, no vull dir amb això que no siguem els primers que pensem que els càrrecs públics han de 
predicar amb l’exemple i amb l’austeritat, ull, això quedi clar i vagi per endavant. Ara bé, això cal 
començar-ho per dalt, no per baix, no pels regidors, sinó això el que ha de començar és per dalt. Llavors, 
que vull dir amb això? Vull dir que vostè, senador del Senat espanyol, la senyora diputada, el senyor vice-
president de la Diputació, vostès cobraran el sou habitual, imagino, suposo que si, suposo que si perquè 
jo no he vist per cap lloc que a vostès els hi retallin el sou, en tot cas els hi congelen de cara a l’any que 
ve, si.  
 
Bé, dit això. Bé, la paga extra val, però és que aquí de paga extra només en tenen vostès. Diu el senyor 
Panisello, no sé que diu de la paga extra, vull dir, aquí de paga extra... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, concentri’s en les seves paraules, que ja té 
prou feina i després ja li contestaré. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Continua amb el seu torn de paraula el senyor Casanova: Bé, aquesta proposta, ja li he dit, només 
afecten als de baix, però no afecten mai als de dalt. El senyor Alcalde deia, o ho he llegit a la premsa que 
el senyor Alcalde deia que aquesta mesura estalviarà 21.000€ a les arques de l’Ajuntament, és això. Bé, 
nosaltres no fa molt, fa uns mesos, vam portar aquí una proposta perquè el que s’havia d’eliminar era les 
aportacions que l’Ajuntament feia als grups municipals. Per què? Home, doncs molt fàcil. Perquè els grup 
municipals, o els grups polítics ja reben diners tant del Govern central com del Govern autonòmic. No cal, 
no cal que l’Ajuntament, amb diner públic, faci aportacions a les formacions polítiques. Això és el que jo 
veig. A veure, això té molt, molt més sentit eliminar-ho. A més, això estalviaria molts més diners que els 
21.000€ aquests que parla vostè, perquè això pràcticament ens aniríem a un estalvi de, 
aproximadament, de 45 – 50.000 €, el doble del que vostès proposen aquí. Llavors, bé, tal com hem dit, 
tal com hem explicat, nosaltres ens abstindrem, o sigui, no hi donarem suport a això, ara bé, tampoc no 
hi votarem en contra perquè ningú digui que Plataforma per Catalunya no vol..., no. La nostra postura 
serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: La posició de Plataforma per Catalunya ha quedat molt clara 
en la seva exposició, ningú ho pot dubtar, és a dir, “que no me toquen lo mío, que lo mío es lo que me 
preocupa”. 
 
Miri, vostè ha dit unes afirmacions que jo crec que només són fruit de la ignorància, li dic així. Ha dit que 
els diputats, els senadors, a aquests no se’ls hi toca la retribució. Vostè es deu llegir poc el Diari Oficial 
de la Generalitat i no es deu llegir gens el Butlletí Oficial de l’Estat, perquè sinó, no faria aquestes 
afirmacions. Clar que tenen una reducció en el mateix percentatge que s’està aplicant aquí, i nosaltres 
entenem que s’ha d’aplicar. Vostè entén que no s’ha d’aplicar, per això no ho vota a favor, legítimament. 
Ha dit que és electoralista, ja em dirà en què és electoralista aquesta mesura. Incomprensible. I una 
vegada més vostè diu “escolti, jo predico molt, predico molt, però ull, ull que això, és com aquell del xiste, 
ull que d’això en tinc”, doncs, és el mateix. Nosaltres entenem que, i jo ho he dit en diferents ocasions, 
que sempre que hi hagi una reducció en la retribució salarial dels treballadors de l’Ajuntament, mentre jo 
sigui Alcalde i tingui majoria suficient, hi haurà com a mínim la mateixa reducció en la retribució dels 
càrrecs electes d’aquest Ajuntament. I serà així, ja els hi hem avançat en diferents ocasions, per tant, dir 
no sé què, que als altres no s’ha de fer, s’ha de començar per dalt. Ja s’ha començat per dalt, ja ho han 
fet. Ho han fet els consellers de la Generalitat de Catalunya, ho han fet els diputats al Parlament de 
Catalunya, ho han fet els ministres del Govern espanyol, ho han fet els diputats del Congrés de Diputats, 
els senadors, com no pot ser d’una altra forma. A ningú se li ocorreria que fos d’una altra forma. A mi el 
que em sorprèn és que a l’Ajuntament de Tortosa no ens ho hagi proposat vostè. En tot cas, doncs, 
consta la seva abstenció. 
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*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2) i  PP (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1). 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde fa la següent observació: Aquí, per segon Ple, anem a provar a veure com ens en sortim, 
aplicarem la “minutació” en quant als temps d’intervenció que vam acordar a l’última Junta de Portaveus 
i que, si no recordo malament, era de 5- minuts per al presentant de cada moció, 3 minuts per a cada un 
dels portaveus que intervinguin i que no siguin “presentants” de la moció. Tindrà un primer torn de 
rèplica el “presentant” de la moció per un temps de 3 minuts i hi hauria una segona intervenció de 2 
minuts de cada portaveu i una intervenció última d’1 minut pel portaveu proposant, en el benentès i 
esperança de que no hi hagin moltes al·lusions que podrien allargar el temps de cadascuna d’aquestes 
mocions. 
 

*-*-* 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA INSTANT AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT A CREAR DOS APARCAMENTS PROVISIONALS EN SUPERFÍCIE A LA CIUTAT 
 
El consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor del grup municipal Iniciativa – Entesa 
per Tortosa – Entesa,  Sr. Jordi Jordan i Farnós: 
 
“ La crisi econòmica i financera que castiga avui la població de la nostra ciutat, el nostre territori, el 
conjunt del país i bona part del món occidental, ha posat de manifest la feblesa de la nostra economia. 
En este sentit, el comerç menut i mitjà de tradició familiar, en pateix moltíssim les conseqüències tant 
per la baixada en picat del consum de les famílies com per la dura competència de les grans superfícies i 
cadenes. 
 
Un dels problemes endèmics que el comerç tortosí pateix és el de l'aparcament, que si bé s'ha anat 
solucionant en els darrers temps i n'hi ha nous de projectats, encara resta molt per fer; tanmateix, de 
manera provisional i amb l'objectiu de buscar millores per al comerç es poden adequar dos espais de la 
ciutat per construir-ne de nous fins que els previstos i definitius acaben duent-se a terme. 
 
Estos espais són, d'una banda, els antics terrenys de RENFE, entre l'actual passarel·la de vianants i el lloc 
on fins fa poc hi era l'antic pont blau que travessava l'avinguda de la Generalitat; i d'una altra, el situat al 
carrer de la Mercè, al davant dels Jutjats i la BMD. Per tot això, proposem al Ple de l'Ajuntament els 
següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer. Iniciar negociacions amb les administracions propietàries dels terrenys amb la finalitat que 
permeten l'ús provisional dels espais. 
 
Segon. Adequar, si s'escau, els esmentats terrenys com aparcaments provisionals fins 
que s'inicien les obres definitives projectades en cadascun d'estos espais .“ 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Des del nostre grup municipal hem vingut ja defensant en veu 
alta la preocupació que tenim per la situació de crisi econòmica que està afectant a la nostra societat, 
que està afectant de manera global i que afecta, tal i com també s’ha dit avui aquí a aquest Ple, més a 
uns que als altres. En aquest sentit, considerem que un dels grups afectats per aquesta crisi econòmica 
són els comerciants i, concretament, el petit i mitjà comerç. Un petit i mitjà comerç molt important a la 
nostra ciutat des de, jo diria ja des dels orígens de Tortosa, un comerç petit i mitjà de tradició familiar que 
veu com cada dia és molt difícil obrir les seves portes i arribar a final de mes. 
 
Davant d’aquesta situació general de crisi que pateix la nostra societat i que també pateix el nostre 
comerç, sabem que a la ciutat de Tortosa un dels problemes que tenim des de fa molt temps, és la 
situació dels aparcaments. Els aparcaments als diferents barris de la ciutat, que afavoreixen en gran 
mesura la dinamització d’aquest comerç. Sabem que durant aquests últims anys, des del Govern 
municipal, s’ha tirat endavant, i per tant fem un reconeixement públic, diferents aparcaments, també és 
conegut per la ciutadania, però també és cert que n’hi ha molts de projectats que per diferents motius 
que ara no venen al cas, no s’estan duent a terme, com seria l’aparcament soterrat al carrer Montcada , 
com seria l’aparcament soterrat a la plaça del Rastre o com seria l’aparcament soterrat a la plaça de 
l’Estadi. Davant d’aquesta situació, el nostre grup, en positiu, proposa intentar, mentre aquests 
aparcaments no es puguin tirar endavant, una solució provisional per habilitar dos aparcaments a la 
ciutat de Tortosa. En concret, els proposem en dos llocs: per una banda, els terrenys de Renfe, aquests 
terrenys que estan situats entre l’estació de Renfe i l’avinguda de la Generalitat que han quedat en desús 
i que allà també hi ha projectat, en principi, un gran aparcament soterrani, però que ara, essent realistes, 
sabem que és molt difícil tirar-lo endavant, i l’altre lloc on proposem un altre aparcament seria a la zona 
del nucli antic i, en concret, a la zona de davant dels Jutjats. També sabem que és una demanda per part 
dels comerciants de la zona, que en aquests moments, com saben vostès, també estan creixent i estan 
en alça. 
 
Són dos aparcaments situats, per tant, a diferents llocs de la nostra ciutat que considerem que es 
podrien, de manera sempre provisional fins que no es fessin les respectives obres que cal a cada un dels 
llocs, d’una banda allà als Jutjats i a l’altra tot aquest famós conveni que ara està paralitzat, pensem que 
es podrien habilitar durant un temps, fins que es tiressin endavant aquestes obres. 
 
També som conscients que els dos terrenys no són propietat de l’Ajuntament i, per tant, que aquí cal una 
negociació amb els seus propietaris. En principi són d’altres administracions i, per tant, també els acords, 
el que diem primer és que caldria iniciar negociacions amb aquestes administracions propietàries dels 
terrenys i que, si s’acceptés per part de les diferents propietats, s’intentés tirar endavant aquests dos 
aparcaments. Per tant, és una proposta totalment en positiu per intentar donar una solució provisional 
durant aquests anys de crisi als aparcaments i al comerç petit i mitjà de la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Senyor Jordan, jo aquesta proposta la veig molt correcta, la 
veig perfectament raonable, l’única cosa que potser m’agradaria afegir és si fos possible que, que des de 
quan s’iniciïn aquestes negociacions, intentar aconseguir que, com serà un nus provisional, doncs, home, 
potser no traure l’aparcament gratuït, evidentment, però si que fos a un preu molt assequible. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, nosaltres, doncs, aquest plantejament el veiem bé, 
sempre l’hem vist en la mateixa línia. Tot el que sigui potenciar les experiències de mobilitat sostenible, 
tot el que sigui fomentar l’ús del transport públic, tot el que sigui reduir l’ús del cotxe privat, tot el que 
sigui o permeti una comunicació peatonal client, comerç, fluida, barata o gratuïta millor, doncs, ens 
pareix bé, i tot el que suposi també una comunicació turista i patrimoni cultural de la ciutat i històric, 
doncs, ens pareix bé, i tot el que sigui una comunicació peatonal plàcida, a ser possible intensa, amb tota 
la xarxa cultura que tingui, que té Tortosa, que pugui tenir en el futur, ens pareix bé. 
 
Passejar i comprar és la idea nostra, doncs bé, doncs molt bé. I un servei, sobretot, millor per als veïns i 
veïnatges que tinguin un lloc d’aparcament, si pot ser gratuït, si no pot ser,  que sigui barato i ens pareix 
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bé la proposta que fa Iniciativa – Entesa per Tortosa.  
 
Sabem que l’Ajuntament ha fet algunes gestions amb algun d’aquests terrenys per aconseguir la cessió, 
al menys provisional, però bé, considerem que és bo per a la ciutadania, és bo per a Tortosa i per tant, 
com sempre diem, és bo per a nosaltres i el nostre vot serà positiu. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El grup municipal ens preguntem perquè s’haurien de crear 
dos aparcaments en superfície. Home, són terrenys que han quedat en una espècie de cul de sac, 
sobretot el de la Renfe des de que s’ha tret el pont, i allí estan en aquests moments morts i desaprofitats 
i pensem que es podrien aprofitar tant per al veïnat, que podria aparcar, com per a la gent que va a 
l’estació, allí, a aquella rotonda que s’ha fet, de vegades hi ha embussos i, a més a més, per al que s’ha 
comentat abans, que és per al comerç. Perquè Tortosa és una ciutat comercial i és una ciutat comercial 
en la qual van coexistint els diferents formats que hi ha de la distribució al detall, o sigui, les grans 
superfícies, les superfícies mitjanes i el petit comerç. 
 
Últimament s’han posat les bases per a que s’afavorís la implantació de grans superfícies comercials i en 
tenim de noves que estan, sobretot, ubicades en perifèria. Clar, trobem que aquestes propostes que avui 
es porten aquí pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa, trobem que aquestes propostes de 
crear aparcaments al centre de la ciutat, el que van és en la línia de potencia i afavorir els comerços que 
estan ubicats al centre, els de tota la vida i, a més, afavorir que es puguin implantar nous comerços, que 
és el que en diem comerç de proximitat. Clar, pensem que les ciutats on es combina en perfecta 
harmonia les activitats comercials, o sigui, la botiga, la sabateria, la botiga de menjar, punts suspensius, i 
els serveis: la barberia, l’oficina d’un arquitecte, vull dir, tot això es combina amb l’ús residencial, o sigui, 
en viure, pensem que aquest és el tipus de ciutat mediterrània, el tipus de ciutat a la que sempre hem 
aspirat des d’Esquerra. Per tant, tenir un tipus de ciutat on sigui més fàcil desplaçar-se a aquells que no 
poden per a proveir-se, un que no té mobilitat i pot baixar i comprar-se la barra de pa prop de casa, és 
millor que no tingui que utilitzar un model com el francès, que s’ha d’anar a comprar sempre a la 
perifèria o lluny, a les grans superfícies. Per tant, per tots aquests motius, perquè a més aquestes ciutats 
són més convivencials, inclús més il·luminades, pel mateix comerç són més segures, pensem que afavorir 
el comerç a través de ficar aquestes àrees d’aparcament, tant al carrer de la Mercè, com on estaven els 
terrenys de la Renfe, ens sembla assenyat i votem, votarem a favor, vaja. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: El nostre grup, al mes d’abril, va presentar una moció que 
anava en aquesta direcció, en el sentit de què en paral·lel a l’aparició de l’ampliació de les zones blaves, 
els magatzems del moll Docs es poguessin habilitat per poder-hi, diguem, ubicar un centenar llarg 
d’aparcaments, per tant, aquesta moció va en aquesta direcció, tot i que també voldríem fer èmfasi en la 
provisionalitat perquè crec que en la màxima celeritat, ja després de tants anys, s’hauria d’emprendre el 
desenvolupament urbanístic de la zona que ha quedat alliberada dels antics terrenys de Renfe, per tot el 
que ha de suposar per l’eixample, per la modernització urbanística de la nostra ciutat. Per tant, donarem 
suport a la moció que presenta Iniciativa. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Ja els avanço que no compartim la totalitat de la moció i 
començaria per dir-li que s’estan tractant dos espais de manera conjunta en una moció, i dos espais que 
responen a dos situacions molt diferenciades. Començaria pels terrenys de Renfe. Ens demana que 
negociem un conveni que van signar vostès al seu moment i que mai, des del nostre punt de vista, 
s’hagués hagut de signar, perquè al final ha resultat ser molt perjudicial per a la ciutat de Tortosa. Un 
conveni que ens suposa que no es pot disposar dels terrenys si abans no es remodela l’estació per part 
d’Adif, unes obres que ha de pagar el mateix Ajuntament i que tenen un cost signat al conveni, per 
vostès, de 2.600.000€, i després d’això, un cop fetes aquestes obres per Adif, però que l’Ajuntament 
hauria d’haver pagat, es podrien expropiar els terrenys, que tindrien un cost de quasi 2.000.000€. Per 
tant, es va signar un conveni per part de vostès en el seu moment, que suposava que l’Ajuntament de 
Tortosa havia de pagar 4.500.000€. Per tant, nosaltres entenem que no es podria admetre i el que hem 
fet ha sigut manifestar-ho d’aquesta manera, perquè entenem que no ens ho podem permetre tampoc 
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com a ciutat, i no correspon al que Tortosa necessita. I hem efectuat negociacions i continuarem insistint 
en aquest sentit per tal de modificar-ho, i d’aquestes negociacions són fruit també el fet de poder adquirir 
aquella part, per tal de poder fer aquest pas provisional i peatonal que ens ha permès poder tenir 
aquesta obertura al final del carrer Cervantes. Però tot i això, no poden passar vehicles, ja que encara hi 
ha serveis existents, com és el cas d’un enclavament ferroviari en aquest espai.  
 
Ens demana el punt primer que iniciéssim negociacions amb Adif, i dir-li que ja ho hem fet, ja ho coneix 
també i que, per tant, aquest punt en aquest cas estaríem complint-lo per part de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
D’altra banda, pel que fa al solar, l’altre cas, al solar del carrer de la Mercè, al solar de Justícia, li hem de 
dir que no compartim aquest model de poder disposar cotxes allà. Nosaltres el que hem fet, aquest 
Govern, ha sigut el contrari: traure el cotxes del nucli antic. Li voldria recordar com estava la plaça de 
l’Absis, o el carrer Costa de Capellans, “plagat” de cotxes allà mal aparcats. Nosaltres el que hem fet ha 
sigut dotar d’una plaça, d’uns entorns, d’uns carrers propis del nucli antic de la nostra ciutat, perquè 
creiem que així ha de ser el nostre nucli antic, o també la imatge que suposo que recorda del carrer 
Montcada, amb un solar també tot “plagat” de cotxes, tot ple de cotxes que tampoc és el nostre model. 
 
A banda d’això, dir-li també que la pròpia universitat Rovira i Virgili té interès en poder excavar en aquell 
solar i, per tant, nosaltres compartim aquest interès perquè creiem que allí, a més a més, s’han trobat 
restes arqueològiques molt importants. I acabo recordant-li el que vostè ha dit també en un determinat 
moment, els aparcaments en superfície i gratuïts creats per aquest Govern, que han superat les 600 
places en tota la ciutat i que , per tant, el nostre model és fomentar aquest comerç de proximitat també 
amb aquest aparcament, tant al nucli antic com a la resta de zones de la ciutat, però que en aquest cas 
no podem compartir el que ens està demanant. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: En primer lloc, agrair públicament el suport de tots els grups 
municipal de l’Ajuntament, excepte el grup de Convergència i Unió. 
 
En relació a les afirmacions que em deia la senyora Meritxell Roigé, dos apreciacions que vostè mateixa 
també ha dit. En relació als terrenys de Renfe, s’ha fet una cosa que és aquesta passarel·la, que està 
molt ben feta, entre la ronda Docs i el que és la zona de l’estació i, per tant, no entenem perquè no es 
podria també intentar continuar negociant per a que, de manera provisional, sense voreres i d’una 
manera més provisional com per exemple passa al passeig de les Bicicletes, es pogués tirar endavant 
aquesta zona d’aparcament. En tot cas, si diuen que ja estant negociant, ja ens ho faran saber en el 
futur. 
 
I en relació al carrer de la Mercè, nosaltres el que considerem és que al nucli antic també ha d’haver dret 
a poder aparcar. Hi ha dos aparcaments projectats, que és l’aparcament de la plaça del Rastre, que per 
cert, hauria d’estar fet o pràcticament fet i no s’ha fet absolutament res, o l’aparcament del carrer 
Montcada i, per tant, considerem que de manera provisional com a mínim fins que no s’acabi un dels dos 
o es comenci un dels dos, s’intenti solucionar aquest tema.  
 
Per tant, lamentem que no sigui aprovada pel seu grup i, en tot cas, els insten a què continuïn treballant 
per millorar l’aparcament a la nostra ciutat. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Li reitero que s’ha continuat negociant, però que no hi està 
permès circular-hi vehicles pel fet del que li he explicat. Continua havent allà un enclavament ferroviari 
que no podem nosaltres, que no ens està permès i, per tant, no és possible poder fer aquestes 
actuacions si abans no es treu aquest enclavament ferroviari. 
 
I d’altra banda, dir-li que pel que fa al solar de Justícia, li torno a reiterar que hi ha unes excavacions que 
efectua la universitat Rovira i Virgili i que creiem que són molt adients per a la nostra ciutat i que, en tot 
cas, les volem recolzar. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Reitero una vegada més, que intentin continuar treballant per 
la millora dels aparcaments de la nostra ciutat i, en relació als terrenys de Renfe, que continuïn 
negociant, que aquests enclavaments ferroviaris també estaven a l’hora que es va fer la passarel·la 
peatonal entre el carrer de la ronda Docs i l’estació i, per tant, si es van traure per allò, també es podien 
traure per a fer un aparcament provisional. 
 
I en relació a l’aparcament del carrer de la Mercè de davant dels Jutjats, instar a que intentin tirar 
endavant els aparcaments del Rastre i, indirectament, el del carrer Montcada. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), PSC (3), ERC (2), PP 
(1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU 
(12). 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA SUPRESSIÓ DEL SENAT 
 
El consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor del grup municipal Plataforma per 
Catalunya,  Sr. Jordi Pere Casanova i Panisello: 
 
“ Atès que l'actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe política per tal de 
rebaixar, amb criteris d'eficiència, el nombre de polítics, alts càrrecs i suprimir institucions de govern amb 
competències escasses o bé que se solapen amb les d'altres ens ja existents. 
 
Atès que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es correspon amb el 
d'aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu dèbil i lent i propiciant que el poder 
executiu resolgui amb decrets. 
 
Atès que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d'austeritat amb els fons públics i 
prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles per al bon funcionament del país. 
 
Atès que les Juntes i els Parlaments autonòmics ja assumeixen les competències de representació 
territorial de les diverses comunitats autònomes que té la cambra del Senat. 
 
Atès que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i per tant la seva 
existència no té justificació per tractar-se d'una institució de govern prescindible amb una funció 
secundària, doncs en última instància se subordina a la voluntat de la Cambra baixa i la seva activitat es 
limita al dret d'iniciativa i al de deliberar sobre els projectes o proposicions prèviament aprovats per la 
Cambra de Diputats. 
 
Atès que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost per a la Cambra 
alta de 53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen un luxe innecessari en una situació de 
crisi extrema. 
 
Atès que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un bon clima social i 
un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, Dinamarca o Suècia, amb Corts 
unicamerals que prescindeixen de la Cambra alta. 
 
Atès que el Govern d'Espanya esta duent a terme retallades pressupostàries en serveis públics que 
constitueixen pilars bàsics de l'estat del benestar i abans n'hauria de dissoldre una institució prescindible 
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com és el Senat. 
 
Per tot això anteriorment exposat el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa a l'Ajuntament 
Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Instar el Govern d'Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol tercer de la Constitució 
Espanyola de 1978 per tal de modificar l'article 66.1, que consagra la bicameralitat de les Corts 
Generals, i l'article 69, que consolida el Senat com a cambra de representació territorial i estableix els 
criteris de representativitat dels senadors. 
 
Segon.- Instar el Govern d'Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració unicameral on el 
Congrés dels Diputats sigui l'únic òrgan constitucional integrat a les Corts Generals.“ 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Tal com vam comentar al Ple del mes passat, avui portem 
una moció per demanar la supressió d’una institució inútil i molt cara com és el Senat. Al llarg del que 
queda de legislatura anirem portant altres mocions per suprimir totes aquelles institucions que creiem 
que amb l’actual situació econòmica s’han d’eliminar o modificar substancialment. Avui la que portem és 
per la supressió del Senat. (El Sr. Casanova procedeix a fer la lectura de la proposta reproduïda més 
amunt). 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem 
fermament, ho creiem, que Catalunya aviat serà independent i per tant aquesta problemàtica, nosaltres 
som molt respectuosos amb Espanya i pensem que aquesta problemàtica l’han de resoldre els espanyols 
com ells considerin més oportú i que no ens podem ficar a casa d’ells, per tant, nosaltres votarem en 
contra. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: De forma molt breu. Aquesta idea que comentava el senyor 
Monclús, com que jo no la comparteixo, perquè jo això de la independència de Catalunya ho veig molt, 
molt lluny, llavors doncs, home, doncs si, si que ens interessa el que passi a Espanya, clar que ens 
interessa, i ens interessa molt perquè si no s’aconsegueix aquesta independència, i això va per a lluny, de 
moment on ens juguem les garrofes és a Espanya, per tant, va per aquí això. Gràcies. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1), i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i  
PP (1). 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN REBUIG A LES 
DECLARACIONS DEL MINISTRE JOSÉ IGNACIO WERT  EN MATÈRIA EDUCATIVA 
 
El consistori coneix de la següent proposta presentada per la regidora del grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Sra. Dolors Bel Guerrero: 
 
“ El Consell de Ministres va aprovar, el passat 21 de setembre, l'avantprojecte de la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una modificació de la legislació que regeix el sistema educatiu 
a nivell estatal. 
 
Es tracta d'una nova reforma amb l'objectiu principal que el Ministeri d'Educació recuperi competències 
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que, fins ara, eren de la Generalitat, augmentant la seva capacitat de decisió sobre els continguts de les 
assignatures. Uns canvis que permetran al Govern central recentralitzar competències, envaint facultats 
que Catalunya té delegades; un atemptat contra l'Estat de les autonomies, sense cap voluntat de 
consens i sense respectar les comunitats, que quedaran relegades a un simple paper consultiu, quan la 
competència en matèria educativa és compartida. 
 
El ministre José Ignacio Wert, justificava els canvis per una necessitat de minimitzar les diferències 
educatives entre autonomies i reduir la dispersió dels continguts educatius. Dies més tard, el titular 
d'Educació va radicalitzar les seves paraules relacionant el sistema educatiu de Catalunya amb l'auge de 
la independència. I, finalment, responent a una pregunta parlamentària del coordinador dels diputats i 
senadors del PSC al Congrés, Francesc Vallès, el ministre va admetre que el seu objectiu és 
"espanyolitzar els alumnes catalans". 
 
Es tracta d'unes declaracions irresponsables, provocadores i que demostren una manca de respecte als 
principis i valors constitucionals. Unes paraules que s'afegeixen a una trajectòria nefasta i que, amenaça 
la qualitat de ['escola pública amb les seves retallades, condemna tota una generació a la ignorància i 
posa en perill la convivència, des del moment que també planteja subvencionar les escoles catalanes 
privades perquè separin els alumnes per raó de llengua. 
 
És per aquest motiu que elevem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer. Manifestar el rebuig a l'actuació del ministre en contra de la qualitat i l'equitat en l'educació 
pública i la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació; el seu afany per reduir els recursos destinats al 
sistema educatiu; les seves intencions de promoure una reforma profundament ideològica, i el seu 
reiteradament demostrat menyspreu pels valors, els principis i els drets que proclama i reconeix la 
Constitució, especialment cap al model d'Estat autonòmic, la seva diversitat i la seva realitat plurilingüe. 
 
Segon. Reprovar les paraules del ministre d'Educació afirmant que "l'interès del Govern és espanyolitzar 
els alumnes catalans" perquè atempten contra la convivència, la cohesió i posen en dubte el sistema 
educatiu de Catalunya. 
 
Tercer. Reconèixer l'esforç de tots els mestres, professors i pedagogs, i a tota la comunitat educativa de la 
ciutat, que han contribuït a construir una escola pública de qualitat i per la seva tasca en defensa del 
model educatiu de Catalunya, de convivència i de cohesió social. 
 
Quart. Trametre aquest acord a la Presidència del Govern d'Espanya. “ 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Jo com a tortosí i, per tant, català i espanyol, jo no tinc cap 
necessitat de que ningú em vulgui catalanitzar o espanyolitzar. Certament, les declaracions del ministre 
Wert són molt, molt desafortunades, però ni més ni menys que moltes altres declaracions d’altres 
ministres o altres càrrecs polítics de tot l’Estat, de tots els colors polítics i, fins i tot, de polítics que ja 
s’han retirat o fa molts anys que estan retirats. Llavors, si cada cop que algú a aquest país diu una 
barbaritat, doncs, imaginem-nos ara, passada la campanya electoral, imaginem-nos el proper Ple del mes 
de desembre, ens podem trobar aquí amb 500 mocions per queixar-nos sobre declaracions absurdes, 
ridícules, fora de to. Home, la veritat és que jo, personalment crec que aquest tema no dóna més de sí, 
vull dir, sí que és veritat que van ser unes declaracions molt, molt, molt fora de lloc, però tampoc no cal 
donar-li més importància que la que té. Per tant, nosaltres ens abstindrem.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo la moció, em recolzaré en ella en 3 punts molt “escuets”. El 
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primer jo crec que això, i aquí ho diuen, és un Avantprojecte de la llei orgànica. És que estem tot el “rato” 
en contra d’avantprojectes que, bé, han de passar pel Congrés i, si encara existeix, pel Senat per acabar, i 
desprès es podrà discutir el que hi ha, perquè ara tot és provisional. 
 
Segon punt. Jo estic d’acord amb el que s’ha dit fa un moment. Es tracta d’unes declaracions, bé, doncs, 
que no són pròpies d’una persona que ocupa un càrrec important dins el Govern de la nació, però és que 
aquestes declaracions impròpies de persones, perquè estan en una situació molt alta i, per tant, se 
suposa que són d’una gran intel·ligència, una gran experiència, s’estan fent cada dia. És que això, 
“vamos”, és que estar sentint que un ministre, un conseller, que no sé qui diu coses que dius, home, no 
és propi de la teva situació, per tant, no se li pot tirar en cara o si se li tira, traiem el retret als demés.  
 
Una cosa que si que m’agrada molt de la moció i me la faig meva, si em permeten, és el tercer punt, quan 
diu “reconèixer l'esforç de tots els mestres, professors i pedagogs, i tota la comunitat educativa de la 
ciutat, que han contribuït a construir una escola pública de qualitat i per la seva tasca en defensa del 
model educatiu de Catalunya, de convivència i de cohesió social”. Jo la faig meva, la fem nostra, perquè 
és important. 
 
L’últim que jo vull afegir, és que un sistema educatiu, com tots vostès saben, és una manera d’organitzar 
l’educació en els seus diferents nivells. És una manera de sustentar o representar el respecte dels drets i 
de les llibertats fonamentals i de donar igualtat d’oportunitats a tota la joventut, a tot el jovent. Entre les 
seves finalitats, entre elles estan, com vostès saben, contribuir al ple desenvolupament de la personalitat 
i de les capacitats de l’alumnat, però el que jo tinc clar també, i tenim clar nosaltres, el grup municipal, 
que no ha de servir l’educació com un mitjà, un sistema d’adoctrinar, sinó que ha de ser un sistema de 
formar i d’educar i, sobretot, el que no es pot portar endavant amb el sistema educatiu és un sistema, 
vingui d’on vingui eh, jo no parlo d’uns o dels altres, dic en general com a concepte ideològic del que ha 
de ser l’educació, mai, mai ha de ser un sistema, un lloc on hi hagi confrontació. Per tant, el nostre vot 
serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Des del nostre grup municipal considerem que l’educació és 
importantíssima i també, sobretot, l’educació pública perquè és un element clau per a  la millora de la 
societat, per a que millori el coneixement, per a que millori el progrés d’un país. En aquest sentit, és 
evident que la competència en educació forma part de les comunitats autònomes i, per tant, en el nostre 
cas és una competència que té la Generalitat de Catalunya. Una competència aconseguida durant 
l’actual democràcia i que no podem admetre, en cap moment, que hi hagin interferències per part del 
Govern central, com en tants altres aspectes si que hi ha i, per tant, no estem d’acord, en absolut, amb 
tots els plantejaments que s’estan fent des del Govern central del Partit Popular. Per tant, estem 
totalment en contra d’aquesta centralització de competències per part del Govern del Partit Popular i, a 
més a més, volem recordar que més enllà d’aquestes declaracions d’espanyolitzar els alumnes catalans, 
que són totalment ofensives, hem de recordar la situació de l’educació pública al nostre país, una 
situació molt greu, per sota de la mitjana europea en inversió, a anys llum del que són països del nostre 
continent, que tenen molta més despesa en educació, i parlo no de països més rics, sinó de països més 
pobres que Catalunya o Espanya i, per tant, estem totalment en contra del que s’està fent en matèria 
educativa. A més a més, el despropòsit de dir que ara sí que es gastaran diners a Catalunya, diners 
públics per tal de subvencionar escoles privades que facin les classes en castellà, ja ens sembla algo 
absolutament espectacular, per tant, des del nostre grup, des d’Iniciativa – Entesa per Tortosa, tenint en 
compte que formem part de Catalunya i que a la nostra ciutat el sistema educatiu és molt important, 
votarem a favor d’aquesta moció per rebutjar aquestes declaracions impresentables del ministre Wert.  

 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Les contínues i constants reformes en què està sotmès el 
sistema educatiu desorienten a l’alumnat, el professorat, pares i mares, i no permeten l’estabilitat 
necessària per millorar-ne els resultats, això està més que comprovat. El grup municipal d’Esquerra 
Republicana per Catalunya creu que l’Avantprojecte de la llei que vol presentar i impulsar el senyor Wert 
és un projecte de llei que vol un sistema educatiu elitista, a més a més de segregacionista, amb interès 
de tornar a disciplinar a alumnes i professorat en aquella Espanya “unida, grande y libre”, bé, el de “libre” 
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ho poso entre cometes perquè les llibertats poc han existit i el sentit de pluralisme el tenen molt, però 
que molt sota la mànega.  
 
Sovint aquest ministre surt amb una idea il·luminada d’atac contra el sistema educatiu català, contra la 
pròpia Generalitat de Catalunya i diu que s’ha “d’espanyolizar” el sistema educatiu català, que si la culpa 
de què Catalunya sigui independentista és del professorat i llur educació, com si ser independentista fos 
una culpa.  
 
Tornem, doncs, a aquella cultura de la por i de la “mea culpa, he pecado”. Estem en contra de tot això i 
donem suport a la proposta, però també demanem i desitgem que cada vegada que es canvia el color 
polític del Govern, no es canviïn les normes i les lleis d’educació, sinó que es construeixi. Es construeixi 
escoltant molt a les bases, als treballadors i treballadores de l’educació i que es corregeixi allò que dóna 
bon resultat i es potenciï i, d’alguna manera, allò que dóna mal resultat es corregeixi. 
 
També li diem al senyor Wert que si tant li molesta l’educació catalana i Catalunya, doncs, com tantes 
vegades el nostre diputat, el senyor Bosch, li ha dit “coja tijeras y papel y recorte Catalunya de España”, 
ell es quedarà tranquil i nosaltres encara ens n’hi quedarem més. 
 
També, des d’Esquerra Republicana estem convençuts i convençudes que en una Catalunya independent 
tots aquells menyspreus, desqualificacions i submissions del poble català s’acabarien, perquè ho farem 
des del nostre país, amb la nostra llengua i amb el nostre pensar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Ja els hi avanço que el nostre vot serà favorable també a la 
moció, en tant entenem que les declaracions del ministre Wert estan fetes des del més absolut 
desconeixement i menyspreu cap al nostre país, a més a més, demostren la voluntat centralista del Partit 
Popular i són declaracions més pròpies d’un nacionalisme espanyol ranci del segle passat i no ajuden, en 
cap cas, a generar concòrdia que tots plegats necessitem i demostren en tot moment, una vegada més, 
que a Catalunya no podem seguir com estem amb aquestes declaracions que ens estan venint des de 
l’Estat espanyol.  
 
A més a més, no podem oblidar que pel que fa a temes educatius a Catalunya hi ha més coneixement del 
castellà, hi ha més bon nivell de coneixement de castellà dels alumnes catalans que la resta de la 
mitjana, per tant, en cap cas hi ha cap problema, ni cap conflicte a nivell dels nostres alumnats i, a més a 
més, el que tampoc podem pretendre és que expliquem la història tal i com ells vulguin. En tot cas, el que 
estem veiem és que des del PP es vol centralitzar i unificar les polítiques, no només en matèria 
educativa, sinó en tots els àmbits amb la legislació que estan portant a terme i, per tant, segurament, i ja 
acabo, si volguessin entendre més com estem portant la política educativa i la resta de polítiques al 
nostre país, segurament les coses a Espanya anirien una mica millor. 
 
Intervenció de la Sra. Bel 
Seguidament pren la paraula la Sra. Bel: Només una petita apreciació a les abstencions que han hagut 
per part de dos grups municipals. Des del nostre grup municipal i jo personalment considero que les 
reprovacions, quan hi ha casos com aquest, són importants i són necessàries. I li diré perquè. 
Segurament, en altres moments a això no se li donaria tanta importància, però estem vivint uns 
moments molt complicats i molt difícils, i aquests moments complicats i difícils estan portant a que molta 
gent perdi la credibilitat en la política i la confiança amb la política i amb els polítics, per tant, ara més 
que mai fa falta que els polítics siguin seriosos i siguin conseqüents amb les paraules i amb les coses 
que diuen públicament, sobretot quan tenen càrrecs de molta importància. Per tant, jo crec que sí que és 
important que aquestes coses es diguin i que aquestes coses es portin a plens, com en aquest cas al 
plenari de l’Ajuntament de Tortosa, perquè no en podem deixar passar ni una, i més en un moment tan 
complicat com el que estem. 
 
I a la resta de grups municipals, agrair-los el suport que ens han donat amb el seu vot positiu en aquesta 
moció. Només, per acabar i per finalitzar la meva intervenció, voldria fer esment i remarcar un cop més 
que és del tot inacceptable que una persona amb altes responsabilitats institucionals, com són les de 
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ministre d’educació, utilitzi un llenguatge tan provcador i alhora ofenedor i fora de lloc. Realitza unes 
declaracions que atempten clarament contra la convivència i la cohesió social al nostre país i posen en 
dubte el sistema educatiu català i la tasca duta a terme per professors i pedagogs al llarg de tants 
d’anys. Unes declaracions carregades de menyspreu cap a la llengua i la cultura catalana, que només 
serveixen per augmentar les divergències entre Catalunya i la resta d’Espanya en uns moments 
especialment sensibles en els que el seny hauria de prevaler sobre tot, i on s’hauria de tenir especial 
cura tant en les formes com en el contingut de les declaracions que es fan des de les altes instàncies 
governamentals per tal de no alimentar posicions extremes que en res ens beneficien a ningú. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i 
I-ET-E (2), i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) 
i PxC (1). 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN 
CAS D’EMERGÈNCIA ARRAN DELS TREBALLS DE DESCONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES DEL PANTÀ DE FLIX 
 
El consistori coneix de la següent proposta presentada per la regidora del grup municipal Convergència i 
Unió, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i 
acceptades durant el debat: 
 
 
 “ L’empresa estatal Acuamed té l’encàrrec d’extreure els 760.000 metres cúbics de fangs contaminants 
situats al fons de l’embassament de Flix, uns residus que s’han anat dipositant al llarg de més de cent 
anys, des de la posada en funcionament de l’antiga Sociedad Electroquímica de Flix l’any 1897, ara 
propietat de la multinacional Ercros.  
 
L’any 2006, una Comissió de Seguiment integrada per representants de totes les administracions i 
organismes públics implicats en la gestió de residus i tractament d’aigua van determinar que, d’acord 
amb els estudis científics encarregats a tal efecte, s’apostava per retirar aquests residus i s’abandonava 
la possibilitat de confinar-los en un sarcòfag.  
 
Com a conseqüència de les obres a executar i davant d’un hipotètic cas de contaminació de les aigües 
del riu, fruit de l’actuació, es va procedir a la redacció d’un pla d’emergència complementat per altres 
d’específics per a cadascun dels municipis afectats pel risc de contaminació en cas d’accident. 
 
D’acord amb l’anterior, el municipi de Tortosa era un dels afectats pel risc de contaminació en cas 
d’accident. Concretament, amb una afectació sobre pràcticament tots els pous del municipi. A la vegada, 
quedaven afectats els pous que subministren a Tortosa ciutat, així com els pous que subministren a 
Jesús, Campredó, Vinallop i Bítem. En el pla d’emergència es proposava que Tortosa ciutat es 
subministraria amb xarxa del CAT (amb una canonada que no estava feta), i la resta de pobles del 
municipi afectats es subministraria amb camions cisterna i aigua envasada. A la vegada, es preveia la 
construcció d’uns pous a Vinallop per fer front a l’emergència dels consorciats del CAT, alguns municipis 
de l’Ebre, així com bastants municipis i alguna indústria del Camp de Tarragona. Davant d’aquesta 
situació, l’Ajuntament de Tortosa va mostrar la seva absoluta disconformitat. No era raonable que amb 
uns pous construïts al municipi de Tortosa es garantís l’emergència a altres municipis i a Tortosa aquesta 
es pretengués garantir amb aigua envasada i camions cisterna.  
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Davant d’aquesta situació es van planificar una sèrie d’actuacions als efectes de garantir el 
subministrament d’aigua en cas d’emergència en condicions iguals o semblants. Algunes d’aquestes 
obres van estar incloses al pla de restitució territorial, als efectes de “suponer una garantía de 
abastecimiento definitiva para los municipios afectados”, incloent-se a l’annex 1 les actuacions dels 
municipis riberencs, la captació dels quals està influïda per l’Ebre. 
 
D’aquesta manera, i per tal de poder afrontar un hipotètic episodi de contaminació del riu, era necessari 
fer les següents actuacions:  
 
1. Connexió mitjançant una canonada des de Campredó (pous de Vinallop) al nucli urbà de Tortosa (obra 

finalitzada pendent de lliurament a l’Ajuntament de Tortosa). 
2. Equipament pous de Sant Bernabé amb un nou dipòsit i connexió. 
3. Canonada des de les instal·lacions del CAT fins al dipòsit de Campredó. 
4. Canonada de connexió entre Bítem, Colònia Gasol i Santa Rosa. 
5. Equipaments pou del Rastre i canonada fins al dipòsit de la residència (obra gairebé finalitzada, 

pendent d’instal·lar el transformador i lliurar-la a l’Ajuntament de Tortosa). 
6. Pous de Sant Josep de la Muntanya i canonada. 
7. Connexió entre dipòsits de la residència i Mig Camí (obra finalitzada pendent de lliurar a l’Ajuntament 

de Tortosa). 
 
Totes aquestes obres són imprescindibles per cobrir una situació d’emergència a Tortosa i als pobles de 
Campredó, Bítem i Jesús, ateses les característiques i la població afectada en cadascun d’aquests, ja 
que és inviable intentar cobrir les necessitats de Tortosa i d’aquests pobles mitjançant aigua envasada i 
camions cisterna. 
 
Davant de les filtracions a la premsa i declaracions de diferents membres o responsables del govern 
espanyol en què es constata la possibilitat d’un inici “imminent” de les obres d’extracció de fangs, que 
poden generar una hipotètica emergència, i malgrat que aquest ajuntament no en té constància formal, 
el Ple de l’Ajuntament insta al Govern de l’Estat espanyol i a l’empresa pública ACUAMED, al següent: 
 
1. Que amb caràcter previ a l’inici de qualsevol actuació que pugui suposar una emergència, es 

procedeixin al lliurament a l’Ajuntament de Tortosa de les obres següents: 
- Connexió mitjançant una canonada des de Campredó (pous de Vinallop) al nucli urbà de Tortosa. 
- Connexió entre dipòsits de la residència i Mig Camí. 
 
2. Que amb caràcter previ a l’inici de qualsevol actuació que pugui suposar una emergència, es 

procedeixi a la finalització i lliurament a l’Ajuntament de la següent obra: 
- Equipaments pou del Rastre i canonada fins al dipòsit de la residència. 
 
3. Que amb caràcter previ es procedeixi a l’execució, finalització i lliurament a l’Ajuntament de les 

següents obres: 
- Equipament pous de Sant Bernabé amb un nou dipòsit i connexió. 
- Canonada des de les instal·lacions del CAT fins al dipòsit de Campredó. 
- Canonada de connexió entre Bítem, Colònia Gasol i Santa Rosa. 
- Pous de Sant Josep de la Muntanya i canonada. 
 
4. Que una vegada efectuades aquestes obres així com qualsevol altra, per fer front a les situacions 

d’emergència, es procedeixi a executar al més aviat possible totes les obres de descontaminació del 
pantà de Flix. 

 
5. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua al compliment de totes les seves obligacions envers les obres 

abans esmentades. 
 
6. Comunicar aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Ministre d’Agricultura, al Director 

General d’ACUAMED, al President de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), al Conseller de 
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Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com als portaveus dels grups 
parlamentaris al Congrés i al Senat. “ 

 
*-*-* 

 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: La moció que presentem des del nostre grup respon a la 
inquietud que tenim per part de l’Ajuntament davant d’unes obres, d’un inici imminent d’unes obres de 
descontaminació del pantà de Flix, sense haver finalitzat unes obres que ens garanteixin la seguretat, 
l’absoluta seguretat al nostre municipi, a Tortosa. 
 
En un principi, es proposava al Pla d’emergències aprovat pel Govern de l’Estat, es proposava que Tortosa 
se subministraria amb una xarxa del CAT, del Consorci d’Aigües de Tarragona, una canonada que no 
estava feta encara i la resta de pobles del municipi se subministrarien amb camions cisterna i amb aigua 
envasada. A la vegada, es proposava o es preveia al Pla, la construcció d’uns pous a Vinallop que 
donarien subministrament o permetrien el subministrament a municipis de l’Ebre, però també als 
municipis del Camp de Tarragona i també a la indústria del Camp de Tarragona. Evidentment, des de 
l’Ajuntament de Tortosa, en aquell moment vam mostrar la nostra disconformitat, perquè enteníem que 
no podíem pretendre que ens subministréssim amb aigua envasada i amb camions cisterna, i a més a 
més, amb l’agreujant de què a altres municipis tenien previst tenir aigua en condicions. 
 
Davant d’aquesta situació i davant de la queixa reiterada de l’Ajuntament de Tortosa, es va preveure una 
sèrie d’actuacions per tal de garantir el subministrament d’aigua en condicions eficients, semblants, i el 
que es va preveure al seu moment van ser diferents actuacions que suposaven la connexió, mitjançant 
una canonada, des de Campredó, pous de Vinallop al nucli urbà de Tortosa, equipaments dels pous de 
Sant Bernabé a Jesús, amb un nou dipòsit de connexió, la canonada des de les instal·lacions del CAT fins 
al dipòsit de Campredó, la canonada de connexió entre Bítem, colònia Gasol i Santa Rosa, l’equipament 
del pou del Rastre i canonada fins al dipòsit de la residència, els pous de Sant Josep de la Muntanya i 
també la canonada i la connexió entre els dipòsits de la residència i Mig Camí. Totes aquestes obres són 
imprescindibles per cobrir una situació d’emergència a Tortosa i, per tant, suposaria no haver de 
preveure un subministrament amb aigua envasada o camions cisterna. 
 
Davant de les filtracions a la premsa i diferents declaracions de diferents polítics, on ens estan dient que 
hi ha un inici imminent d’aquestes obres d’extracció de fangs, que a nosaltres no ens han avisat com a 
Ajuntament, el que demanem al Govern de l’Estat i a l’empresa pública ACUAMED, que és l’encarregada 
d’executar aquestes obres, és que amb caràcter previ a l’inici de qualsevol actuació que pugui suposar 
una emergència, es procedeixi al lliurament a l’Ajuntament de Tortosa de la connexió de la canonada des 
de Campredó i de la connexió dels dipòsits de la residència i Mig Camí; que es procedeixi a finalitzar i a 
lliurar a l’Ajuntament l’equipament del pou del Rastre i la canonada fins al dipòsit de la residència; i que 
es procedeixi a l’execució, finalització i lliurament de les següents obres, que són els equipaments dels 
pous de Sant Bernabé, la canonada des de les instal·lacions del CAT fins al dipòsit de Campredó, la 
canonada de connexió entre Bítem, Colònia Gasol i Santa Rosa i els pous de Sant Josep de la Muntanya i 
canonada. I que una vegada es produeixen aquestes obres, llavors sí, es procedeixi a executar, de la 
forma més aviat possible, totes les obres de descontaminació del pantà de Flix. 
 
Per tant, creiem necessàries que aquestes obres es portin a terme sempre abans de què es puguin 
produir aquestes obres de descontaminació. Estem totalment d’acord en què es produeixi l’obra de 
descontaminació i es traguin aquests llots tòxics del pantà de Flix, perquè creiem que és necessari que 
es porti a terme i és una reivindicació que cal portar a terme, perquè a més és històrica i necessària per 
al nostre territori també, però que en tot cas, sempre que es garanteixi la seguretat al nostre municipi, 
que es garanteixi el subministrament d’aigua a Tortosa i a tots els seus pobles, fet que actualment no 
està previst i que, per tant, ens fa patir aquesta situació, que entenem que no pot ser. 
 
Per tant, el que sí els demanaria, i entenc que des dels grups municipals així ha de ser, és garantir, tots 
plegats, que avui hi hagi una resposta unitària davant d’aquesta situació de possible perill en cas de que 
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es produís aquesta situació i que, per tant, es pugui garantir sempre, sempre el subministrament d’aigua 
a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: De forma molt breu, per dir que hi votarem a favor. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, aquí estem davant d’un problema greu, greu però ja no 
sols per a Tortosa, sinó greu per al territori. Jo voldria, simplement, fixar uns punts, unes idees i ja els diré 
el sentit del vot del grup municipal. Miri, jo, el tema del pantà de Flix és un altre exemple, utilitzaria jo el 
terme de menyspreu o d’abús del nord cap al sud, que som nosaltres, no? És un altre exemple, com amb 
l’aigua, no?, s’emporten l’aigua i ni tant sols ens rebaixen el preu de l’aigua, ja que estem aquí. O 
s’emporten en capital humà, els estudiants que nosaltres paguem i es queden allí treballant, perquè allí 
tenen empreses i nosaltres no les tenim. És un altre exemple, doncs, els perills de la producció elèctrica 
nuclear que tenim aquí i ni tan sols, entre altres estem, o entre altres aspectes, se’ns rebaixa el preu de 
la llum. I ara surt el problema antic, antic eh, de més de 100 anys, o de 100 anys, del pantà de Flix i de 
l’electroquímica i el seu abocador que té residus tòxics. Amb això no vull dir que el riu no estigui controlat, 
està ben controlat, això no vull dir això eh, però bé, és un altre exemple de com se’ns tracta a les Terres 
de l’Ebre. 
 
I és també un exemple, i no vull, jo no sóc persona que m’agrada insultar, però és un altre exemple de la 
incompetència, utilitzaré un altre tema, de la laxitud dels governants que tenim, ja que els residus estan 
allí des de fa 100 anys, i des del 2004 que es “redescobrir”, des del 2004 no s’ha fet res en absolut. Ara 
s’està començant. Estem al 2012. Jo, la veritat, crec que han sigut les confrontacions polítiques, han 
sigut els costos econòmics i és la manca d’un sol lideratge territorial de les Terres de l’Ebre el que ens 
està ficant davant d’aquest, com dels demés problemes que he citat, com d’altres molts problemes, l’A-7 
per exemple, bé, vostès tots ho saben i tota la ciutadania ho sap. 
 
Jo vull, en tercer punt, aclarir dos temes que s’estan utilitzant d’una forma ambigua. Un és el pla de 
neteja, un és el pla de “limpiar” el pantà, que en aquest moment tots els passos estan donats per l’Estat 
central a través d’ACUAMED, i això ho saben tots, i estan preparats amb garantia i amb seguretat, i l’altre 
és el pla de restitució, és a dir, com aconseguir que els diferents municipis riberencs, i els que no ho són 
però que es poden veure afectats per una fuita dels residus quan es tractin, fuita difícil perquè està.... 
(En aquest moment el senyor Alcalde adverteix al senyor Dalmau que ha superat el seu temps 
d’intervenció i li demana que vagi acabant). 
 
No. jo únicament deia això de què el Pla de restitució territorial, que consistia i tenia que fer-lo l’ACA, la 
Generalitat, avui per avui no està fet, i avui és el que està plantejant greus problemes això. No obstant, i 
ja acabo, accepto que la moció és una moció que defensa el territori, que defensa Tortosa i les seves 
pedanies, que defensa la salut de tots ebrencs davant d’un perill hipotètic eh, per tant, nosaltres, el grup 
municipal votarem l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: En primer lloc, jo crec que hem de posar en valor aquesta 
obra que s’ha de fer a Flix de descontaminació d’aquestes tones de llots que contaminen el nostre riu i, 
com també bé s’ha dit aquí, feia anys, molts d’anys, de fet, des de la creació de les empreses que ho 
tiraven directament al riu, crec que són més de 100 anys que hi havia aquesta situació. Vull posar en 
valor, per tant, que aquesta decisió es va prendre en un moment en què la ministra de Medi Ambient era 
la senyora Narbona, i el conseller de la Generalitat de Catalunya era Salvador Milà. També agraeixo que 
avui aquí, per part de Convergència i Unió i el Partit Popular s’hagi dit públicament que estan molt 
contents de que es tiri endavant aquesta obra, de que és històrica, etc., etc., perquè en aquell moment, 
precisament es deia tot el contrari, i vull recordar que és, a més a més, una obra important pel que fa a 
temes mediambientals, important no només a Catalunya o a l’Estat espanyol, sinó al conjunt de tot el sud 
d’Europa, segons comenten diferents experts internacionals. Una obra que, a més a més de 
descontaminar el riu, el que ha de provocar és la creació de llocs de treball. 
 

37  /43  



Aquesta obra s’ha de gestionar a partir d’un conveni signat entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya en 
el seu moment, i aquí cadascú té unes responsabilitats. Des del nostre grup municipal tenim la 
informació de que la Generalitat de Catalunya havia de complir diferents coses per a poder tirar endavant 
aquest projecte, entre les quals estava la realització, precisament, dels diferents projectes com els que 
aquí s’han anomenat, estaven les expropiacions, estava també la realització d’un pla d’emergència i 
també les proves de simulacre per a validar-lo des de Protecció Civil, per part de la Generalitat, i a més a 
més també, som coneixedors que hi ha una comissió de seguiment. 
 
La nostra pregunta, que volem fer a la senyora Meritxell Roigé, és si ens pot assegurar, aquí al Ple de 
Tortosa, si totes, absolutament totes aquestes actuacions que havia de fer la Generalitat de Catalunya 
s’han acomplit, absolutament totes: els projectes, les expropiacions, el Pla d’emergència amb les proves 
de simulacre per part de la Protecció Civil, i si s’ha informat també a la Comissió de seguiment. Per tant, 
el que demanem en aquesta primera ronda és saber si la Generalitat ha acomplit amb totes aquestes 
actuacions que, segons el conveni que tinc aquí, entre la Generalitat i l’Estat, havia de fer la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, aquesta és una moció que reivindica que s’executi, que es 
finalitzi i que es lliure al nostre Ajuntament unes obres prèvies a la descontaminació del pantà de Flix. Ja 
ho sabem tots, no? Allí hi ha anys i anys d’anar abocant residus tòxics i, afortunadament, com ha dit 
vostè abans, s’han confinat i estan aïllats, però ara s’han de retirar. Això ho fa una empresa estatal que 
es diu ACUAMED.  
 
També, a part d’això i que Esquerra està totalment a favor de que això es faci i com més prompte millor, 
tindríem una altra derivada. Quan es va fer tota aquesta idea i es va posar damunt la taula, la primera 
cosa que es va fer és que, en cas que pogués passar alguna desgràcia, hi hagués un pla, com si 
diguéssim, d’emergència i que abastis d’aigua a tots els municipis de la ribera, de la vora del riu. Bé, això 
està fet. 
 
I la tercera cosa és que s’havia de fer, no per a cas d’emergència, però també per si es sobreeixís aquest 
cas d’emergència, una sèrie d’obres complementàries que només depenen de què l’ACA faci les 
expropiacions pertinents.  
 
O sigui, que tenim tres coses: s’ha de traure la brutícia que hi ha allí, ja està confinada. Hi ha un Pla 
d’emergències que ja està aprovat, per si hi hagués alguna emergència i, a més a més, hi ha un Pla de 
restitució que està pressupostat i que, el que ens toca a Tortosa, està també amb les obres adjudicades. 
Per exemple, la “tuberia” de connexió entre Bítem, la colònia Gasol i el barri de Santa Rosa està adjudicat 
a una UTE: Aigües de Tortosa - Aigües de Catalunya, per un valor de 249.293 € i les expropiacions, que hi 
ha 80 parcel·les afectades per on ha de passar la “tuberia” o el que s’hagi de fer, apuja 32.378 €. 
Captació i conduccions de Sant Josep de la Muntanya està adjudicat a una altra UTE: Talent SL – 
Construccions Pallarés Brull, SL, per 565.742 €; valor de les expropiacions: 3.500€. Pous de Sant 
Bernabé a Jesús, i nou dipòsit de Jesús, adjudicat a Constructora de Calaf, per 913.250 €; valor de les 
expropiacions, els ridículs 1.937 €. Pou i conducció fins al Catalunya Sud, adjudicat a Servidel, 311.327 
€, valor de les expropiacions 5.627 €, afecta a 8 parcel·les. O sigui, que si sumem tot el que s’havia de fer 
amb les expropiacions, puja 43.531 €, per tant, per a fer aquesta obra, aquestes obres que es diu el “Pla 
de restitució”, l’ACA havia de gastar-se aquests diners. ACUAMED, que és el que havia d’executar i ja hi 
han les empreses pendents de què se’ls hi cedeixin els terrenys, resulta que ACUAMED pensava que, com 
a molt, això al juliol de l’any passat estaria fet i no ho està.  
 
Clar, arriba un moment que sembla que es comencin les obres. Nosaltres, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana ens abstindrem perquè veiem la necessitat de què es facin les obres, veiem que hi ha un 
pla, per si hagués algun desgavell, aprovat, però veiem que és molt necessari que es tiri endavant aquest 
Pla de restitució. Per tant, la nostra posició és la d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Evidentment, estem davant d’una obra que és de les 
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més transcendents, tant quantitativament com des del punt de vista qualitativament que l’administració 
pública fa al nostre territori en els darrers anys. Es tracta de recuperar, d’una forma definitiva, la salut del 
nostre riu a través d’una obra que va comptar, alhora també, amb una gran participació del nostre 
territori, de la societat civil, també de la societat científica. Per tant, és una obra imprescindible, que no 
admet  retard.  
 
Alhora, és veritat que hem de garantir la màxima seguretat, tot i que el projecte està elaborat, confegit, 
orientat amb la màxima seguretat per a que no passi res de res, però és veritat de que mai existeix la 
seguretat absoluta, i s’ha de garantir l’abastiment d’aigua en qualitat a les ciutadanes i ciutadans riu 
avall des de l’embassament de Flix. 
 
Ara bé, aquí surten preguntes. Avui no faria falta aquesta moció, senyora Roigé, perquè de les set obres 
que afecten a la nostra ciutat, tres, dos d’elles ja estan acabades fa temps, és veritat que s’ha de lliurar 
la titularitat a la nostra administració, una a punt de finalitzar, però és que n’hi ha quatre que fa un any i 
nou mesos que estan adjudicades. El senyor Monclús ho deia, tenen un sumatori d’uns 2.000.000 €. Jo 
crec que això és un escàndol. És un escàndol en un doble sentit,  primer des del punt de vista de 
seguretat, perquè això ja estaria acabat. I qui les va licitar i adjudicar? Una part de qui signava el conveni; 
aquí hi havia un conveni entre l’empresa pública del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, a través de 
l’empresa pública ACUAMED i la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
ACUAMED ficava els diners, licitava i adjudicava les obres i la Generalitat de Catalunya, a través de l’ACA, 
tenia que redactar projectes, que els va redactar, i fer-se càrrec, com aquí també s’ha dit, de l’expropiació 
d’aquell espai de terreny públic afectat per les obres. Fa un any i nou mesos que una de les parts del 
conveni va complir la seva funció: licitar i adjudicar, per valor de 2.039.612 €, aquestes quatre obres que 
afecten aquí a la nostra ciutat, les darreres. I les expropiacions, algunes ridícules com aquí s’han dit, com 
les del pou de Sant Bernabé per 1.900 €, pugen un total de 44.000 €. Si hagués valgut la pena, gairebé, 
que ho hagués avançat algú, perquè aquestes obres avui estarien acabades. És més, fins i tot, el 
problema que vam tenir als pous, amb sediments a Jesús, no hagués calgut fer la interconnexió, una gran 
obra eh, que garanteix de cara al futur, per sempre, l’abastiment del poble de Jesús, però tal com està 
l’economia i les necessitats, aquells 100.000 € potser els haguéssim pogut emprar més tard, perquè 
aquesta obra ja la tindríem feta. Només per 1.900 € que valien les expropiacions. Per tant, jo crec que 
aquí ens surt una pregunta. 
 
Bé, i l’altre punt que jo crec que també és escandalós, amb la que està caient, amb la crisi econòmica 
que tenim, tenir parades obres que tenen cobert el finançament per 2.000.000 €, és senzillament 
immoral.  
 
Per tant, jo crec que aquí, aquesta moció avui no s’hagués produït i crec que hem de dir les coses pel seu 
nom. Avui aquestes obres no estan fetes i hi ha un responsable: la Generalitat de Catalunya a través de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. I ho hem de dir clarament, perquè si no ho diem clarament, no ens 
entendrem. Cada cosa al seu lloc. 
 
(En aquest moment el senyor Alcalde demana al senyor Sabaté Ibarz que vagi acabant, en haver exhaurit 
el temps del seu torn). 
 
I, per tant, jo el que volia dir és que nosaltres votarem aquesta moció sempre i quan s’afegeixi que 
l’Agència Catalana de l’Aigua compleixi totes les responsabilitats que té assumides al conveni que en el 
seu dia va signar amb ACUAMED. I no em serveix, ja aviso, que digui que ja s’han pagat les expropiacions, 
perquè n’hi ha més de responsabilitats. Els terrenys s’han de ficar a disposició. De la mateixa manera 
que demanem que se’ns lliurin les obres, nosaltres hem de lliurar els terrenys també, eh, perquè sinó no 
poden començar les obres. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Realment, després d’escoltar-los em sorprèn molt el seu vot, 
tenint en compte el que diuen els acords i que no poguéssim comptar amb el seu suport per tal de 
garantir, queda pendent Iniciativa que encara no s’ha posicionat, quin és, per tal de garantir el seu vot, 
per tal de garantir el subministrament d’aigua a Tortosa en cas que hi hagués un possible accident, que 
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esperem que mai passi, però que en tot cas el que estem demanant avui, el que estem votant avui és 
garantir la seguretat de la gent de Tortosa. 
 
Senyor Dalmau, volem que es faci l’obra. I tant que volem que es faci l’obra, i contra més prompte millor, i 
no hem dit mai el contrari. El que demanem primer que res, com li he dit, és que es garanteixi la 
seguretat dels tortosins i de les tortosines.  
 
Al senyor Monclús i al senyor Sabaté els dic que els projectes estan fets, les expropiacions estan fetes, 
està pagat, està tot efectuat, l’ACA no té res més a fer en aquest sentit. Al senyor Sabaté li voldria 
recordar que sap quin és el problema que es va trobar l’ACA, a banda de tot el que es va trobar l’ACA, que 
això potser li hauré de recordar més al senyor Jordan però, en tot cas, ja no em fico a dir totes les xifres 
que vam treballar? Dir-li que no hi havia consignació pressupostària, una manera de fer, com sempre, del 
tripartit. Anem dient que farem de tot, però després al final no hi havia cap consignació, és a dir, no hi 
havia partida per poder destinar a això, però bé, en tot cas està fet el projecte, estan pagades les 
expropiacions i estan els terrenys a disposició per fer aquestes obres, per tant, no entenem quin 
problema tenen en tal de demanar, en tal de que avui aprovéssim que es portin a terme aquestes obres 
abans de començar aquesta descontaminació, perquè al final el que estem és defensant els interessos 
de Tortosa i dels tortosins i de les tortosines, garantint la seva seguretat que, a dia d’avui, no la tenim 
garantida i tots vostès ho saben. 
 
Pel que a les proves de simulacre. No es poden fer les proves de simulacre si primer no estan fetes les 
obres, vull dir, és absolutament obvi, no, no podem, vull dir, és un tema de què primer s’han de fer les 
obres, després es podran fer aquestes proves de simulacre. 
 
I, per tant, torno a demanar-los, encara som a temps, de tenir aquesta posició unitària de tots els grups 
amb representació a l’Ajuntament de Tortosa per tal de demanar que no es produeixi aquesta obra, 
perquè realment estem parlant d’una greu irresponsabilitat, que no es produeixi aquesta obra si abans 
no tenim la garantida la seguretat de totes les persones, perquè abans m’han fet una pregunta: què 
passaria amb  això? Jo els pregunto a vostès: com pensen subministrar Tortosa? Com pensen 
subministrar Jesús? Saben que hi ha un hospital que no te garantit, hores d’ara, el subministrament? 
Senyor Sabaté, vostè és de Jesús, o viu a Jesús, és de Flix però viu a Jesús, com subministrem Jesús si 
passa algo? Amb “cubes” d’aigua potable? Com subministrarem l’hospital? Com subministrarem tot 
Jesús si no tenim garantit, hores d’ara, ni l’obra feta? Com ho farem? Com subministrarem Bítem? A 
hores d’ara no ho tenim garantit i, per tant, el que no podem fer com Ajuntament, i no entenc com estan 
avui portant a terme aquesta votació, és acceptar que es porti a terme aquesta obra a Flix, per molt 
necessària que sigui, sense abans garantir la seguretat de Tortosa i dels seus pobles. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, abans de continuar, si em permeten, perquè el senyor 
Sabaté havia fet una proposta i jo tampoc no li veig cap inconvenient, d’incloure de què s’insti a l’Agència 
Catalana de l’Aigua a complir els seus compromisos. Jo ni tinc, crec que el meu grup no ha de tenir cap 
problema en afegir un punt, que podria ser 5è, i el 5è podria ser el 6è, i és que s’insta a l’Agència 
Catalana de l’Aigua a complir els seus compromisos envers a aquestes obres al municipi de Tortosa. Per 
part nostra, jo crec que el meu grup municipal, ho acceptaria sense cap problema i si això genera a poder 
tenir una major recolzament de tots, perquè aquí no és qüestió de qui és el titular o qui està exercint el 
Govern a cada organisme o entitat, sinó els interessos de Tortosa. Per tant, si els hi sembla bé, si sembla 
bé al meu grup municipal, que els hi sembla bé, inclouríem aquest punt. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Bé, des del nostre grup municipal volíem saber l’opinió de si 
s’havien fet o no  totes les obres per part de la Generalitat i també volíem fer aquesta proposta que han 
fet per part del Partit Socialista, d’afegir que el compliment sigui per totes les bandes i, per tant, si 
s’afegeix aquesta demanda el nostre grup votarà favorablement a la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: El nostre vot serà favorable. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé doncs, entenc, senyor secretari, que és la mateixa moció i al 
punt cinquè no seria “comunicar aquests acords al Ministeri no sé què...”, sinó seria: “Punt cinquè. Instar 
a l’Agència Catalana de l’Aigua al compliment de totes les seves obligacions envers les obres abans 
esmentades” i, si els hi pareix bé també, al punt cinquè, al lloc de comunicar, a part del ministre, al 
conseller, etc., inclouríem també a l’Agència Catalana de l’Aigua el comunicar el sentit d’aquesta moció.  
 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
13 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 

45/2012, de 24/09/2012 
46/2012, de 01/10/2012 
47/2012, de 08/10/2012 
48/2012, de 17/10/2012 (extraordinària) 
49/2012, de 17/10/2012 (extraordinària i urgent) 
50/2012, de 22/10/2012  

 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 

De la 1690/2012 a la 1962/2012 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
14 - INFORMES DE L’ALCALDIA 
 
No n’hi ha. 
 
L’alcalde exposa el següent: Anunciar-los de què durant aquesta setmana, el divendres segurament 
celebrarem un Ple extraordinari, als efectes de poder presentar les al·legacions al Projecte de pla de 
conca a l’Ebre. 
 
 
15- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 
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01.- INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Casanova: Una qüestió molt concreta, perquè a l’ultima Comissió 
d’Espai Públic, jo mateix vaig aportar un document gràfic, una foto on es veia que a un pas zebra per 
creuar el passeig de l’Ebre d’una banda a l’altra, hi ha un bar que hi te posades taules i cadires, amb el 
qual vol dir que quan tu intentes creuar pel pas zebra, arribes a una punta i no pots pujar l’acera perquè 
allí hi ha taules i cadires. Jo vaig portar una foto, d’això deu fer 8 o 10 dies, aproximadament, i això està 
exactament igual, o sigui, les taules i les cadires estan al mateix lloc. Només per, en fi, perquè es faci el 
que s’hagi de fer. Res més. 
 
A continuació respon el senyor Alcalde: La foto, no tenia coneixement exactament de la foto. Sé que es va 
tractar aquest tema en Comissió de Govern perquè ens havien arribat queixes, suposo que devia ser la 
del seu grup, envers a si hi havia terrasses sense autorització al passeig de l’Ebre. Es va fer la 
comprovació i al passeig de l’Ebre tenien autorització. Si estaven ocupant o no estaven ocupant el lloc 
autoritzat, o si inclús ocupant el lloc autoritzat, aquest obstaculitza el pas dels vianants o no, això, en tot 
cas, sí que se l’informarà a la propera Comissió, perquè jo crec que vam demanar informe escrit 
d’aquesta qüestió, cosa que no ens consta que encara no tenim. 
 

*-*-* 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: La nostra pregunta està relaciona amb uns pals de Fecsa 
que estan situats al que és la cantonada del carrer Mercaders i la plaça de l’Àngel, al centre de la ciutat, 
que han quedat, després d’aquelles obres, una mica més situats cap al centre. Simplement volíem saber 
si havien requerit a Fecsa i bé, una mica com estava el tema. 
 
Tot seguit contesta el senyor Alcalde: Si, sense voler fer-me molt llarg en l’explicació, aquesta és una obra 
que ve de l’enderrocament de la casa que feia cantonada entre la plaça i el carrer Mercaders. Al permís 
d’obres que se’ls hi va atorgar, aquests cables que anaven grapats en façana se’ls va autoritzar a ficar un 
pal, de forma transitòria mentre s’acabava l’enderroc. La mateixa Comissió de Patrimoni, a l’hora 
d’informar la llicència, se’ns va adreçar per a que fos provisional. Ja li vam dir que això havia estat així i, 
una vegada finalitzat l’enderroc, si vostè ho ha apreciat, primer la propietat havia tancat a una altura 
determinada aquest solar existent, li vam requerir a què incrementés l’altura del tancament per poder 
efectuar el “grapament” a través d’aquest tancament provisional i eliminar el pal. Van complir en 
incrementar l’altura, però no el desplaçament. Vam efectuar, ja fa aproximadament, no sabria dir ara si 
són dos o tres setmanes, no ho recordo, un requeriment no només a l’empresa que va fer l’enderroc i a la 
propietat del solar, sinó que li vam fer un requeriment també a Fecsa - Endesa per la mateixa qüestió, i sé 
que hi havia un problema tècnic que apel·lava Fecsa – Endesa de què si el mur era provisional, i en tot 
cas, inclús els hi vam donar la solució de què si no ho havien de ficar grapat per façana, fins que la 
façana fos definitiva, que el què havien de fer és traslladar el pal dins el solar i mantenir amb pal, si 
creien que, tècnicament uns i altres, era millor, però en tot cas, el que havien de fer era desallotjar el pal 
del mig del carrer, perquè només tenien autorització que fos en caràcter provisional. 
 

*-*-* 
 

03.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
A continuació, la senyora Gamundi pregunta: Només és fer un suggeriment de què si es pot fer una 
revisió de tots els clots de la ciutat que van sortint sovint, i que són un incordi per als tortosins i les 
tortosines i la seva mobilitat, com per exemple al carrer Felip Pedrell a l’altura del Palau Episcopal, o la 
Ronda de Reus a l’altura de l’encreuament de Cristòfol Despuig, o el carrer Jaume Tió de Remolins. És 
simplement fer-li el suggeriment de si, per favor, podem fer-hi una repassada als carrers de la ciutat, 
perquè cada vegada ens trobem més clots. Moltes gràcies. 
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Seguidament respon el senyor Alcalde: Senyora Gamundi, ampliaré el seu prec. No només farem la 
revisió, sinó que a més a més, a part de fer la revisió, n’intentarem tapar-ne i arranjar-ne alguns d’ells. 
Alguns la revisió està feta. Està feta pels serveis municipals. També hem de dir que comptem amb molta 
col·laboració de les associacions de veïns que ens fan arribar aquesta circumstància, i si no s’arreglen no 
és perquè les associacions de veïns no ho demanden, sinó perquè a vegades no podem arribar a tot 
arreu. Aquest matí jo despatxava amb el regidor de Serveis i m’explicava que, em penso que era aquesta 
setmana, es faran algunes actuacions, crec que era al final del carrer Cervantes, en direcció cap a la 
Raval, perquè s’havia de fer algun apedaçament amb aglomerat asfàltic. També al carrer que, bé, carrer 
és pretensiós, al camí que comunica el Rastre amb la residència, un camí molt transitat, que s’havia 
malmès amb els últims aiguats d’ara fa un any, que es reposar, però el que es va reposar tampoc no ha 
aguantat i també s’arreglarà. S’havien alguns arranjaments al camí Potra de Pino que també se’ns havia 
demanat. Es fan arranjaments constantment. Segurament no arribem a tot el que hauríem d’arribar, però 
el problema no és fer una revisió, si la revisió està feta, està documentada, sinó que el problema és 
resoldre tots els clots. N’estem fent i en continuarem fent. En tot cas, agrair-li el seu prec. 
 
Senyor Dalmau, jo li torno a donar la paraula, però ja per última vegada... No, no, hem d’explicar-ho, 
perquè sinó després la gent es pensarà que no li vull donar la paraula. A precs i preguntes es demana el 
torn i llavors, en funció de la representativitat que tenen cadascú de vostès, s’assignen els precs i 
preguntes. Llavors, els precs i preguntes són del que un vol pregar o preguntar, no és que després se 
m’ha ocorregut, quan ha parlat un altre portaveu, que jo podria afegir alguna cosa, perquè sinó ens 
carreguem el sistema. Si vostès tenen precs i preguntes, per això al principi pregunto: “precs i preguntes” 
i els anem assignant, perquè la senyora Gamundi té dret a fer-lo després de que vostè el faci, i ara si jo li 
dono a vostè he de tornar a obrir no sé quants torns, que no hi ha cap problema, però en tot cas. No hi ha 
cap problema per mi, però no sé els altres companys. Ah, ho deixem? D’acord, li agraeixo. 
 
En tot cas, agraeixo a tots vostès la seva assistència i els emplaço el proper divendres, que tindrem el Ple 
extraordinari. 
 

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