
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
4/2012 

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

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 
1r - Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 
 
- Extraordinària 30/2011, de 29 de desembre 

 
 

SERVEIS CENTRALS 

2n – Dictamen de proposta d’aprovació de delegació de funcions a favor de la Diputació de Tarragona per la 
recaptació en període executiu i inspecció de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial a favor 
d’empreses explotadores de serveis. 

 

PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS 
 
3r - Proposta dels grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya 
i Iniciativa per Catalunya – Verds de rebuig social a l’aprovació de la reforma laboral. 
 
4t - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per instar al Ministeri d’Economia i Hisenda  a la 
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creació d’una taxa del 18%  a l’enviament de remeses des d’Espanya a l’exterior. 
 
5è - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en defensa del corredor del Mediterrani. 
 
6è - Proposta del grup municipal de Partit Popular de Catalunya per finançar la beca de transport a 
estudiants empadronats a Tortosa. 
 
7è - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya d’arranjament urgent del Barranc de la 
Llet del barri de Sant Llàtzer. 
 
8è - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per a realitzar, conjuntament amb 
Acuamed, un pla de condicionament i millora del marge del riu de la zona de Ferreries Nord. 
 
9è.- Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa instant al Ple de l’Ajuntament a iniciar els 
tràmits per a l’elaboració d’un pla estratègic de ciutat. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
10è - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 6/2012, de 30/01/2012 
 7/2012, de 06/02/2012 
 8/2012, de 13/02/2012 
 9/2012, de 20/02/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 67/2012 a la 168/2012 
 
11è - Informes de l’Alcaldia.  
 
12è -  Control dels òrgans de la Corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

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

SECRETARIA 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA: 
 
- Extraordinària 30/2011, de 29 de desembre 

 
*-*-* 

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

 

02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU I INSPECCIÓ DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA 
O APROFITAMENT ESPECIAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS. 

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. 
 
La necessitat de millorar la recaptació de alguns tributs fa aconsellable l'ampliació del esmentat conveni, 
delegant la recaptació executiva i la inspecció de la taxa per utilització del domini públic local per empreses 
explotadores de serveis. 
 
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 i la inspecció de la Taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, a favor d’empreses 
explotadores, tan les que afectin a la Generalitat o una part important del veïnat, com les que no. 
 
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 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. 
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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: 
 
1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
3. 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: 
 
4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
6. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
7. TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
8. TAXA PER SERVEIS PRESTATS ALS MERCATS 
9. 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. 

10. TAXA PER GUALS 
11. PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA 
12. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVI DE LLAR D’INFANTS “ELS BARRUFETS” 
13. LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
14. LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 

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

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

URBANÍSTIQUES 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 
1. La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
2. L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament. 
3. La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’ajornaments i 

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

6. La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
7. La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
8. 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: 
 
17. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
18. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
19. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
20. TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
21. TAXA PER SERVEIS PRESTATS ALS MERCATS 
22. 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. 

23. TAXA PER GUALS 
24. 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. 

25. PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA 
26. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVI DE LLAR D’INFANTS “ELS BARRUFETS” 
27. LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
28. LIQUIDACIONS DERIVADES DE LES ACTUACIONS INSPECTORES DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 

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

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

URBANÍSTIQUES 
31. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
32. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
33. EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
34. TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
35. MULTES COERCITIVES 
36. SANCIONS URBANÍSTIQUES 
37. SANCIONS TRIBUTÀRIES 
38. 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: 
 

1. 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. 

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

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

ingressos de dret públic. 
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APARTAT 4 
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
 
39. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES  
40. TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
41. 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”. 

 
*-*-* 

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

*-*-* 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Acte seguit el Sr. Alcalde fa un aclariment sobre el desenvolupament de la primera proposta dels grups 
polítics, que ve signada per 3 grups municipals: el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Iniciativa i llavors 
seguirem. D’acord amb el que hem pactat en Junta de Portaveus seguirem el següent mecanisme: 
procedirem a la presentació, per part dels 3 signants, de major a menor, per tant començarà el Sr. Sabaté i a 
continuació intervindrà el Sr. Monclús i el Sr. Forcadell. I a l’hora de la conclusió ho farem de forma inversa: 
iniciarà la conclusió de la moció el Sr. Forcadell, continuarà el Sr. Monclús i acabaria el Sr. Sabaté. 
 
El contingut de la primera proposta és del següent tenor literal:  
 
03 - PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA I INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS DE REBUIG SOCIAL A L’APROVACIÓ DE LA 
REFORMA LABORAL. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta conjunta, pels regidors: del partit Socialista el Sr. Antoni Sabaté i 
Ibarz, d’Esquerra Republicana de Catalunya el Sr. Josep Felip Monclús i Benet i d’Iniciativa Entesa per 
Tortosa el Sr. Jaume Forcadell i Torres. 
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“ El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes e a fallida del sistema 
financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra 
economia és la destrucció d'ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les 
polítiques contra el dèficit que s'imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons 
Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre model d'estat del 
benestar. L'aplicació de retallades pressupostàries a l'educació i a la sanitat públiques, així com la reducció 
radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han 
perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país. 
 
En aquest context d'elevadíssima taxa d'atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les condicions de 
treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de 
la història democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i 
condicions laborals en el nostre país. Sota l'excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la 
contractació a la nostra economia, el Govern de l'Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto 
l'acomiadament lliure i amb 20 dies d'indemnització. És una reforma que permet a les empreses impulsar 
expedients de regulació d'ocupació sense l'aprovació de l'Administració pública, com era fins ara. La 
reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva 
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva prestació d'atur, amb la qual cosa els que hagin 
exhaurit la prestació seran difícilment contrastables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop a 
la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d'empresa com a principal referència, per sobre dels convenis 
sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les 
empreses petites i mitjanes. 
 
En un moment d'inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s'han pres introdueixen 
encara més incertesa en l'economia precaritzant al límit les relacions laborals. De res ha servit el fracàs 
absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat més d'un milió d'aturats nous, ni 
tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no 
es fa precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder 
adquisitiu dels salaris i assegurant l'accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
 
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans, i ciutadanes, 
referència principal en matèria de cobertura social d'aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica 
i les seves conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, han de ser 
els transmissors de les inquietuds de la ciutadania en moments com els actuals. 
 
Atès els fets descrits, elevem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORD 
 
1. Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l'aprovació de la reforma laboral que va entrar en 
vigor dissabte 12 de febrer de 2012. 
 
2. Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics 
per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; 
per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de 
transformar el nostre model competitiu. 
 
3. Afronti la necessitat d'enfortir els serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns moments 
en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 
 
4. Que d'una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l'entrada en vigor del nou Estatut 
de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que 
permetria evitar l'ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. 
 
5. Trametre a la Generalitat de Catalunya, al Govern Central, a l'Associació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació de Municipis de Catalunya el present acord”. 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, manifestant al Sr. Alcalde que li permetrà que expressi, en 
primer lloc, la salutació a les ciutadanes i ciutadans que ens acompanyen, que estan present en aquesta 
sessió plenària i d’una forma ben concreta també una salutació als secretaris generals de la Unió General 
de Treballadors i de Comissions Obreres. 
 
Des del nostre grup municipal pensem que cal una mobilització en tots els àmbits institucionals i també en 
tots els sectors socials del nostre país per fer front a una reforma laboral que significa, en termes polítics, 
una reforma regressiva que el que fa és implementar les tesis més neoliberals del govern del Partit Popular. 
Aquesta reforma entenem que és el major retrocés en els drets dels treballadors i de les treballadores en els 
últims 30 anys i, per tant, entenem i compartim que el que cal és lluitar per redreçar la situació i ficar-nos al 
costat dels treballadors i de les treballadores i dels seus legítims representants, com són els sindicats. 
 
Se n’ha parlat ja molt però una síntesi, diguem, de les conclusions que podem fer de la lectura d’aquesta 
reforma és que acomiadar serà ara més fàcil i econòmic. En aquesta reforma es limiten també els drets dels 
treballadors en tant que els empresaris podran modificar les funcions, els horaris i els salaris dels 
treballadors en funció de les seves necessitats. Els sindicats perden capacitat negociadora, això és 
innegable. S’aprofundeix i per nosaltres és molt important i entenc que, com a responsables públics d’una 
institució pública, hem de vetllat per aturar el que significarà també aquesta reforma i és de que en aquesta 
reforma s’aprofundeix en el desmantellament del sector públic i per nosaltres, defensors com som del 
sector públic, és essencial que lluitéssim per això. I aquesta reforma el que fa també és fomentar la 
discriminació en la contractació de joves i aturats de llarga durada. 
 
En síntesi, això marca el nostre posicionament a favor, diguem, dels drets dels treballadors per aturar una 
reforma absolutament injusta que significa, com deia abans, una regressió en les conquestes socials que 
s’han fet en aquest país. 
 
Des del punt de vista formal, en l’apartat de la proposta d’acord, formal i tècnic, perquè quedi ben clar a qui 
s’insta el què, la proposta d’acord hauria d’invocar, en primer lloc “que el govern central..”  i en segon lloc 
substituir els números per lletres. En conseqüència la proposta d’acord quedarà redactada del següent 
tenor: 
 
Que el govern central A) Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l'aprovació de la reforma 
laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012. B) Que convoqui la mesa del diàleg social per 
obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, 
perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat, per assegurar la incorporació al mercat 
laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu. C) 
Afronti la necessitat d'enfortir els serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns moments en 
què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. D) 
Que d'una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l'entrada en vigor del nou Estatut de 
Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria 
evitar l'ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. I aleshores substituir el 
número 5 pel número 2. I 2) Trametre a la Generalitat de Catalunya, al Govern Central, a l'Associació de 
Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya el present acord. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que la reflexió que voldria fer, com a portaveu del 
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya estaria, respecte d’aquesta moció, perquè tant Tortosa, com les 
Terres de l’Ebre, com el país, com l’Estat, com probablement occident, Europa, estem immersos en una crisi 
econòmica que el que ha fet és disparar l’atur. No més lluny, els països catalans, el país valencià, tenen el 
25,5% d’atur. A les illes el 25,2%. A Catalunya, al principat, el 20,5% d’atur i llavors ens surten amb una 
reforma laboral que el que fa és proposar un acomiadament més barato. Això, nosaltres pensem que el que 
farà és augmentar l’atur.  
 
També veient que a Catalunya ens manquen recursos econòmics. Setze mil milions d’euros se’n van i no 
tornen. Ens manquen doncs recursos econòmics per poder fer polítiques que ajudin a reactivar a la petita i a 
la mitjana empresa que són les que generen més ocupació, també a les gran empreses. Altra consideració 
seria que a l’Estat espanyol veiem que hi ha dos comunitats autònomes que s’administren ells els recursos 
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que generen: una és el País Basc, l’altra és Navarra i resulta que amb la mateixa legislació laboral que hi 
havia i que tenim la resta de l’Estat espanyol, ells només tenen un atur que se’n va al 12-13%. Clar dius, 
amb la mateixa legislació potser el que ens faria falta, i aquesta seria la reflexió final que fem i per això 
recolzem aquesta proposta que presentem conjuntament, és que al considerar les quatre anteriors 
reflexions podem deduir que el que ens convé és recaptar els nostres impostos, perquè així podrem reactivar 
les nostres empreses i, per si convé també, poguéssim fer una legislació laboral pròpia i, per tot això, 
rebutgem aquesta reforma laboral que ara estem comentant. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui saluda en primer lloc també als secretaris generals dels 
sindicats i als companys i companyes presents a la sessió, i diu:  
 
Va haver un temps en què semblava que occident consolidava un sistema de drets socials i laborals que no 
es posava en dubte i que, és més, la voluntat d’occident semblava ser d’anar exportant aquest sistema de 
drets socials i laborals a bona part del món, anar a acabar en un sistema d’abast universal. Semblava que 
Nacions Unides, en un primer moment, si que hi havia, llavors el bloc soviètic que amenaçava a les 
potències europees, ha havia un joc d’equilibris, però semblava que la voluntat era anar consolidant i 
expandint, insisteixo, un sistema de drets socials i laborals al conjunt del planeta. 
 
Bé, ara sembla que estem en el procés invers. Sembla que el neoliberalisme no han tingut en generar la 
crisi, sinó que a més a més vol aprofitar la crisi per a posar en dubte aquest mateix sistema que alguns ja 
donàvem com a un mínim tolerable de drets socials i laborals. Per tant, crea la crisi i aprofita avui per a 
posar en qüestió una sèrie de coses que tenen molt poc a veure amb la pròpia crisi. I és que, en bona part, 
el nostre sistema, el nostre mercat laboral, la flexibilitat del nostre mercat laboral no té res a veure ni amb 
l’origen ni amb la resolució de la crisi econòmica. El que té a veure amb la resolució de la crisi econòmica i 
financera en la que estem avui és, i en el cas de l’Estat espanyol i de Catalunya principalment, la indefinició 
dels nostre model productiu. Un model productiu que tradicionalment no ha apostat pel valor afegit, que ens 
els últimes anys ha apostat de manera casi exclusiva per un sector especulatiu com ha estat la construcció. 
Té també el seu origen en l’especulació financera i, com deia, urbanística que ha agreujat moltíssim la 
debilitat del nostre model productiu en els últims anys i la té, sobretot, també en la incapacitat dels governs 
per a controlar els mercats, el sistema bancari i sotmetre’ls, a aquests mercats en aquest sistema bancari, a 
l’interès públic, que és el que en teoria han de garantir els governs. 
 
I avui ens trobem davant d’una reforma laboral que tothom sap generarà molt més atur, que tothom sap que 
no contribuirà a fer un punt d’inflexió i començar a superar la crisi, sinó a arribar encara més a baix i a estar 
més lluny de veure un horitzó d’esperança en la sortida de la crisi i també en una reforma laboral que situa 
als treballadors i treballadores en una greu indefensió davant dels possibles abusos que es puguin plantejar 
per part d’alguns, d’algunes empreses, no totes, no és qüestió de generalitzar però és evident que aquesta 
reforma laboral tampoc no s’ha fet per a l’autònom, no s’ha fer per a la petita i mitjana empresa. Aquesta 
reforma laboral qui se n’aprofitarà i molt seran, com sempre, les grans companyies. 
 
Una reforma, per últim, també que envaeix greument competències catalanes, que elimina la supervisió de 
l’administració en els processos d’arbitratge i en els processos de tramitació dels expedients de regulació 
d’ocupació i, per tot això i també pel que han estat comentant els companys que m’han precedit, hem 
subscrit aquesta moció que esperem que s’aprovi avui al Ple municipal. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova per expressar que des de Plataforma per Catalunya volem 
manifestar la nostra posició contrària i sense fissures a la reforma laboral aprovada unilateralment pel Partit 
Popular. Una reforma que només facilitarà l’acomiadament i, en cap moment, cap de les mesures aprovades 
crearà llocs de treballs. Una reforma que afectarà molt negativament als nostres treballadors que veuen 
com disminueixen els seus drets i els seu pes específic dins el mercat laboral. I al mateix temps afectarà 
negativament al consum perquè la precarietat de la situació laboral farà que aquest es contregui 
inevitablement. 
 
La tant esperada reforma laboral del Partit Popular és, ni més ni menys, el que tots esperaven: una reforma 
feta a mida per a les grans empreses i les multinacionals i no pas per als treballadors. Representa el principi 
de la fi de les classes mitjanes. Una reforma descarament ultralliberal, sense ànima i gens esperançadora 
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per als 5 milions d’aturats. Però el pitjor de tot és que amb aquesta reforma assolirem els 6 milions de 
parats. Fins i tot, els defensors de la reforma accepten que no crearà llocs de treball, que és el que hauria de 
ser prioritari per a qualsevol governant en aquestos moments difícils i no pas facilitar, descaradament, els 
acomiadaments. 
 
És una reforma que compta amb la submissió de Convergència, el PP i, per descomptat, del gran capital i 
dels mercats financers internacionals.  
 
Per altra banda, oblida escandalosament la realitat del carrer i dels problemes de la gent, com són la 
demolició dels drets laborals dels treballadors i la negació de la negociació col·lectiva en tots els seus grans 
trets. Enfront de totes aquestes barbaritats, des de Plataforma per Catalunya volem fer pública la nostra 
alternativa identitària de reforma laboral amb quatre petits punts: 
 
El primer seria l’expulsió de tots els immigrants il·legals per acabar amb l’alt percentatge d’economia 
submergida. El segon, la repatriació dels immigrants aturats de llarga durada, es a dir, els que porten més 
d’un any sense treballar. Tercer: no convalidar més títols universitaris de països extracomunitaris mentre hi 
hagi un sol aturat nacional amb un títol de l’especialitat a l’atur. Exactament el mateix amb la formació 
professional. Quart: incentivar les empreses per que contractin als autòctons, a la gent de casa. Altra cosa 
només significa afavorir una mà d’obra barata importada del tercer món per rebaixar el preu de la mà d’obra 
de casa, augmentar la taxa del benefici del capital i destruir el sistema de protecció social aconseguit pels 
catalans després de dècades de lluita i sacrifici. 
 
Per tant, donarem suport a aquesta moció, malgrat que els que la presenten són còmplices actius de la 
delicada situació laboral de la classe treballadora que viu a aquest país i que no són altres que els sindicats 
UGT i Comissions Obreres. Uns sindicats que entre tots dos es van embutxacar, a l’any 2010, ni més ni 
menys que 154 milions d’euros en subvencions de l’Estat: 79 milions i pico UGT i gairebé 75 milions 
Comissions Obreres. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau per manifestar que jo aquí, per una banda, tinc la moció. Me l’he 
llegit, hi ha aquí unes idees i uns plantejaments, però noto a faltar dades, noto a faltar xifres i jo crec que 
noto a  faltar dades i xifres perquè, clar, no és bo, no és convenient ficar-les a una moció d’aquest tipus. 
 
Parlen els companys de neolliberalisme, de la relació laboral, dels acomiadaments, que tothom sap quin és 
el futur. Jo crec que el futur no el sabem ningú i hi ha que esperar sempre a veure que passa amb les 
mesures que es van prenent.  
 
Crec que és important, i per la meva part ho dic de tot cor, que tant de bo no hi hagués la situació 
econòmica actual. Des de maig del 2010, més de 350.000 pimes, petites i mitjanes empreses com vostès 
saben, han desaparegut i pensem que això és gravíssim perquè el teixit empresarial de l’Estat està integrat, 
en un 80%, de petites i mitjanes empreses. 
 
Tant de bo no existís aquesta situació econòmica que s’enfronta a 5.400.000 parats, 775.000 d’ells a 
Catalunya, el qual suposa un 22,8-5% de la població activa i un 48% d’atur de joves de menys de 16 anys. Jo 
voldria recordar aquí, sense cap ànim de cap tipus, que aquesta situació econòmica no s’ha creat en els 3 
mesos i escaig, recordem que el 20 de novembre de l’any passat van haver eleccions generals i és quan el 
PP entra a governar, i també vull recordar que aquest atur no s’ha creat en els 21 dies d’entrada en vigor del 
Reial Decret Llei 3/2012 que, com tots vostès saben, es va aprovar i va entrar en vigor el dia 12 de febrer 
del 2012, fa 15 dies i poc més. 
 
Tant de bo que les mesures que s’han pres amb els governs anteriors a l’actual, durant els 8 anys de 
governs anteriors, haguessin evitat aquesta situació o haguessin intentat evitar-la. La mateixa moció ho diu 
claríssimament, per exemple, de res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010. Tant de bo, 
torno a dir, el govern anterior al govern actual del PP hagués encertat amb les mesures per evitar el pitjor, el 
més tràgic de la situació actual que tenim, que són les persones aturades i les famílies que tenen al seu 
càrrec. 
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Tant de bo que quan el govern del Partit Popular va demanar a empresaris i a les forces laborals que es 
fiquessin d’acord i que li diguessin què és el que tenia que fer, quines mesures tenia que prendre el govern 
d’acord amb empresaris i forces laborals, tant de bo que empresaris i forces laborals s’haguessin ficat 
d’acord i haguessin dit al govern quines mesures volien per a evitar la situació en la que estem en aquest 
moment. Per això, un company abans ha dit que el Partit Popular havia pres aquestes mesures de forma 
unilateral: no, Sr. Casanova. El Partit Popular, en tot moment, ha estat demanant l’ajuda i la solidaritat i la 
cooperació, com jo crec que ha de ser, de la resta de partits i de la resta de forces laborals. 
 
Tant de bo l’educació, la sanitat i al fi la despesa social no haguessin rebut, i parlo en passat perquè també 
en el passat es van fer retallades, no haguessin rebut cap retallada o no rebin més retallades, malgrat que 
pareix que així serà. 
 
Tant de bo que les mesures que està prenent el Partit Popular puguin reduir aquest atur i gestionar millor del 
que s’ha fet la nostra economia dintre, amb els imponderables que això suposa, d’una duríssima crisis 
global. Però el que no crec que podem fer és un exercici d’hipocresia demanant que la reforma laboral 
modifiqui de cop, ara mateix ja, en un mes, en quinze dies, en dos mesos, en tres mesos, la situació en què 
ens trobem. I molt menys, sortint d’un punt de partida i una d’atur tan greu i d’un punt de partida de 
destrucció de pimes existent tan greu. 
 
Jo voldria, i sense cap ànim, insisteixo, d’agreujar cap relació personal ni social, voldria preguntar quin sentit 
té que en 8 anys de govern del anterior govern no va haver cap manifestació en contra de les mesures que 
van prendre que, com he vist i està clar no van ser encertades, i que amb 3 mesos ja pareix que en tinguem 
una i, ara demà, n’hi ha convocada una altra. A qui perjudica realment la reforma? Perquè una pressió tan 
ràpida al carrer? Són preguntes que jo em faig i que fico a l’abast de tothom. 
 
Miri, abans hem dit que l’acomiadament serà més fàcil i més barat. Que això produirà indefensió al 
treballador. Miren, pot ser així i pot ser que no. El bon treballador té la defensa en ell mateix, en que és un 
bon treballador i l’empresari mai, mai tira al carrer al bon treballador. En tot cas, s’ho pensarà i ho farà amb 
el treballador que no li és rendible. Però acomiadar no serà més fàcil ni més barat com s’ha dit aquí, i jo vaig 
a dir perquè, per una raó molt clara. La realitat sempre va per davant la llei o, si es vol, la llei inclou el que la 
realitat li demana a cada moment. Amb la reforma laboral pot que hagi succeït el mateix, pot. Jo no plantifico 
ni dogmatitzo, pot. Per exemple, pregunto, quants acomiadaments s’han produït utilitzant la indemnització 
de 45 dies per any treballat, que és el que ara s’ha reformat baixant-ho a 20 dies? Jo podria dir, segons la 
informació que tinc, que des del 2010 sols una empresa, parlo a Terres de l’Ebre, parlo a Tortosa, molt 
coneguda i radicada a Roquetes, no diré el nom, va utilitzar aquests 45 dies. Tota la resta d’empreses que 
han tingut, malauradament, que acomiadar gent, per bona relació amb l’empresa, per lluitar per l’empresa 
els mateixos treballadors i els mateixos empresaris han arribat a preus d’indemnització molts més baixos 
que els 45 dies. Per això dic que la reforma laboral, d’alguna forma, està rescatant de la realitat el que 
aquesta li està dient. La resta d’empresaris, a part d’aquesta empresa, al 2010, i treballadors han negociat 
per bé de tots dos, i sobretot una cosa que és comú, i això ens ho hem de posar al cap: l’empresa és de 
l’empresari i és dels treballadors. I això ens ho hem de posar al cap i ho hem d’entendre, com hem 
d’entendre que el món, la societat està canviant en molts valors que no sabem on ens porta, però potser 
que un d’aquestos valors sigui que la lluita empresari – treballador, que ha sigut típica i clàssica fins avui, 
potser està canviant. Potser hem d’entendre l’empresa com una unió d’empresari i de treballadors. 
 
La reforma laboral modifica totalment les relacions laborals existents. La indemnització per acomiadament 
és una part del tot, és a dir, aquí hem estat parlant fonamentalment de l’acomiadament. La reforma és molt 
més, va molt més enllà d’aquest tema, moltíssim més. Podríem parlar de la formació, podríem parlar d’altres 
coses, però podríem parlar d’una cosa que és important entendre-la i és important acceptar-la, sobretot 
acceptar-la, que és el tema de la flexibilització. Si la reforma afavoreix a l’empresari, en la millora que 
aquesta reforma ajudi a l’empresari, millorarà l’accés al treball i la permanència en ell, afavorint al 
treballador. I el temps i les idees, torno a dir, canvien. Hem de fer una aposta per aquesta situació perquè no 
tenim una altra cosa. És aquesta l’aposta que hem de fer i després quan es produeixi el resultat, que es 
produirà d’aquí sis mesos o un any, perquè aquestes mesures laborals tenen un temps de generació, és 
evident que ara l’atur pujarà, és evident perquè l’empresari s’agafarà a aquestes mesures perquè es trobarà 
en una situació difícil, no tots evidentment, però alguns s’agafaran, però després quan vegi que és flexible la 
relació laboral, la reforma laboral i que pot contractar i “descontractar”, evidentment que l’atur començarà a 
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baixar. Però no és una cosa ni de sis mesos ni d’un any ni, potser, de molt més. Partim, torno a dir, d’una 
situació molt difícil i regenerar aquesta situació és complicadíssim, com tots vostès saben i entenen. 
 
Crec personalment, i sense cap ànim d’enfrontament amb ningú, simplement amb l’ànim d’expressar la 
idea, que ara és el moment en què hem de sortir del carrer per a seure’ns a les taules del diàleg. Perquè? 
perquè estem enfront d’una nova societat i, dintre d’ella, d’una nova relació laboral. I ens hem d’asseure tots 
a taules de diàleg i de treball comú en les que, tant de bo, la responsabilitat i el seny ens portin a tots pel 
camí de la concòrdia i la lluita comuna contra l’enemic comú: la crisi. L’enemic no és per al treballador 
l’empresari, és per a l’empresari i el treballador. Per a tots dos, per a l’empresa, l’objectiu comú és la crisi 
econòmica i és on hem d’estar units per a treballar i lluitar contra ella. 
 
Jo sóc, no sé si això ho he dir però bé, ho diré perquè ho he escrit: crec que cal deixar la política de la 
desinformació i la manipulació per tal d’aconseguir sols, tristament sols, el poder pel poder i no el benestar 
real i durador de la ciutadania. Si el món, la societat està canviant, també deu canviar la política, no tota i 
els polítics, no tots.  
 
Per aquests motius i per més i per no allargar-me perquè queden moltes mocions i queden encara molts de 
companys per intervenir i jo també imagino que tindré que tornar a intervenir, expressaré el sentit del vot del 
Partit Popular que és negatiu a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que en tot cas, abans de passar la paraula a la 
Sra. Roigé el hi faig una reflexió que he fet en Junta de Portaveus i hi insisteixo: no els limitaré el temps en 
cap de les intervencions, ni dels proposants, ni dels que contesten, però jo l’únic que els diria és que tinguin 
en compte que hi ha 7 mocions i que si fem les intervencions lo suficientment extenses tots plegats, se’ns 
allargarà més del compte. No és el meu ànim de limitar cap intervenció, però jo els hi diria que tots féssim 
un exercici, en la mesura de lo possible, de certa autolimitació. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit intervé la Sra. Roigé, manifestant que el vot del nostre grup serà favorable a la moció pels motius 
que després els hi exposaré, tot i no estar d’acord amb moltes de les afirmacions que es fan a la part 
expositiva de la moció, ni tampoc amb moltes de les afirmacions que han fet els companys regidors 
proposants de la moció, dels tres representants del tripartit a nivell de Tortosa, perquè entenc que moltes de 
les afirmacions no les podem compartir però, en tot cas, si que compartim els acords de la moció perquè, en 
tot cas, creiem que sí s’han de compartir per part de Convergència i Unió. 
 
Des de Convergència i Unió creiem que és necessària una reforma laboral perquè comptem amb un atur que 
supera el 20% i si algú creu que no hem de fer res i deixar les coses com estant segurament és un 
inconscient i, per tant, partim d’unes normes que creiem que cal modificar i creiem que, partint de la 
situació econòmica actual, hem de fer alguna cosa i actuar des del punt de vista laboral. 
 
Entre els anys 2008 i 2011  s’han destruït, al conjunt de l’Estat, més de 2 milions i mig de llocs de treball, 
dels quals 527.000 s’han destruït a Catalunya, al nostre país, fet que ens situat amb una taxa d’atur, com he 
dit, superior al 20%, a nivell de l’Estat més del doble que la mitjana europea i tenim un atur juvenil que 
supera el 48%. Aquestes dades posen de manifest que tant a Catalunya com a Espanya la crisi econòmica 
dóna com a resultat un atur més elevat que als països del nostre entorn europeu i, per tant, ens cal una 
reforma laboral que ajusti la política laboral espanyola al model europeu. Ens cal, per tant, una reforma que 
entenem que ha de facilitar la contractació i la recol·locació de les persones aturades i a partir d’aquí creiem 
necessari portar a terme una reforma que podem discutir que si la que s’ha plantejat està ben feta o mal 
feta, si està ben plantejada o mal plantejada i si hi ha excés o hi ha defecte. Però ens ha de quedar clar, i així 
ho pensem des de Convergència i Unió, que ens cal una reforma i amb això crec que tots hi hauríem d’estar 
d’acord. 
 
I segurament, la reforma que s’ha fet no és la millor. Ja els avancem que allà on toca, que és a les Corts 
espanyoles, el nostre grup de Convergència i Unió treballarà per fer aquelles modificacions que millorin la 
proposta del Partit Popular. I tampoc compartim moltes de les reflexions que ens ha fet avui també el Sr. 
Dalmau aquí al plenari. Des de Convergència i Unió mostrem la nostra disconformitat amb el que aquesta 
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reforma planteja, com una descentralització de les polítiques actives d’ocupació i també ens preocupa molt i 
ens planteja molts dubtes, el tractament dels centres especials de treball i com quedem aquests.  
 
Compartim, en part, l’orientació de la reforma i, degut a que es tramita com un projecte de llei, tenim la 
possibilitat i així ho farem, de presentar esmenes que, com he avançat, ajudin a millorar el text. Avui mateix, 
representants de Convergència i Unió s’han reunit amb representants de Foment, de Comissions Obreres i 
d’UGT amb la voluntat de veure si de l’acord interprofessional de Catalunya podrien sorgir esmenes que 
presentaria el grup de Convergència i Unió per tal de millorar i incorporar al text. 
 
I si entrem ja en el contingut de la moció presentada, com he dit, pels tres representants del tripartit tortosí 
que, per cert, en cap moment s’han apropat a aquest grup de Convergència i Unió i els han demanat ni el 
seu parer, ni si la volien subscriure i també voldria recordar que, en tot cas, els tres junts sumen 7 regidors i 
nosaltres en sumem 12, però bé, suposo que volen constatar que els tres grups, el tripartit, a nivell de 
Tortosa continua gaudint de bona salut, no crec que sigui el camí però, en tot cas, és el seu camí i no l’he de 
qüestionar jo, però ja els dic que encara que la voluntat potser en un principi fos una altra, el grup de 
Convergència i Unió votarem aquesta moció, per diferents motius que ara els explicaré, però veien els acords 
que es presenten, els acords que adoptaríem, no veiem cap problema en votar-la. 
 
Ens havien sorgit alguns dubtes en la mateixa moció, dubtes que enteníem que no s’interpretava bé, que no 
tenia gaire sentit, tal com estava escrit, que nosaltres convoquéssim la mesa de diàleg social o que 
nosaltres interpretéssim el rebuig però, en tot cas, ja ha quedat clarificat i, per tant, estem totalment d’acord 
en que l’Estat interpreti en adoptar aquest acord de rebuig social generalitzat, que es convoqui la mesa de 
diàleg social i també que afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garant de dret, ja que 
estem totalment d’acord en que necessitem un estat de benestar fort i treballarem perquè així sigui. 
 
I també pel que fa al punt quart, que aquí si que voldria també fer un incís, que és que d’una vegada per 
totes es compleixin els compromisos adquirits des de l’entrada en vigor de l’Estatut, entre el govern de la 
Generalitat i l’Estat, que ens permetria evitar aquest ofegament econòmic i inclús, des de Convergència i 
Unió, anem més enllà demanant, com saben, aquest pacte fiscal que ens ha d’ajudar a resoldre la situació 
econòmica. I és el que estem fent cada dia des de Convergència i Unió i des de el govern de la Generalitat. 
Llàstima que alguns dels signants de la moció no se’n recordessin de reclamar el compliment d’aquests 
acords, i aquí potser em dirigeixo més al Partit Socialista, ara fa pocs mesos, a final d’any, quan governaven 
ja haguessin pogut portar a terme el compliment d’aquests acords per part de l’Estat, aquests acords 
incomplits de l’Estatut però, en tot cas, espero que la voluntat sigui bona, llàstima que la tinguin quan estan 
a la oposició i no quan ha estat al govern. 
 
D’altra banda, i ja vaig acabant, des de Convergència i Unió treballarem perquè així sigui i reclamarem el que 
ens pertoca com a país. En tot cas, la moció també d’altra banda, diu el que diu, els acords nosaltres creiem 
que són correctes. Ens sorprèn també que no hagin anat més enllà perquè, tot i que han exposat a les seves 
intervencions que la reforma laboral era com era, en cap moment no demanen ni que es retiri l’aprovada, ni 
tampoc demanen en cap moment, ni parlen del que suposa els acomiadaments o les diferents coses que 
han exposat. Si llegim els acords no ho trobem, no entenem perquè però, en tot cas, ja està bé i acabo dient-
los que votarem la moció, com els he dit a l’inici, però hem de tenir present, per part de Convergència i Unió 
així ho creiem, que cal, tenim la necessitat d’una reforma laboral perquè així no podem seguir, ens cal actuar 
per aturar l’actual ritme de destrucció de llocs de treball i facilitar la creació de llocs de treball, sobretot pel 
que fa a la gent jove i als aturats de llarga durada. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde manifesta que, com veu com ha anat aquest primer torn d’intervencions, intueixo 
que no acabarem amb un torn final, sinó que segurament haurem de fer dos torns i torn de tancament. 
Dono la paraula per contestació o rèplica als tres grups proposants i desprès, si els altres grups fan ús de la 
paraula, en tornaran a tenir ús per a tancar. Si no en fes ús ningú, llavors donaríem per conclòs el debat. 
Això no ho havíem parlat. Comença el Sr. Forcadell. 
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Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, per expressar que en principi, crec que el debat si que està per 
acabar, com a mínim per part nostra. Gràcies a tots els grups que han votat favorablement la moció. Només 
dos comentaris al respecte: Aquesta moció, senyora Roigé, ve així perquè així ens la van portar els sindicats. 
No l’hem redactada nosaltres, hem transcrit el que ens van portar els sindicats. I sí que nosaltres, entre tots, 
tenim 7 regidors i vostès en tenen 12, però el dia que van venir els sindicats dels 12 no n’hi havia cap, 
llavors no els hi van entregar, no sé si no estaven per a no rebre la moció, però el que ha de saber és que 
nosaltres presentem la moció com a un simple instrument a través del qual els sindicats ens van demanar 
que aquesta moció es debatés en aquest Ple, per tant, no era qüestió d’escriure el que volguéssim, sinó el 
que se’ns ha passat des dels sindicats. 
 
I una última reflexió sobre el fons de la qüestió, primer una correcció al Sr. Dalmau. Diu que no hi havia 
hagut mobilitzacions; jo ja en vaig mobilitzar contra Zapatero i em sembla recordar que hi va haver una vaga 
general. Vull dir que no sé d’on treu que no hi havia hagut abans mobilitzacions i es que aquesta és una 
segona reforma laboral i la primera, que anava en aquesta línia, no era en absolut tan agressiva com 
aquesta, però és que la primera ja ha tingut uns resultats nefastos, que són de gairebé 1 milió d’aturats 
més. A més, es que jo no vull que s’endugui cap frustració, aquesta reforma laboral no en crearà d’ocupació 
i no crec que estigui essent dogmàtic: el Josep Piqué, que no és sospitós de res, però és el president del 
Partit Popular de Catalunya, va dir que amb aquesta reforma laboral ens atansaríem als 6 milions d’aturats, i 
això és una evidència. Llavors, el dia que haguem de crear ocupació haurem de fer una altra cosa, que és 
impulsar un determinat model productiu, impulsar aquells sectors econòmics que són capaços de generar 
ocupació i fomentarem la contractació, que és exactament el contrari del que estem fem ara, entre altres 
coses, per exemple retirant les primes a la producció d’energies renovables, que és un dels pocs sectors que 
avui són capaços de generar ocupació. Per tant, avui, per molt que es digui que és el que s’ha de fer, no es 
va, avui, a crear ocupació.  
 
Fa falta flexibilitzar el mercat de treball? Si hem de parlar de flexibilitzar d’una manera regulada i normal, en 
un cert equilibri entre les parts, entre la part empresarial i entre la part dels treballadors, crec que les forces 
sindicals i les forces polítiques estan disposades a parlar de moltíssimes coses, però això no va per aquí de 
moment i el que fa és obrir les portes al que ja he dit en la meva reflexió inicial, que és que anem a semblar-
nos més, nosaltres, a competir amb els sous i amb les condicions laborals del tercer món, que no a 
consolidar uns drets socials i laborals que després exportarà al tercer món. Hem de competir en preu i en 
flexibilitat amb la resta de mercats emergents? És una opció. Natros pensem que no és l’opció, que l’opció 
passa per l’impuls a un model productiu competitiu i que es fonamenta en el valor afegit i no en la 
precarietat de les condicions de treball. Ara bé, per això hi ha diferents maneres de defensa, per això hi ha 
diferents maneres d’entendre l’economia i la societat i aquí, clarament, s’estan posant damunt de la taula 
una determinada manera de veure l’economia i la societat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que també vol agrair a tots els grups que han 
donat suport a aquesta moció i voldria fer dos pinzellades de puntualitzacions respecte el que ha comentat 
el Sr. Dalmau. Deia que notava a faltar dades, xifres. Bé, jo crec que fa molt de temps que sabem que, més o 
menys, setze mil milions d’euros se’n van i no tornen. Això jo crec que és una xifra que pesa tant, tant, tant 
,tant, amb la qual es podrien fer polítiques molt importants d’ajudar a les empreses dels catalans i de les 
catalanes, a les petites i mitjanes empreses i crearíem ocupació, en canvi el senyor Dalmau ha reconegut 
que, probablement, l’atur pujarà perquè els empresaris s’hi acolliran. Clar, això és una contradicció. Jo crec 
que amb això ja ho dono per acabat, fent una mica cas del que deia el Sr. Alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, manifestant que creu que s’ha de posar accent i ressaltar 
sempre les coincidències més que no pas les discrepàncies, per tant, l’acord d’avui té prou transcendència 
com per a que ressaltéssim l’acord que avui adoptarà el plenari de l’Ajuntament de la nostra ciutat en 
defensa dels treballadors i les treballadores i contra una reforma laboral que és absolutament injusta. 
 
Bé, dit això només una apreciació, Sra. Roigé. El dia que van venir els sindicats a l’Ajuntament, Esquerra 
Republicana, Iniciativa per Catalunya i el PSC estàvem a l’Ajuntament, vam rebre als sindicats i vam dir 
“home, en lloc de presentar per separat, la moció que ens presenten, la presentem junts”, i no té cap més 
motiu, cap més significació que aquesta el fet de que l’haguéssim presentat els tres grups municipals.  

14  /39  



 
I no em puc estar de fer alguna observació al voltant de la intervenció del Sr. Dalmau. Complicitat, voluntat 
d’acord. Jo crec que hi ha una voluntat apriorística per part del govern del Partit del Popular. Van transcendir 
manifestacions del president Mariano Rajoy que, peti qui peti, la tirarien endavant i ja va anunciar que a 
Espanya hi hauria una vaga general, per tant, és a dir que la voluntat de diàleg no té que tenir condicions 
apriorístiques, s’ha de demostrar i, per tant, és cert que ha d’haver acord, que ha d’haver complicitat, que ha 
d’haver diàleg social i una cosa molt important, ha d’haver diàleg i acord en les qüestions d’Estat i 
transcendentals, a ser possible, entre el partit que dóna suport al govern i entre el partit de l’oposició. I a 
l’anterior legislatura que va sorgir la crisi econòmica, la primera gran crisi econòmica del món global, el 
Partit Popular va fer de la crisi econòmica i de les mesures que adoptava el govern, una estratègia d’erosió 
continuada de l’acció de govern. Ni un acord. En poques setmanes que el Partit Popular porta al govern van, 
com diem en castellà, “a saco Paco”. És a dir, mostren la cara d’una dreta contundent amb mesures 
neoliberals absolutament. Avui no fa al cas, però ja hi ha mesures de tipus ideològic amb decisions preses al 
respecte del que estic dient, també de tipus econòmic, fins i tot contradient el que fa pocs mesos es deia en 
campanya electoral, perquè el Partit Popular deia que no apujaria el impostos: els ha apujat. La nòmina dels 
treballadors i treballadores ja hem vist com l’augment de l’IRPF afecta a les seves rendes, i l’augment de les 
pensions i l’augment de l’IRPF queda en no res. Per tant, aquí si que hem d’incidir en la necessitat de les 
complicitats i de les mesures que està prenent el Partit Popular, per cert, a poques setmanes de que vostès 
governin, el Partit Socialista si que ha mostrat un acord sobre la posició del govern espanyol de baixar el 
nivell del dèficit públic que ha orientat la Unió Europea. Aquest és camí, ah però!, aquest no era el camí.  
 
Per tant, jo volia fer palesa aquesta observació i afirmar que només amb diàleg social i reformes 
equilibrades podem sortir de la crisi econòmica i aquesta no és una reforma equilibrada, no ho és, no ho és 
en absolut. 
 
Bé, insisteixo en ressaltar els punts de coincidència i, per tant, crec que l’acord d’avui que pren l’Ajuntament 
de Tortosa en el seu plenari és digne de ressaltar i tant de bo que el poguéssim traslladar a altres tipus 
d’acord. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau per contestar, mòlt ràpidament, com ens demana, Sr. Alcalde, al 
Sr. Monclús en el sentit de que els 16.000 milions que se’n van i no tornen, en aquest tema de la reforma 
laboral, incideixen molt en el tema del dèficit de les comunitat autònomes, en aquest cas de Catalunya, però 
no amb el tema central del que és la moció. Simplement dir-li això.  
 
Que els empresaris calculen que aquesta reforma laboral, en un primer moment, donarà un augment de 
l’atur, això ho veu tothom, ho sap tothom, perquè és lògic que aquesta mesura, en un primer estadi, 
produeixi aquest efecte. És la inèrcia. Després el que s’espera, i per això s’està fent la reforma laboral, és 
que vingui la contra i poguéssim baixar els aturats. Torno a dir: tant de bo, i això ho diu el Partit Popular, el 
PSOE, Convergència i Unió, ho diu tothom encara que no siguin d’un partit, no hi hagin tants d’aturats. Tant 
de bo les empreses tornin a treballar. 
 
Segon punt. Al Sr. Sabaté, jo ho anava a dir, vostè mateix, el seu cap, el Sr. Rubalcaba ha tingut 
l’honorabilitat, ha tingut el seny de recolzar al govern en aquesta situació i això és el camí, vostè ho acaba 
de dir aquí, aquest és el camí. En lloc d’erosionar, com vostè diu, que erosionava el Partit Popular, no 
erosionéssim ara vostès al Partit Popular. Facin el que diu el Sr. Rubalcaba, anéssim units home, que aquí el 
que hi ha en joc no és un partit, és un país, és una nació i això ho hem d’entendre i mentre no ho 
entenguéssim, pos malament rai. Vostè deia “pujades d’impostos”, home, jo ara no diré el que he dit perquè, 
clar, la situació econòmica està apareixent molt més difícil que abans, no? Estem en un 8,50% de dèficit, 
passàvem d’un 4 i pico. Es que has de buscar els diners com sigui, que hem de fer? no pagar? que hem de 
fer? De moment sols s’ha apujat l’impost de la renda, que era la voluntat del Partit Popular, utilitzar l’impost 
més just de tots perquè és el progressiu, es paga d’acord amb la capacitat econòmica, pel que es guanya; el 
que menys guanya paga menys que el que més guanya. Que vol més? Jo ara no dic que vagin a apujar o 
puguin apujar, no ho sé, jo gràcies a Déu sóc un regidor d’un Ajuntament de Tortosa, molt digne, no estic a 
l’altura del que passa al Congrés o del que passa al govern de Madrid, però escolti, que hem de fer? es que 
no ho entenc. Bé, s’han de trobar els diners com sigui. O no paguéssim, declarem-nos en “quiebra i s’acabó” 
i cadascú que acampi qui pugui. 
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Torno a dir, i m’ha agradat molt el que ha dit, jo estava a punt de dir-ho. El seu cap, el Sr. Rubalcaba, amb 
molt de punt d’honor, ha dit i ha recolzat al PP en aquest sentit. Aquest és el camí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, posant de manifest que, molt breument, vol fer una puntualització i 
aclariment al Sr. Sabaté i al Sr. Forcadell.  
 
Des del grup de Convergència i Unió, des del govern de l’Ajuntament de Tortosa ens reunim sempre que fa 
falta o així ens ho demanen amb els sindicats i aquell dia, precisament aquell dia, l’Alcalde ja va avisar a un 
dirigent dels sindicats d’aquí de Tortosa, dient que no podríem estar a l’Ajuntament, que en tot cas 
recepcionàvem la seva proposta però que no els podíem rebre perquè no estàvem però, en tot cas, han 
passat més de dos setmanes d’això, pràcticament tres setmanes des d’aquell dia que van venir aquí a 
l’Ajuntament i, per tant, no han tingut tampoc cap voluntat de poder comptar amb el nostre suport, que l’han 
tingut fins a fa pocs minuts però bé, en tot cas, la voluntat jo entenc que era presentar-ho com a 3, com a 
tripartit que ho són i tampoc els ha de saber cap mal que els ho digui així, i ja està. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació el Sr. Monclús pren la paraula, només per dir-li al Sr. Dalmau que, òbviament, tot això afecta a 
Catalunya i ell on viu és a Catalunya, per lo tant, sé que ell no es quedarà aturat però aquí molta gent amb 
aquesta reforma es pot quedar aturada i, per lo tant, si 16.000 milions se’n van, si ens quedessin aquí, 
resulta que podríem fer polítiques, com he dit abans, per millorar la petita i mitjana empresa que són les que 
creen més ocupació i que, per lo tant, disminuiria el número d’aturats. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, per manifestar-li al Sr. Monclús que pot utilitzar els torns finals per al 
que volguéssim. Si pugéssim evitar les al·lusions personals també evitaríem de que es tornessin a demanar 
paraules per al·lusions personals però, en tot cas, no sé si el Sr. Sabaté té la paraula. No, no ha demanat la 
paraula.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, per manifestar que tant de bo tornin aquí els 16.000 milions 
d’euros demà mateix i que s’inverteixin aquí. Tant de bo home, jo estic contentíssim. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, per manifestar al Sr. Dalmau que li ha donat la paraula per al·lusions 
personals, no per a continuar el debat però bé, en tot cas ara em veig en cor ja d’acabar-lo. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la moció amb vint vots a favor 
corresponents als regidors dels grups municipals de CiU (12), del PSC (3), d’ERC (2), d’IETE (2) i de PxC (1) i 
un vot en contra corresponent al regidor del grup municipal del PP. 
 
 
04 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR AL MINISTERI D’ECONOMIA 
I HISENDA  A LA CREACIÓ D’UNA TAXA DEL 18%  A L’ENVIAMENT DE REMESES DES D’ESPANYA A L’EXTERIOR. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, pel regidor del partit Plataforma per Catalunya, el Sr. Jordi Pere 
Casanova i Panisello. 
 
“ Atès que l’enviament de remeses per part dels estrangers residents a Espanya als seus països d’origen és 
una evasió de divises tolerada sobre la qual no existeix control ni mesures fiscals, 
 
Atès que els diners que s'envien des d'Espanya a tercers països procedents de les remeses és al cap i a la fi 
riquesa generada al nostre país que ha de revertir en un benefici per a la nostra economia,  
 
Atès que les remeses enviades per estrangers des d'Espanya en 2011 es van situar al voltant dels 7.278 
milions de euros i suposarien un benefici de 1.310 milions d’euros per a les arques públiques en un moment 
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de crisi econòmica, 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Instar al Ministeri d'Economia i Hisenda del govern de l'Estat Espanyol a gravar amb una taxa de nova 
creació del 18% l’enviament des d’Espanya a qualsevol altre país” . 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova per presentar la proposta, tot i donant les gràcies al Sr. 
Alcalde, regidores, regidors i tortosins.  
 
Puntualitza el Sr. Casanova que abans de presentar la proposta, donarà unes dades que ha obtingut de la 
premsa. A Espanya ja hi ha més 7 milions d’immigrants i tant sols 1,7 milions cotitzen a la seguretat social, 
es a dir, tant sols el 25%. Els altres 5,5 milions són un misteri perquè ningú sap que fan ni de que viuen, 
encara que tots ens ho imaginem. 
 
Per altra banda, i segons dades del Banc d’Espanya, a l’any 2011 els estrangers han enviat diners als seus 
països per una valor de 7.300 milions d’euros. És absurd pensar que aquestos 1,7 milions de persones 
hagin pogut enviar aquesta enorme quantitat de diners si tenim en compte que cotitzen aquí, paguen aquí 
els seus impostos i les seves despeses i tots sabem que els salaris al nostre país són més aviat escassos. 
 
Cal pensar que la majoria d’aquestos enviaments de diners provenen de l’economia submergida o 
d’activitats molt poc o gens legals i, evidentment, cal que el Ministeri d’Economia hi posi ordre. Així mateix, 
cal que els responsables de l’hisenda pública i els responsables policials actuïn amb tota contundència per 
a aturar totes aquestes activitats il·legals. 
 
Per tot això proposem l’aprovació de l’anteriorment transcrita moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, donant les gràcies al Sr. Casanova i manifestant que no hi ha 
intervencions, segons m’han comunicat i entenc, Sr. Secretari, de que la proposta és rebutjada amb el vot en 
contra de tots els regidors i regidores presents i el vot a favor del proposant. 
 
Acte seguit el senyor Casanova demana la paraula al senyor Alcalde, qui li contesta que s’ha procedit a la 
votació i, per tant, li dona la paraula per una qüestió d’ordre però  no per obrir novament el debat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova per manifestar que ha demanat la paraula, no per parlar 
d’aquesta moció que, com vostè bé diu, ja està votada. El que sí tinc és un comentari molt breu a fer, si em 
permet. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde manifesta al Sr. Casanova que si li ha demanat la paraula per no parlar de la moció, li 
permetre fer, com a la resta de companys i companyes, a l’apartat de precs i preguntes que és quan 
corresponen fer els comentaris. Hem de mantenir una miqueta d’ordre, sé que ens està costant, però ara 
portem una línia per a intentar intervenir cadascú en el seu moment. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb vint vots en 
contra corresponents als regidors dels grups municipals de CiU (12), del PSC (3), d’ERC (2), d’IETE (2) i del 
PP (1) i un vot a favor corresponent al regidor del grup municipal de PxC. 
 
 
05 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL 
CORREDOR DEL MEDITERRANI. 
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El Consistori coneix de la següent proposta del regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sr. Antoni 
Sabaté Ibarz. 
 
“ Arran de les declaracions del govern del Partit Popular, a través de la ministra de Foment, Ana Pastor, que 
va presentar la proposta de l'Estat per a la Xarxa Transeuropea de Transport de Mercaderies, on recupera 
l'aposta pel Corredor Central, prioritzant-ho per davant i en detriment del Corredor del Mediterrani, 
demanem que l'Ajuntament de Tortosa reclami al govern de la Generalitat de Catalunya, el suport 
incondicional al Corredor del Mediterrani com a prioritat dintre del transport de mercaderies, per davant del 
Corredor Central. 
 
La Unió Europea, en la seva decisió sobre el mapa de prioritats de la Xarxa Transeuropea de Transport de 
Mercaderies, va pronunciar-se favorablement al Corredor del Mediterrani, des d'Algesires a França, que ha 
de connectar amb altres corredors europeus fins Hamburg i Estocolm. Aquesta encertada decisió ha estat 
una aposta gratament aplaudida tant per les Terres de l'Ebre com per la resta de Catalunya i tot el llevant 
espanyol. 
 
El del Mediterrani és un corredor molt important en el marc europeu en que es mou la nostra economia, i 
alhora millora substancialment el transport de mercaderies, abaratint costos i ampliant i afavorint les 
connexions portuàries i el transport marítim. L'any 2009 l'Ajuntament de Tortosa va aprovar la moció 
presentada pel Grup Municipal Socialista que acordava l'adhesió de l'Ajuntament de Tortosa a la plataforma 
Fermed per tal de donar suport al gran eix ferroviari de mercaderies que ha de connectar Algesires amb 
Estocolm a través del Corredor Mediterrani de la Península Ibèrica i de les valls del Roïna i del Rin, així com 
traslladar al govern d'Espanya i al govern de la Generalitat de Catalunya aquest acord. 
 
L'associació Fermed, creada l'any 2004, integra 150 organismes europeus - ports, cambres de comerç, 
col·legis professionals, empreses i altres entitats i institucions públiques i privades - i elabora propostes en 
matèria ferroviària amb afectació al sud d'Europa. Entre els seus objectius hi ha l’impuls dels 
desenvolupament de les infrastructures ferroviàries per a mercaderies i obtenir, per part de la Comissió 
Europea, la declaració d'Eix prioritari per als ramals més importants del gran eix, entre els que es troba la 
part est i meridional d'Espanya, cosa que es va aconseguir el passat mes d'octubre. 
 
L'anunci per part del govern del Partit Popular de prioritzar el Corredor Central s'ha de considerar un acte 
molt greu en detriment del futur del nostre territori, darrera el qual s'amaga un posicionament ideològic que 
ignora la realitat econòmica i el pes que té el Llevant, com a part de l'Arc Mediterrani, essent la zona amb 
més possibilitats de futur i de connexions amb Europa, incloses les portuàries, a través de la connexió 
ferroviària de l'estació de l'Aldea amb del port dels Alfacs. 
 
Tanmateix la proposta del Corredor Central s'ha de considerar com un projecte faraònic, deficitari i 
antieconòmic, en la línia de les grans obres projectades pels governs del Partit Popular, moltes de les quals 
ja han demostrat la seva ineficiència. Atès els fets descrits, elevem al Ple de L'Ajuntament de Tortosa la 
següent, 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 

Primer: Que l'Ajuntament de Tortosa traslladi novament al govern de la Generalitat de Catalunya l'acord 
d'adhesió a la plataforma Fermed per donar suport a la priorització del Corredor del Mediterrani, com a gran 
eix ferroviari de mercaderies que ha de connectar Algesires amb Estocolm, afavorint l'economia i les 
relacions comercials de les nostres terres amb la resta d'Europa, demanant un pronunciament clar i rotund 
del govern de la Generalitat de Catalunya en favor de dit acord. 
 
Segon: Que es traslladi aquest acord al govern d'Espanya i al govern de la Generalitat de Catalunya”. 

 
*-*-* 

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, manifestant que creu que també una de les característiques i 
una de les cares que està mostrant el nou govern de l’Estat, més enllà del que abans hem debatut i hem 
parlat de un retrocés en espais de drets socials, és una visió determinada d’Espanya des del punt de vista 
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unitarista i des del punt de vista radial. Això ens afecta molt com a país a Catalunya, evidentment, aquesta 
visió unitarista, el retorn a antigues cantarelles, però també ens afecta des del punt de vista de concepte de 
territori aquesta radialitat, on tot surt i tot arriba a Madrid. Des del punt de vista de les infrastructures 
econòmiques és essencial tenir una altra visió més transversal, més de corredors, que estiguin més en 
funció de l’interès econòmic i que donin una major, diguem, dimensió a les infrastructures econòmiques, 
com deia abans. 
 
És així doncs que ens ha preocupat, i molt, com la ministra de Foment, Ana Pastor, va presentar la proposta 
de l’Estat per la xarxa trans-europea de transport de mercaderies i va recuperar l’aposta pel corredor 
central, prioritzant-lo per davant i en detriment del corredor del Mediterrani. És cert que la polseguera que 
això va aixecar, va dir “no, no, es que no renunciem al corredor del Mediterrani”. Si, si, però l’essencial que 
va remarcar va ser l’aposta pel corredor central. 
 
L’Ajuntament de la nostra ciutat, l’any 2009, ja va aprovar una moció presentada pel Grup Socialista que 
acordava l’adhesió de l’Ajuntament a la plataforma Fermed que, com se sap, aquesta és una associació 
creada l’any 2004, integrada per més de 150 organismes europeus relacionats amb les infrastructures 
econòmiques on hi ha una clara aposta per l’arc del Mediterrani dins d’aquestes infrastructures trans-
europees i on Catalunya és essencial que aquest corredor sigui una prioritat dintre d’aquests plantejaments 
i dins de Catalunya, al nostre territori, també les Terres de l’Ebre. Per tant, això es va debatre i es va aprovar 
l’any 2009 i em sembla que cal que tornem a insistir per que el corredor del Mediterrani no sigui considerat, 
diguem, com una actuació secundaria en detriment del corredor central, i és per això que presentem l’acord 
de que l’Ajuntament de Tortosa torni novament a traslladar al govern de la Generalitat la nostra aposta pel 
corredor del Mediterrani que ha de connectar Algesires amb Estocolm, afavorint l’economia i les relacions 
comercials de les nostres terres amb la resta d’Europa, demanant un posicionament clar i rotund del govern 
de la Generalitat en favor de dit acord i traslladar aquest acord al govern d’Espanya i al govern de la 
Generalitat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit intervé el Sr. Casanova, qui manifesta que el corredor ferroviari del Mediterrani és una prioritat per 
dinamitzar el comerç i les exportacions. Representa un eix que travessaria 1.300 quilòmetres i 11 províncies 
que representen el 18% de la superfície de l’Estat espanyol, on es troba concentrada el 40% de la seva 
població i de la producció nacional, amb una important activitat industrial i agropecuària, així com el 50% de 
les exportacions i del tràfic total de mercaderies del país. 
 
Permetrà un transport massiu de mercaderies entre el port d’Algesires i la frontera francesa, disminuint el 
preu del transport de les mercaderies i, en conseqüència, millorarà la nostra competitivitat. L’accés ferroviari 
als principals ports del Mediterrani és de vital importància: Barcelona, Tarragona, València, en fi, altres. 
També permetria una política d’estalvi de costos i benefici mediambiental, en combinar els dos mitjans més 
eficients, i beneficiant la creació de xarxes de transport internacional al enllaçar els principals eixos de 
transport de mercaderies al nord del Pirineus. També permetria la circulació i explotació eficient de trens de 
fins a 750 metres de longitud, cosa que contribuirà a la sostenibilitat i a la millora del medi ambient. 
 
És evident que, i no pot ser d’una altra manera, el vot del grup municipal Plataforma per Catalunya serà 
favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, per manifestar que solament exposarà tres punts i ràpids: En 
primer lloc, el que diu el Sr. Sabaté Ibarz de que la ministra de Foment recupera l’aposta de l’eix central i tot 
això, home, ho ha degut recuperar-ho aquí però, de fet no, encara no, entre altres coses perquè la Unió 
Europea ja ha pontificat, ja ha declarat que el corredor del Mediterrani és el que va a missa i punt, ja no hi 
ha més. Ella sabrà perquè haurà dit aquesta expressió però és una expressió, no hi ha ni un projecte, no hi 
ha ni un estudi, no hi ha ni un finançament, cosa que amb el corredor del Mediterrani, d’acord amb la Unió 
Europea, si que existeix. 
 
Segon punt, lo corredor del Mediterrani i tot el que és el sistema on està integrat, la xarxa bàsica trans-
europea de transport, és fonamental per al país nostre i per a Europa. Penso que això afectarà a un 54% de 
la població europea i travessarà les zones que concentren el 66% del PIB i el 80% del tràfic marítim de 
contenidors de la Unió Europea. A natros ens interessa, fonamentalment, inclús a les Terres de l’Ebre, que 
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és el que per a mi m’interessa d’aquest corredor Mediterrani perquè sabem que tot el tràfic de mercaderies i 
de “containers”, el més important ve d’Àsia, passa pel canal de Suez i entra cap a Rotterdam i entra cap a 
Barcelona, i entra cap a València i tal. Això ens interessa molt, ara bé, aquí vinc i el que m’interessa a mi 
com a regidor de l’Ajuntament de Tortosa i com a regidor de les Terres de l’Ebre: Tarragona cap a dalt és 
món i en aquest també serà i món i Tarragona cap avall som un altre món, com en tantes altres coses. 
M’explico: De Tarragona cap al sud, transports de viatgers, només existeix la línia convencional en un ampli 
ibèric entre Barcelona i València, si que hi ha una velocitat alta de 220 quilòmetres, amb un coll de botella 
fonamental que està entre Tarragona i Vandellòs, que ens afecta a natros directament. És com l’A7 que ens 
afecta als tortosins i als ebrencs. Doncs bé, aquí és pel que jo, el Partit Popular de les Terres de l’Ebre, de 
Tortosa més concretament, votarem a favor del corredor Mediterrani per tot allò que beneficiï a les Terres de 
l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell qui, dirigint-se al Sr. Sabaté Ibarz com a presentador de la moció, 
manifesta que és evident que votaran a favor, no només perquè l’interessa molt a Tortosa i a les Terres de 
l’Ebre, que ens interessa i molt si ho sabem aprofitar, insisteixo, si ho sabem aprofitar, sinó perquè a més a 
més és de sentit comú i, desgraciadament, a l’Estat espanyol el sentit comú i les infrastructures últimament 
no s’han portat molt bé. I no només en temps del Partit Popular que, efectivament, ens temem que recupera 
un model recentralitzador, però si vol podem discutir també del model de l’AVE que s’ha imposat al conjunt 
de la península i que no entenen a cap país desenvolupat del món i que venen d’alguns països bastant més 
desenvolupats que natros i això natros no ho podem pagar. Per tant, esperem que la Unió Europea, 
efectivament, ho tingui tan clar com apuntava el Sr. Dalmau i estigui el tema prou tancat, com deia el Sr. 
Dalmau, perquè sinó molt ens temem que des de l’Estat espanyol podríem tornar a fer un “cafè para todos” 
absolutament ineficient des del punt de vista econòmic i, sobre tot, en base al sentit comú.  
 
Només una última reflexió. S’han fet aquí també alguns apunts sobre els beneficis ambientals dels 
ferrocarrils. Fa temps que estem també fent propostes, que avui no debatrem aquí, en relació a les 
necessitats ferroviàries del nostre territori, en el que hem ser ambiciosos i en el que hem de tenir visió de 
futur també en la línia del possible pas del corredor del Mediterrani pel nostre territori. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, manifestant que aquesta és una proposta que a l’any 2009 ja 
va generar un consens ampli, per lo tant, és una proposta que aquest Ajuntament va acordar dirigir-se a la 
plataforma Fermed, recordo que, en una reunió que hi va haver a València, i estava la Cambra de Comerç, i 
estava el Sr. Bel, jo mateix en representació de la conselleria d’Innovació, Universitat i Empresa i, per lo tant 
natros, Esquerra Republicana de Catalunya, donarem suport a la proposta que fa el Sr. Sabaté d’adherir-nos 
i de demanar el corredor del Mediterrani. Però jo voldria fer una petita reflexió, perquè jo crec que tot això, el 
que està demostrant, que per a Catalunya la principal dificultat que ens enfrontem, i mira que la dificultat de 
la crisi econòmica és molt important i no vull dir que no sigui també molt important, pos bé, la major situació 
en què ens enfrontem és la incapacitat que tenim i que estem demostrant, per construir com volem que 
sigui el nostre futur, ens ho estan decidint uns altres. I això en què ho podem veure? Ho podem veure, per 
exemple, en algunes de les reformes iniciades. Fa un moment comentàvem la reforma laboral, que és 
recentralitzadora perquè no hi ha diàleg social; la reforma financera i de la gestió del foc: aquesta obre la 
possibilitat de recentralització del nostre sistema de caixes i del poder financer. O sigui, hi ha un exemple 
darrera d’un altre i, repeteixo, cap de les reformes iniciades ha estat condicionada per un acord amb els 
nostres interessos i amb les nostres necessitats. La proposta que debatem ara ens demostra, una vegada 
més, que l’Estat no està per a fer polítiques econòmiques o polítiques d’infrastructures assenyades per a 
millorar la capacitat competitiva i de generació de riquesa de l’arc Mediterrani i, òbviament, dels països 
catalans. L’Estat està per a recentralitzar, mani qui mani, i d’això cal ser conscients perquè té uns costos 
importants que com a país ens debiliten i que, d’alguna manera, el que fan és que es creï, aquí a Catalunya, 
als països catalans, més atur. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, per manifestar al Sr. Sabaté que aquesta moció comptarà amb el 
suport del grup de Convergència i Unió perquè creiem que ens cal una aposta ferma per la defensa del 
corredor del Mediterrani i perquè la necessitem, ja que és una infrastructura fonamental per al 
desenvolupament econòmic del nostre país i també de les Terres de l’Ebre. Ara bé, entenem que aquest és 
un acord que no cal traslladar novament al govern de la Generalitat com ens demana la moció. El que hem 
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de fer és demanar-ho a l’Estat, als que governen ara i als que governaven fa pocs mesos, que eren del seu 
partit, perquè cap dels dos ha fet el que tocava fer i qui sí ha estat defensant el corredor del Mediterrani, 
amb tota la fermesa i des del principi, ha estat el govern de la Generalitat, abans i ara, perquè des del 
govern de la Generalitat s’està actuant amb tota la fermesa perquè el corredor del Mediterrani sigui una 
infrastructura prioritària, perquè amb la situació actual els recursos són escassos i cal, més que mai, donar 
prioritat a aquells projectes que siguin rendibles i que ofereixen un important retorn econòmic i social, com 
és el cas del corredor del Mediterrani, mentre que tenim l’altra proposta, la del corredor central, que és un 
projecte que va contra tota lògica, un projecte faraònic, antieconòmic, que obligaria a foradar més de 40 
quilòmetres sota dels Pirineus, amb un cost estimat superior als 6.000 milions d’euros i, per tant, entenem 
que el que hem de fer és portar a terme un projecte que sigui raonable, coherent amb la situació de l’Estat.  
 
I ens preocupen molt les declaracions recents de la ministra Pastor, anunciant que tornava a incloure el 
projecte del corredor central dins la llista d’infrastructures prioritaries que transmetrà a la Unió Europea 
perquè, tal i com va dir el conseller Recoder fa breus dies, no es pot quedar bé amb tothom ni tampoc fer 
allò que es cregui en aquell moment allà on estiguis, sinó que el que cal és governar i prendre decisions 
coherents d’acord amb la realitat del país. I ens preocupen, per tant, molt aquestes declaracions de la 
ministra del Partit Popular, igual que ens preocupaven les declaracions de l’anterior ministre socialista de 
Foment, el Sr. Blanco, quan fa pocs mesos declarava també la importància del corredor central dels 
Pirineus. Amb això, en els temes que ens afecten tant com a país, es demostra un cop més que el govern de 
l’Estat, tant el Partit Socialista com el Partit Popular, segueixen anant a una, malauradament, perjudicant els 
interessos de Catalunya i fent que aquesta no tingui les mateixes oportunitats que la resta ni se li reconegui 
aquesta funció de motor econòmic, ni les potencialitats com a país. Per tant, vist que els dos principals 
partits a nivell de l’Estat, Partit Popular i Partit Socialista, quan governen el que fan és intentar quedar bé 
amb els que estan, amb el territori que estiguin, i no pensen amb la economia, si que li dic que des de 
Convergència i Unió i també des del govern de la Generalitat es continuarà lluitant  per aquesta 
infrastructura, perquè la necessitem tenir enllestida el més aviat possible.  
 
Per tant, el que hem de fer entenc, Sr. Sabaté, no és demanar que es traslladi aquest acord de nou a la 
Generalitat, que ja se li va traslladar, sinó el que hem de fer és demanar-ho al govern de l’Estat, perquè la 
Generalitat, a més a més, ho diu dintre de la moció, que se li demana com acord que tingui un 
posicionament rotund i clar, ha tingut un posicionament molt clar i molt rotund per part del President i per 
part del conseller Recoder en seu parlamentària i perquè el que ens cal ara és que qui tingui aquest 
posicionament rotund i clar sigui per part del govern de l’Estat i, malauradament, ni el Partit Popular ni el 
Partit Socialista que governava fins ara, ha tingut aquest posicionament tant clar i tant rotund que faria que 
ara no estiguéssim parlant d’això ni vostè ni jo en aquest Ple de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, manifestant a la Sra. Roigé que els socialistes han tingut sempre 
clar, de forma nítida i contundent l’aposta, com a gran infrastructura econòmica transeuropea, el corredor 
del Mediterrani. I podem buscar a l’hemeroteca i veurà com els governs de Convergència i Unió, presidits pel 
president Jordi Pujol, apostaven pel corredor central. Saragossa, Lleida, Barcelona i les Terres de l’Ebre i 
aquesta part de territori no estaven dintre de les prioritats. No en faré ara debat i discussió, però això és així 
i no serà la meva paraula contra la seva, sinó que tenim documents i tenim hemeroteca que pot demostrar 
el que jo dic. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, qui manifesta que ella la hemeroteca si que se l’ha portat, per si a 
cas sortia el tema i per això se l’ha portat. Li aniré citant titulars. La Vanguardia: “José Blanco alimenta la 
ambigüedad sobre el apoyo al corredor Mediterráneo”. El Punt Avui: “Blanco es despenja i aposta pel 
corredor central del Mediterrani. José Blanco alimenta la ambigüedad sobre el apoyo del corredor....”. I així li 
podria dir tots, perquè això, total, va ser al mes de setembre passat o octubre i és la situació que hi ha, per 
tant, no digui el que no és, Convergència i Unió sempre ha apostat pel corredor del Mediterrani i, en tot cas, 
si hi havia ambigüitat i no hi havia un acord en el seu moment era per part del govern socialista, però és 
igual, en aquests moments tampoc té més sentit perquè ja ha passat i no van fer el que havien de fer quan 
governaven. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, per manifestar que portar de l’hemeroteca el que l’interessa a la 
Sra. Roigé. Més abans, quan es va gestionar tot això i quan es ficaven damunt de la taula els aspectes 
embrionaris dels grans corredors transeuropeus, aquella hauria de portar. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta. 
 
 
06 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER FINANÇAR LA BECA DE 
TRANSPORT A ESTUDIANTS EMPADRONATS A TORTOSA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta, pel regidor del Partit Popular de Catalunya, el Sr. Francisco Javier 
Dalmau i Salvia. 
 
“ L'actual crisi econòmica, la manca de treball i d'expectatives de futur i la necessitat d'estar cada cop més 
preparats per trobar una feina de qualitat, fa que els estudiants siguin un dels col·lectius més necessitats de 
suport de la nostra societat i al mateix temps un dels col·lectius futurs més valuosos. 
 
Durant molts anys, els estudiants tortosins s'han vist obligats a marxar fora per acabar de cursar els seus 
estudis superiors. Cal ressaltar que aquesta marxa, en lo que implica de possible no retorn quan s'acaben 
els estudis, es un altre dels greuges que la nostra ciutat i el territori ebrenc suporten, essent de gravíssimes 
conseqüències per la descapitalització humana, formativa i econòmica que comporta. 
 
Les últimes mesures del Govern de la Generalitat referents a les apujades dels preus públics de les 
matricules universitàries i les retallades que ja pateixen molts instituts públics, fa conscienciar-nos sobre la 
pèrdua de poder adquisitiu d'un col·lectiu, que en la seva majoria subsisteix gràcies a les aportacions dels 
pares o tutors legals, que també han vist minvat el seu poder adquisitiu. 
 
En el cas dels estudiants tortosins que s'han de desplaçar a altres municipis per cursar els seus estudis, les 
mesures de govern de la Generalitat els afecten doblement, ja que també s'han incrementat els preus dels 
transports públics. 
 
És per això, que Noves Generacions del Partit Popular a Tortosa, creu convenient establir unes ajudes al 
transport per a tots aquells estudiants empadronats a Tortosa, que cursin estudis universitaris o cicles 
formatius de grau superior fora del municipi i que requereixen d'un esforç econòmic de desplaçament, 
mesura que ja han implementat ciutats com Amposta amb un nombre similar d'estudiants. 
 
Coneixen també la greu situació econòmica de la gran majoria d'Ajuntaments i Corporacions Locals, inclòs el 
nostre, creiem convenient limitar aquesta beca-transport a tots els estudiants que aprovin totes les 
assignatures a les quals es matriculin, sent a l’hora d'una ajuda econòmica un estímul i que premiï 
l’excel·lència dels nostres estudiants, els futurs advocats, arquitectes, metges, emprenedors, etc. ... de la 
nostra ciutat. 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 
El grup municipal del partit popular, en nom de les noves generacions del partit popular a Tortosa, proposa 
al ple de l'ajuntament incloure, previs els estudis corresponents, una partida pressupostaria per finançar la 
beca-transport esmentada”. 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant que anirà el més ràpid possible. Durant molts anys, 
els estudiants tortosins s'han vist obligats a marxar fora per acabar de cursar els seus estudis superiors. Cal 
ressaltar que aquesta marxa, en lo que implica de possible no retorn quan s'acaben els estudis, es un altre 
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dels greuges que la nostra ciutat i el territori ebrenc suporten, essent de gravíssimes conseqüències per la 
descapitalització humana, formativa i econòmica que comporta. 
 
Les últimes mesures del Govern de la Generalitat referents a les pujades dels preus públics de les 
matricules universitàries i les retallades que ja pateixen molts instituts públics, fa conscienciar-nos sobre la 
pèrdua de poder adquisitiu d'un col·lectiu, que en la seva majoria subsisteix gràcies a les aportacions dels 
pares o tutors legals, que també han vist minvat el seu poder adquisitiu i també hi ha que tenir en compte 
que s’han incrementat els preus dels transports públics. 
 
És per això, que noves generacions del Partit Popular a Tortosa, Terres de l’Ebre, creu convenient establir 
unes ajudes al transport per a tots aquells estudiants empadronats a Tortosa, que cursin estudis 
universitaris o cicles formatius de grau superior fora del municipi, és a dir, tant Aldea com pot ser, perdó, 
Amposta, com pot ser Tarragona, com pot ser Castelló, com pot ser Barcelona, i que requereixen d'un esforç 
econòmic de desplaçament, mesura que ja han implementat ciutats del voltant amb un nombre similar 
d'estudiants. 
 
Coneixem també la greu situació econòmica de la gran majoria d'ajuntaments i corporacions locals, inclòs el 
nostre, creiem convenient limitar aquesta beca-transport a tots els estudiants que tinguin les següents 
circumstàncies o requisits: Primer que aprovin totes les assignatures a les quals es matriculin essent, alhora, 
una ajuda econòmica i un estímul en aquest sentit que premiï l’excel·lència dels nostres estudiants. Segon, 
que estiguin empadronats a Tortosa i tercer, el que acabo de dir, que estiguin cursant estudis universitaris o 
formació professional de grau superior. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, per posar de manifest que des del seu grup municipal aquesta 
moció la veiem amb molt bons ulls i li donarem suport, tot i que creiem que està una mica mal enfocada, 
creiem que això no s’hauria de portar a l’Ajuntament. Crec que més aviat s’hauria de portar als serveis de 
mitja distancia operats per rodalies de Catalunya i Renfe. 
 
Ja fa molts anys que aquesta línia ferroviària des de Tortosa a Tarragona és tercermundista, no hem d’anar 
més lluny. El servei és infame, la puntualitat és pròpia d’Àfrica, la comoditat no existeix i els preus dels 
bitllets són molt abusius. Llavors clar, jo crec que el que caldria aquí exigir és fer una inversió per adaptar 
aquesta línia ferroviària que és del segle XIX, al segle XXI. Tot i així bé, és evident que les comarques de 
l’Ebre ens mereixen un transport públic de molta més qualitat i a uns preus molt més raonables.  
 
Per tant, tot i que jo la moció no la veig del tot ben enfocada, si que bé, evidentment li donarem suport, tot i 
saber que l’Ajuntament, avui per avui, capacitat econòmica no la té. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, per manifestar al Sr. Dalmau que, evidentment, està a favor de 
tot el que sigui ajudar a la gent d’aquí. Tortosa ha sofert un greuge històric, durant els anys que no teníem 
pràcticament res d’universitat a Tortosa, que tots havien de marxar i, evidentment, ja sortíem amb un cost 
molt superior que la gent que tenia la universitat al costat de casa. Això és evident i és història. Avui hem de 
dir, en primer lloc, que tenim per sort, una millor oferta universitària al territori i, concretament, també a la 
ciutat gràcies a l’arribada en condicions de la universitat pública aquí en els últims anys i que, per tant, la 
necessitat és menor. 
 
No veiem malament el fet de poder pagar una beca de transport però, en primer lloc, ens agradaria saber 
això econòmicament que significa, perquè no tenim ni idea de com quantificar-ho i, en segon lloc, el que 
entenem, en coherència amb tot el que hem estat defensant per part nostra, del grup, en relació amb 
qualsevol ajuda o amb qualsevol tribut de l’Ajuntament, entenem que no tothom ha de tenir tampoc una 
beca de transport. Hi ha gent amb rendes molt altes que no la necessita, per tant, aquí es podria parlar 
també de qui ho necessita i qui no ho necessita. 
 
Per tot això i, evidentment, agradant-nos molt la idea, ens abstindre’m. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, manifestant que també estan a favor de que l’Ajuntament de 
Tortosa destini recursos econòmics per a la beca de transport però clar, com a declaració d’intencions 
perquè, ja ho han dit altres companys, això quant costa?, podrem pagar-ho, no podrem pagar-ho? Jo el que 
voldria és fer una reflexió perquè a natros, Esquerra Republicana de Catalunya, no ens deixa de fer gràcia 
que ara, el representant del PP, presenti aquesta proposta perquè clar, no estan fent res de res per a fer 
efectiu el traspàs de les beques i dels ajuts als estudiants universitaris des del govern central a la 
Generalitat, d’això no fan res de res i això si que són molts de diners, i a més, traspàs que hauria d’anar 
acompanyat dels recursos que permetin compensar la greu mancança que té Catalunya en finançament 
universitari. Els hi voldria recordar que encara és hora ara que el govern espanyol compleixi una sentència 
del Tribunal Constitucional del 2001, sentència que reconeix competències del govern de la Generalitat en 
aquest àmbit i, des del 2001, han passat pel govern d’Espanya tant el PP com el PSOE i ara, de nou, lo PP. 
Per tant votem que si a aquesta declaració d’intencions, però potser que s’ho facin mirar. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, exposant que, evidentment, tot el que vagi a afavorir les 
economies familiars d’un territori que ha patit greuges històrics, des del punt de vista de tot ordre i també 
perquè la nostra gent ha tingut que anar a estudiar fora i, certament, la potenciació del campus de la 
universitat Rovira i Virgili i l’ampliació de les seves activitats docents ha “d’aminonar” aquest cost afegit que 
suporten les nostres famílies de cara a que els seus fills vagin a estudiar fora. 
 
Per tant, aquesta és una mesura certament positiva, independentment de que sigui el que de vegades diem, 
una competència pròpia o no de l’administració local i també és cert de que és una proposta que hauria 
d’aprofundir més, no pas en que aquesta fos una prestació universalitzada, sinó en funció de rendes, en 
funció de que sigui compatible o no amb altres beques o amb altres ajuts, per tant, tot i trobant positiva i 
entenent la petició que fa un sector del jovent de la nostra ciutat, en aquest cas i amb aquestes 
observacions i consideracions, el nostre grup s’abstindrà. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit la Sra. Roigé pren la paraula, per posar de manifest que veient aquesta moció i tenint en compte 
que ens planteja un contingut econòmic, Sr. Dalmau, o està al marge de la realitat que tenim els 
ajuntaments o no m’ha entès el que està succeint, com he explicat fins a dia d’avui. 
 
Ens demana que assumim, com Ajuntament, una competència que no és del ens locals i, al contrari del que 
s’està defensant fins ara per les entitats municipalistes, assumim competències que no ens corresponen o 
que no podem costejar i que corresponen a altres administracions o als ciutadans. Jo li voldria demanar si 
coneix el concepte de “competències impròpies”, que suposo que si que el coneix perquè està molt al dia i, 
per tant, ens toca fer a dia d’avui aquelles competències que ens pertoquen com a ajuntament, complirem 
els recursos que tenim. 
 
Però si llegim la part expositiva del text, així com els acords, em permetrà que li faci algunes consideracions 
que veig que ha passat per alt i molt. Primer ens parla de les últimes mesures del govern de la Generalitat 
referent a les pujades dels preus públics de les matricules universitàries i de diferents retallades. Dos 
consideracions: la primera és que les taxes universitàries han pujat un 7% aquest any, de manera que el 
preu anual de la matrícula s’ha incrementat en 11€ mensuals per a aquelles carreres que tenen un cost 
elevat. I dels recursos obtinguts d’aquest increment s’ha pogut crear el primer fons de beques català, que ha 
permès que aquest curs hi hagi 1500 alumnes més que hagin pogut accedir a una beca. I al pressupost 
d’aquest any 2012, no és cert tampoc que s’hagi vist reduït, és igual que l’anterior, i si que es van fer ajustos 
l’any passat, si que se’n van fer, és cert, igual que a tots els departaments, igual que se n’han fet a les 
empreses i a les famílies perquè veritat, Sr. Dalmau, que vostè no es gasta allò que no té? Doncs a aquest 
Ajuntament també fem el mateix i ho intentem fer. 
 
I la segona consideració que li faré és que, quan parla d’aquestes mesures de la Generalitat, aquestes 
mesures adoptades per part de la Generalitat, també li voldria preguntar com s’han portat a terme aquestes 
mesures, és a dir, qui ha votat el pressupost o ha permès que el pressupost de la Generalitat tirés endavant 
? No és més que el seu partit i, per tant, abans que portar o donar lliçons sobre el que ens explica a la part 
expositiva, seria bo que ens digués o que valorés realment com s’han portat a terme aquestes mesures. 
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I acabo amb el redactat de l’acord, perquè si el llegim textualment ens proposa “Proposta d'acord: El grup 
municipal del Partit Popular, en nom de les noves generacions, proposa al Ple de l'Ajuntament incloure, 
previs els estudis corresponents...”, és a dir, el que estem votant avui és que vostè pugui presentar o que 
presenti aquest acord al Ple de l’Ajuntament, tal i com està redactat, per tant, entenc que és una cosa que, 
en tot cas no, no crec que siguem aquest Ajuntament qui li haguéssim de donar l’autorització o no per a 
presentar; serà potser a casa seva, a nivell del Partit Popular, qui li ha de dir si presenta o no presenta 
aquest acord i, a més a més, i també tornant al contingut de la moció, no parla en cap moment del nivell de 
renda ni de les condicions dels alumnes, per tant, ho estén a tothom quan aquest Ajuntament estem 
intentant i, a més amb l’acord de tots, de portar a terme un co-pagament, per exemple, en temes de serveis 
socials i el que no entenem és que vulgui universalitzar-ho a nivell dels estudiants sense comptar això, ni 
tampoc contemplem ni creiem que tingui cap estudi econòmic al respecte. Per tant, entendrà que en 
aquestes condicions no li podem votar aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, exposant a la Sra. Roigé que començarà pel final, que no li 
donarà lliçons i, per lo tant, no li contestarà al que li deia. No em trobo ni a l’altura ni amb capacitat per 
donar-li. Segon: El punt central, insisteixo, això és una proposta de les noves generacions del Partit Popular a 
Tortosa, el punt central de l’estudi o de la proposta és l’excel·lència acadèmica, és a dir, independentment de 
la renda econòmica, perquè una persona pot tenir uns pares amb molts diners i no estudiar i una altra pot 
ser una persona que tregui realment excel·lents notes i, per lo tant, ja independentment de la situació 
econòmica de la família, hi hauria que premiar-lo d’alguna forma. Per això jo li contesto, Sr. Sabaté, que em 
deia... La idea que jo entenc que es planteja és: empadronats, és matriculats i és treure aprovades totes les 
assignatures com una prova d’esforç, una de responsabilitat i una prova d’excel·lència. 
 
Una altra cosa que jo voldria respondre és al Sr. Monclús, que bé, com ho pagarem? I vostès també ho han 
preguntat. No sé, jo per exemple em trec el pressupost de l’Ajuntament de Tortosa i miri, hi ha una partida 
d’atencions protocol·làries de 32.225€, per exemple. No vull polemitzar ni vull ficar-me en cap tipo, que jo en 
aquest tema no vull ni discutir. Segon: em diu el Sr. Monclús “faci-s’ho mirar”. Home, faci-s’ho mirar vostè, 
que ja pareix al Sr. Casanova, perdoni Sr. Casanova, que sempre al final acaba dirigint tot al mateix punt. 
Escolti, aquí natros fem una proposta i punt, no n’hi ha més. Que no s’aprova?, no s’aprova. Que s’aprova?, 
doncs tots contents. No hi ha més enllà i no crec que hi hagi que buscar-li més història. Res més. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament el Sr. Casanova pren la paraula, qui manifesta a Sr. Dalmau: Diu que sempre ho dirigim tot cap 
al mateix punt. Bé, em sembla que és el que fan tots els grups aquí presents. Cadascú defensa allò que li 
interessa i allò que més li convé. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, per demanar al Sr. Dalmau que no faci demagògia. El que ha fer 
és mirar quant es va rebaixar la partida i quant se n’ha rebaixat la partida que ens ha comentat fins ara. Miri 
exactament el que contempla aquesta partida, miri que són unes despeses que s’han de portar a terme. 
Segurament vostè estarà totalment d’acord amb aquesta partida, per tant, no faci demagògia de coses que 
no se’n poden fer i, en tot cas, a nosaltres no ens hi trobarà amb unes beques són per a tothom, en aquest 
sentit encara que tingui unes notes, siguin independent dels ingressos que tinguin les seves famílies. Es que 
no és la filosofia nostra ni ho serà. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Prossegueix el Sr. Dalmau, per manifestar que li sembla bé, molt bé els plantejaments que vostès diuen. Jo 
tinc que defensar aquesta moció i la defenso, com em pertoca i insisteixo en els punts que he insistit. I 
simplement, el càlcul que aquí han fet sobre la partida necessària, que entenc la situació en que està 
l’Ajuntament de Tortosa, que entenc que no es pot repelar a cap banda algo i que hi ha altres necessitats 
per damunt d’aquesta, jo ho entenc tot això, però bé, la partida que s’ha calcular en base al número 
d’estudiants que es mouen de Tortosa cap a Amposta, Tortosa cap a Tarragona, cap a Barcelona, cap a 
Lleida, que el càlcul ha estat en 837, el número de setmanes acadèmiques que hi ha a l’any, l’anada i 
tornada, el càlcul era una partida d’entre 9.000€ i 13.000€, però insisteixo, és una proposta. Jo no estic 
dient “escolteu, que hi ha que ficar al pressupost 9.000€ per a això”, simplement vostès em deien “no 
tenen cap estudi”. Home, doncs miri, un estudi menudet si que el tenim, natros som senzills: de 9.000€ a 

25  /39  



13.000€ és el que s’ha calculat que valdria subvencionar la meitat del transport a aquests 837 estudiants i 
punt, i res més. 
 
No obstant, jo vull agrair, vull agrair a tots la votació que han fet, cadascuna en el seu sentit, totes són molt 
valorables i per a mi respectables i, especialment, la de Plataforma per Catalunya que ha sigut positiva i 
agrair simplement a Esquerra Republicana el seu vot, és de rebut. Si li agraeixo al Sr. Casanova, doncs els hi 
agraeixo a ells. Molt agraït el vot positiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde amb la seva intervenció, expressa al Sr. Dalmau que agraeixi el que cregui convenient. Si ho 
agraïm tot de cop és més operatiu però, en tot cas, pot agrair-ho tantes vegades com cregui convenient. Per 
agraïments que no quedi.  
 
Sr. Secretari, una vegada agraït tot, la proposta compta amb 4 vots a favor, els d’Esquerra Republicana, 
Plataforma per Catalunya i Partit Popular.   
 
Si, quatre vots a favor, cinc abstencions. Jo també sóc senzillet, Sr. Dalmau, però me n’acabo sortint. Quatre 
vots a favor, cinc abstencions, dotze vots en contra, per tant, queda amplament rebutjada. 
 

*-*-* 
 
Finalment és sotmès l'assumpte a votació ordinària pel Ple de l'Ajuntament, qui acorda rebutjar la moció 
amb dotze vots en contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU, cinc abstencions 
corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3) i d’IETE (2) i quatre vots a favor corresponents 
als regidors dels grups municipals d’ERC (2), del PP (1) i de PxC (1). 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA D’ARRANJAMENT URGENT 
DEL BARRANC DE LA LLET DEL BARRI DE SANT LLÀTZER. 
 
A continuació la Presidència dóna la paraula a la regidora del Partit del Socialistes de Catalunya, la Sra. 
Dolors Bel i Guerrero, qui fa la lectura de la següent proposta: 
 
“ Una setantena de veïns i veïnes del barri de Sant Llàtzer ens han fet arribar el seu neguit i malestar per la 
situació amb què es troba el barranc de la Llet després dels aiguats patits el novembre de l'any passat. 
Segons ens han fet arribar, els arranjaments que s'hi han produït no han estat satisfactoris perquè hi ha 
dificultat d'accés als habitatges i perquè s'hi han produït diferents incidents. 
 
A més, els veïns i veïnes ens han expressat també la seva preocupació perquè el barranc s'havia arribat a 
convertir en un abocador, ja que s'hi va arribar a tirar quitrà arrancat d'altres zones. 
 
Donat que des del govern es continua, en paraules dels veïns i veïnes, donant llargues a aquesta situació 
després d'haver presentat una instància a l'Ajuntament avalada per una setantena de signatures, atesa 
aquesta situació, i a petició dels veïns, elevem al ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent: 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
1. Que s'emprengui d'urgència l'arranjament del barranc i que es deixi en l'estat amb què es trobava abans 
dels aiguats de novembre 
 
2. Que l'actuació es consideri d'urgència i es faci la corresponent modificació pressupostària, si s'escau, per 
tirar-la endavant. 
 
3. Que es reclami el suport de la Generalitat per disposar d'una línia d'ajuts per fer front a les destrosses que 
els aiguats de novembre van produir al barranc de la Llet i a altres zones de Tortosa. 
 
4. Que es produeixi una reunió d’urgència entre el govern i els veïns afectats per establir els terminis 
d’execució d’aquesta actuació ”. 
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*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació la Presidència dóna la paraula al Sr. Casanova, qui manifesta que, segons la informació que 
natros tenim, sembla que l’Ajuntament ha dut a terme unes actuacions d’urgència al barranc, sembla que 
s’ha adequat un camí de terra compactada per que puguin transitar els vehicles i perquè la gent pugui 
accedir a les seves propietats. També sabem que l’Ajuntament no té disponibilitat pressupostària, tots 
sabem com estan les coses i sembla també que el Sr. Alcalde ha demanat ajuda a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i a la Generalitat de Catalunya. A dia d’avui sembla que encara no tenim resposta i sabem que 
l’Ajuntament, per si sol, no pot fer-hi front a una despesa com aquesta, però si que ens sorprèn que no 
tinguem resposta de la Generalitat. Ja sé que el senyor Alcalde em dirà que la Generalitat tampoc no té 
diners. Bé, jo li donaré unes dades que fa una setmana es van publicar a la premsa. 
 
El departament de Benestar i Família, fa una setmana, va regalar en concepte de subvencions gairebé 
200.000€ a repartir entre la joventut nacionalista de Catalunya, les joventuts del PSC, les joventuts 
d’Esquerra Republicana i les joventuts d’Esquerra Verds. Són només unes dades, molt recents, per no afegir 
que la Generalitat continua donant subvencions milionàries a la premsa que li convé i a entitats de tot tipus i 
color, i sembla que calla davant de situacions d’emergència com aquesta, provocades per fenòmens 
meteorològics. Sembla que a les Terres de l’Ebre només som catalans de primera quan és per pagar 
impostos o perquè ens retallin algun dret però, quan es tracta d’arreplegar alguna cosa de la Generalitat, 
sembla que Catalunya comença a Mataró i acaba a Martorell.  
 
Per tant, donem suport a la moció i ens agradaria que la Generalitat respongués el més ràpid possible. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit el Sr. Dalmau pren la paraula per manifestar que tot el que és bo per a la ciutat i per a qualsevol 
dels seus barris, ho recolzem decididament, sense cap problema. L’únic que demanaríem, en línia amb el 
company Casanova és que s’activessin aquelles vies per anar més ràpid i arranjar les coses amb més 
rapidesa i més satisfactòriament per als diferents veïns dels diferents barris afectats pels aiguats. 
 
També vull afegir aquí el barranc de Caputxins, que ens ha arribat del veïnat, al Partit Popular ens han 
arribat queixes de la situació que està, que malgrat tot, ja d’alguna forma l’Ajuntament, també hi ha que dir-
ho, està treballant i arranjant part dels desperfectes que hi ha. 
 
Per lo tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, manifestant que també votaran a favor de la moció. Votarem a 
favor perquè entenem que s’ha de donar resposta a la demanda dels veïns perquè és justa. És evident que 
el que va passar el dia 20 de novembre va ser excepcional, a nosaltres també l’associació de veïns ens ho 
va fer saber recentment en una reunió que vam mantenir i entenen una mica tothom a l’Ajuntament, que pot 
anar just de diners, als veïns que fan el que poden, a la Generalitat, això no pot estar així. Llavors, sabem 
que hi ha una part que l’hem de fer amb recursos propis, que no ho podem contractar i que això és més lent 
que no pas agafar una solució d’emergència, o d’una execució més ràpida, amb recursos propis tarden més, 
però també és difícil d’explicar a la gent que en una situació com la que s’ha viscut, més de tres mesos 
desprès, aquí no puguin arribar algun fons d’alguna administració per acabar de “solventar” el problema. 
 
Per tant, votem a favor de la moció i al mateix temps transmetem al govern que, a pesar de la nostra 
comprensió de la situació econòmica dramàtica de l’Ajuntament, això d’una manera o altra ho hem d’acabar 
de resoldre immediatament. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, per posar de manifest que són actuacions necessàries, així ho 
manifesten els veïns que viuen allí, per lo tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya els hi donem 
suport i pensem que com més prompte es puguin fer, millor. Per lo tant, això és respondre a la demanda que 
ells fam i pensem també que és de sentit comú. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, per manifestar que pel que fa a les conseqüències que, 
malauradament, han patit com a ciutat arrel de les inundacions del dia 20 de novembre, i em permetrà que 
comenci dient-li que no em sembla del tot correcte ni ètic treure un rendiment polític d’una desgràcia. 
 
A partir d’aquí li explicaré el que hem fet al barranc de la Llet, que també li he dir que no és l’únic que ha 
patit les conseqüències a la ciutat per part dels aiguats i potser oblida o l’interessa oblidar que hi ha altres 
barrancs i altres veïns afectats. L’actuació realitzada al barranc de Sant Llàtzer desprès de l’excepcional 
sortida del barranc del passat 20 de novembre, ha constat de quatre fases fins al moment. En un primer lloc 
es va realitzar una intervenció urgent al llarg dels primers 15 dies per recuperar la caixa base del camí, entre 
l’inici del carrer Barcelona fins a l’inici del camí de les Revoltes. Aquesta acció s’ha realitzat amb una 
maquinària de grans dimensions i suport operatiu de camions i trituradora. El material que es va portar allí 
no era per abocar-lo allí i convertir-lo en un abocador com saben la major part dels veïns o al menys se’ls ho 
ha explicat, sinó que era per a triturar-lo i poder arranjar el camí, els diferents camins. En una segona fase 
es va portar a terme un treball minuciós d’una setmana a l’accés al tram baix del camí de les Revoltes, amb 
les aportacions aquestes de materials, per recuperar la caixa del camí i el tractament superficial posterior. 
Desprès de la compactació natural del terreny, del cos de la caixa del camí en un període de tres mesos, es 
realitza el triturat del mateix amb maquinària especial i amb un temps d’actuació que va durar una setmana.  
I en les properes setmanes s’iniciarà l’última acció consistent en l’anivellament i compactació general. Amb 
totes aquestes actuacions al camí, la majoria del seu tram, allà on s’ha pogut ha guanyat amb amplitud, 
guanyant al màxim terreny al pas de la maquinària. I és evident que no està asfaltat, és evident, però els 
recursos són els que són i hem fet el possible per deixar-ho en les millors condicions i quan pugui ho farem, 
quan puguem ho farem. I el que era important és que els veïns tinguessin garantit l’accés a les seves cases i 
això es va garantir des del principi. 
 
D’altra banda s’han fet les peticions pertinents a l’ACA i també al Departament de Governació, expedient 
que estan pendents de resoldre’l i que, per tant, quan es resolgui, com marca tots els expedients 
administratius, ja els ho comunicarem. A banda també voldria fer constar aquí que la cap de premsa del 
Partit Socialista concretament, va enviar una nota de premsa en nom d’alguns veïns sobre l’estat del 
barranc i suposo que, sense cap mala fe, però les fotos que adjuntava eren fotos actuals, no eren a dia 
d’avui, sinó que eren de la mateixa setmana dels aiguats i que no responen, per tant, a la realitat i aquí si 
que els demanaria una miqueta de seriositat. 
 
I pel que fa a la reunió del veïns, que també ens ho demanen aquí a la moció, ja la tenen concertada, ja els 
veïns ja l’han demanat ells mateixos, no cal que ens la demani vostè al Ple, els mateixos veïns ens van 
entrar un escrit demanant aquesta reunió. No es preocupi, els atendre’m, igual que atenem a tots els veïns 
de la ciutat que així ens ho demanen i, a més a més, hem anat a peu de barranc, no només un dia a fer una 
roda de premsa, sinó que hem anat a peu de barranc tant el dia que va succeir, el 20 de novembre, com els 
dies posteriors per tal de veure com estava i hem parlat amb els veïns. 
 
Intervenció de la Sra. Bel  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Bel, manifestant, en primer lloc, que en cap cas i en cap moment aquesta 
moció ha pretès ser motiu d’instrument polític per part del nostre grup municipal en cap cas. Són els veïns 
de Sant Llàtzer els que s’han adreçat a nosaltres, no nosaltres qui hem anat a buscar ningú, és a dir, són 
ells els que ens han demanat ajut o els que ens han demanat suport per a que ho plantegen, d’acord?, aquí 
al Ple de l’Ajuntament. Si ells ho han fet segurament serà perquè no han trobat la resposta que esperaven 
del govern municipal, no per altra cosa. Això per una banda. Per una altra part, natros no oblidem a cap veí i, 
de fet, el nostre portaveu, el Sr. Sabaté, en el Ple de pressupostos, ho dic pel tema de la preocupació, per la 
situació dels barrancs i pels possibles arranjaments dels barrancs, ja va fer palès que en aquell moment, 
quan estàvem parlant dels pressupostos per al 2012, hi mancaven diners per a poder arranjar els barrancs, 
per tant, si que ens preocupem per la situació dels barrancs i per tant, ens preocupem també per tots els 
veïns que es puguin veure afectats per aquesta situació. 
 
Nosaltres també hem anat al barranc i també ho hem vist allí, a peu, i hem vist els problemes que hi ha. A 
veure, som conscients de la situació econòmica de l’Ajuntament, som conscients de que vostès han 
demanat els ajuts. Sra. Roigé, natros som conscients també de la situació. El que passa és que lo que els 
veïns també demanen, mentrestant no arriben aquests diners per a poder tornar a asfaltar el barranc, que al 
menys es facin actuacions puntuals per a poder arreglar les coses d’una manera puntual, és a dir, tan senzill 
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com a lo millor poder enviar una cuba d’aigua per a que es banyi una mica el terreny i allò no estigui i no 
aixequi tanta pols com aixeca, i més tenint en compte que a Tortosa quan venen ventades són ventades 
fortes com les que van tenir l’altra nit, per tant, el que si que vull deixar clar és que en cap moment nosaltres 
no hem intentat instrumentar absolutament res, sinó que el que hem fet és fer-nos ressò d’una queixa que 
ens han enviat, o que ens han fet arribar uns veïns i que pensem que nosaltres ho havíem de dir, ho havíem 
de portar al Ple perquè és la nostra responsabilitat política. Som regidors de l’Ajuntament de Tortosa i, per 
tant, tenim el deure i l’obligació d’atendre a tots aquells veïns que s’adrecen a nosaltres i així ho hem fet i ho 
continuarem fem. 
 
I finalment, per tancar, perquè tampoc no em vull estendre, donar les gràcies als veïns de Sant Llàtzer que 
avui estan presents aquí i que ens han donat la seva confiança per presentar aquesta moció al Ple. Moltes 
gràcies. 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU, i nou vots a favor corresponents als regidors 
dels grups municipals del PSC (3), d’ERC (2),d’IETE (2), del PP (1) i de PxC (1). 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A REALITZAR, 
CONJUNTAMENT AMB ACUAMED, UN PLA DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL MARGE DEL RIU DE LA ZONA 
DE FERRERIES NORD. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta del regidor del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. 
Josep Felip Monclús i Benet. 
 
“ El barri de Ferreries - Sant Vicent és un dels més poblats del municipi de Tortosa, i ha anat experimentant 
un creixement important al llarg de les darreres dues dècades. En aquest context, el barri ha crescut de 
forma significativa en la seva part nord, mitjançant el desenvolupament urbanístic del sòl situat entre l'eix de 
l'Ebre i la vora del riu. Però en aquest darrer àmbit, al costat del riu en la zona de Ferreries nord, no s'han 
realitzat les millores que correspondria a la seva actual condició urbana. Així, mentre el condicionament urbà 
de la vora del riu abasta tot el marge esquerre de l'Ebre al pas per la ciutat, en el cas del marge dret aquesta 
no comença a l'inici del tram urbà actual. Per contra, a la zona de Ferreries nord, a l'alçada de la Rambla 
Pompeu Fabra amb carrer València, limitant amb el Pla Parcial de la Fàbrica Faiges però ja dins el sòl urbà 
consolidat, trobem una plaça enjardinada paral·lela al riu que presenta dèficits importants. 
 
De la manca d'adequació de la vora del riu, se'n desprenen problemàtiques com l'abocament incontrolat de 
deixalles, o el creixement d'espècies al·lòctones, a part del lògic perill de caiguda accidental. I si a aquests 
dèficits hi afegim la falta de manteniment del passeig o la inexistència d'un espai de jocs infantils, el resultat 
és un espai molt gran però amb condicions insuficients per l'ús que en fan els veïns de la zona, que podria 
ser més intensiu si estigués en bon estat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent: 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Realitzar, conjuntament amb la societat estatal "Aguas de las Cuencas Medíterràneas" (ACUAMED), 
un pla de condicionament i millora del marge del riu a la zona de Ferreries Nord, incloent la seva neteja i 
l'eliminació de la flora al.lòctona. 
 
SEGON. Reposar el paviment desfet del passeig del parc Ferreries Nord, i realitzar-ne el manteniment 
necessari perquè no es malmeti com fins ara. 
 
TERCER. Instal·lar una zona de jocs infantil al parc de Ferreries Nord, aprofitant l'ampli espai disponible, que 
doni resposta a la demanda dels veïns de la zona. 
 
QUART. Iniciar els tràmits per donar una denominació a la plaça ajardinada de Ferreries Nord, tot 
consultant-ho amb l'associació de Veïns de Ferreries “. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, per reiterar que el barri de Ferreries de Sant Vicent és un dels 
més poblats de Tortosa i al llarg dels últims 20 anys ha fet un creixement important. En aquest context, el 
barri ha crescut, sobretot, des del que és la C-12 per la zona nord, fins arribar a la vora del riu i limitant amb 
el que és l’antiga fàbrica de Bau, avui en dia de Faiges. En aquest últim àmbit, a la vora del riu i limitant amb 
aquesta fàbrica a la zona de Ferreries Nord no s’han realitzat les millores que correspondria a la seva 
condició de zona urbana. 
 
Així, si mirem a l’altre cantó de riu, veiem que s’ha condicionat molt la zona urbana de la vora del riu, a tota 
la marge esquerra al pas per la ciutat però, a la marge dreta, en el rogle que comença des de l’antiga fàbrica 
de Bau fins lo que és el Passeig de Ribera, allí veiem que hi ha unes deficiències, sobretot ubicades a nivell 
d’una plaça enjardinada.  
 
Bé, de la manca d’adequació de la vora del riu se’n desprenen problemàtiques, les podem veure sovint, com 
que la gent aboca d’una manera incontrolada deixalles, allí s’hi poden trobar bé carros d’algun supermercat, 
bosses de “basura”, de tota classe d’estris desagradables, a més a més hi ha perill d’una caiguda accidental 
de la gent que s’hi atansa i, a estos dèficits, el que també hem trobat és que hi ha una manca de 
manteniment del que és la plaça, l’enrajolat, a la vora del riu hi ha un munt “d’adoquins” que estan aixecats 
i també es constata la inexistència d’un espai adequat per als jocs infantils, de fet allí és un espai, 
pràcticament, de joc d’animals de companyia casi, perquè acudeixen molts de gossos. 
 
Bé, llavors nosaltres pensem que s’haurien de crear les condicions suficients per a que els veïns de la zona 
poguessin fer un ús més intensiu d’aquest espai, i és per tot això que el grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya presentem la transcrita proposta de resolució: 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, per posar de manifest que des del seu grup municipal estan 
totalment d’acord amb els dos primers punts de la moció. Cal netejar, condicionar, millorar, il·luminar, en fi, 
tota aquesta zona com qualsevol altra de la ciutat. Això és evident, no cal ni comentar-ho que aquí estem 
totalment d’acord, ara bé, si que tenim dubtes amb el tema de la instal·lació d’una zona de jocs infantils, 
tenint en compte que la zona en sí, aquella plaça, no li diré exactament el nom que em van dir veïns de la 
zona perquè no seria molt respectuós, simplement li diré que és una plaça amb molts problemes. Entre el 
públic hi ha gent que li podria contar històries molt “llamatives” del que hi ha per allí, però bé, ara no és el 
moment. 
 
Per altra banda, també hi ha veïns que s’han dirigit a nosaltres i ens han comentat que, de cap manera 
aquella plaça es converteixi amb el que s’ha convertit la plaça Pius XII i d’altres del barri on, des de les 5 de 
la tarda fins les 9, les 10, les 11 de la nit, depèn si fa fred o si fa calor, en una invasió immigrant amb tots 
els seus fills. Molts veïns de Ferreries, de cap manera, hi aniran a aquestes places amb els seus fills, més 
aviat al contrari, perquè hi ha veïns que ens comenten que “ojalà” ara es poguessin tancar aquestes places. 
 
I ja per acabar, en quant al tema aquest de donar-li una denominació a la plaça, home, jo em sembla que 
més aviat és un tema municipal, que no és un tema d’una associació de veïns, per tant, ens abstindre’m. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant que, simplement i en la línia de sempre, fora de 
qualsevol tàctica partidista, nosaltres tot el que sigui bo per a Tortosa, per als ciutadans de Tortosa i els 
barris de Tortosa, és bo i ho acceptarem com a tal, per lo tant, la nostra proposta és positiva. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, per posar manifestar que a la moció hi ha diversos elements, ni ha 
un que és una inversió que, “ademés”, parteix de la base de que hi haurà col·laboració per part d’una 
agència estatal, hi ha una part que és de manteniment, vull dir que, per tant, exigible de manera immediata i 
una altra part que és el tema dels jocs infantils que és una mica més costosa. A natros ens sembla bé tot i, a 
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més a més, és una de les reivindicacions de l’Associació de Veïns de Ferreries i entenem que és una 
actuació necessària, ara bé, veiem en quin decalatge per a que es pugui assumir econòmicament, sobretot 
la part que fa referència a la inversió per part d’Acuamed, que primer segurament se li haurà de preguntar. 
Votarem a favor de la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, per manifestar la seva posició favorable, tot i tenir dubtes en el 
primer punt, les qüestions competencials, si és l’empresa o l’Agència Estatal Acuamed o és alguna altra 
institució, sigui la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, sigui l’Agència Catalana de l’Aigua. No obstant, 
votarem a favor, sobretot també tenint en compte, diguem, la inquietud veïnal i, per tant, ens fem ressò, 
conscients també de la situació econòmica i, per tant, en la planificació que s’escaigui en el programa 
d’inversions municipal. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, manifestant que, pel que fa a la moció que ens presenta el Sr. 
Monclús, ja li avanço que no li podem donar suport ja que, d’una banda, no creiem que sigui correcte el 
plantejament i, d’altra banda, tampoc respon a la realitat, tal i com ara li exposaré. A més a més, tampoc 
crec que sigui la manera, a través d’una moció, de demanar parcs infantils i altres inversions perquè llavors 
a cada Ple, cadascú de vostès, que porti una carta als reis a cada barri demanant parcs infantils o diferents 
actuacions a cadascun dels barris de la ciutat. Jo entenc que aquesta no és la manera de fer política, que 
pertoca. 
 
Si entren en el contingut de la moció, en primer lloc ens demana que, conjuntament amb Acuamed, 
realitzéssim un pla de condicionament. Un altre cop, una competència que no ens correspon i, un altre cop, 
sol·licitant-ho a una administració que no pertoca. En tot cas, el que hauria de fer o hauríem de fer és 
sol·licitar-li a l’Estat i l’Estat decidir quina administració ho porta a terme: si la Confederación Hidrográfica o 
si a través del Ministeri però, en tot cas, no crec que Acuamed sigui l’administració competent. 
 
I d’altra banda, ha anomenat abans que Acuamed tenia un projecte, doncs també voldria que, si poguessin, 
ens el presentessin aquí a l’Ajuntament perquè no tenim absolutament cap constància de que hi hagi cap 
projecte a la zona de Ferreries Nord. 
 
D’altra banda, ens demana també que actuem a la zona de Ferreries Nord, que entenem que és important i 
així ho estem fent, actuant per millorar els barris de la nostra ciutat, no només a Ferreries Nord però, 
concretament, a Ferreries Nord s’ha arranjat el talús que hi ha de baixada al riu i també s’ha portat a terme 
la construcció d’un aparcament públic nou, per tant, s’ha actuat a Ferreries Nord. Sabem que vostè viu a 
prop però, en tot cas, estem actuant a tots els barris de la ciutat perquè tots els barris mereixen que es 
reposin els paviments, allà on estan malament i arrangessin aquelles zones que estiguin en pitjors 
condicions. I ho estem fem, amb els pocs recursos que tenim, intentem anar arranjant aquelles parts de 
ciutat malmeses. I no és cert que estigui ple de deixalles ja que, en tot cas, quan hi ha hagut alguna deixalla 
s’ha recollit i s’ha netejat. 
 
I també ens demana una zona de parcs infantils a Ferreries Nord i ens encantaria posar-ne una allí. Allí i a 
totes les places que tenim a la ciutat i a tots els parcs que tenim i zones verdes, però els recursos són els 
que són i jo el que li voldria recordar és que a Ferreries hem posat, en els últims dos anys, dos parcs infantils 
nous: un a plaça Pius XII i l’altre a la plaça Mestre Monclús i, per tant, potser hi ha altres barris de la ciutat 
que necessiten que hi hagin més parcs infantils abans que haver-hi un nou parc infantil al barri de Ferreries, 
tot i que ens encantaria poder-ne posar, com li he dit, a tot arreu. 
 
Per tant, no podem donar-li aquest suport a la moció perquè entenem que aquesta no és la manera de 
portar a terme aquestes coses. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús per agrair, primer que res, als que hagin donat suport a aquesta 
moció i a la Sra. Roigé, el que li voldria dir és que diu que “no és la manera de presentar les coses”. Jo crec 
que tots els barris, i també el de Ferreries, i també aquella actuació tindria sentit comú, amb els recursos 
més adients que siguin per netejar aquella vora del riu. I, no fa molts de dies, hem vist com precisament 
davant d’aquella vora del riu, amb un pla d’ocupació s’ha pogut ficar i netejar tota la vora del riu, la part de 
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baix, a partir de l’embarcador, cosa que em sembla molt bé. El que estic dient és que, si els “adoquins” que 
s’estan aixecant es poden arreglar, seria fantàstic perquè no es malmetria més i si es pot netejar tota 
aquella zona, doncs, més que millor. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU, una abstenció corresponent al regidor del grup 
municipal de PxC i vuit vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3), d’ERC 
(2),d’IETE (2) i del PP (1). 
 
 
 
09.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA INSTANT AL PLE DE L’AJUNTAMENT A 
INICIAR ELS TRÀMITS PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta presentada pel regidor del partit Iniciativa Entesa per Tortosa, Sr. 
Jaume Forcadell i Torres. 
 
“ La crisi econòmica i financera que castiga avui la població de la nostra ciutat, el nostre territori, el conjunt del 
país i bona part del món occidental, ha posat de manifest la feblesa de la nostra economia i la necessitat de 
refer els paràmetres de creixement econòmic que ens han portat a la situació actual. 
 

La reorientació de la nostra economia ha de ser una de les prioritats per a les persones que tenim, avui, la 
responsabilitat de trobar solucions als nostres reptes col·lectius. Hem de fer tot el possible per posar els 
fonaments d'un futur pròsper i esperançador per a la ciutadania de Tortosa, i més en un moment en què 
els recursos econòmics són escassos i la situació econòmica de la gent treballadora, autònoms i petits 
empresaris és molt negativa i en alguns casos dramàtica. 
 

Un dels instruments fonamentals per a la planificació de les estratègies de desenvolupament econòmic i 
social futures per a Tortosa és la redacció d'un Pla Estratègic de ciutat, amb la col·laboració de la Universitat 
Rovira i Virgili i amb una orientació allunyada del debat partidista però que, alhora, garantisca la participació 
de totes les forces polítiques en el procés i gènere consensos. El Govern Municipal va reconèixer la 
importància que té l'elaboració del Pla en preveure la seua redacció en les anualitats 2008-2009 (Pla 
d'Actuació Municipal 2008-2011). L'incompliment d'este compromís per part del Govern Municipal fa que 
avui elevem al Ple Municipal la següent proposta d'ACORD 
 
Únic. Iniciar de manera immediata el diàleg i els treballs per a l'elaboració d'un Pla Estratègic de ciutat, que 
haurà d'estar redactat en el termini de dos anys. Per a la concreció dels terminis i la metodologia a seguir es 
convocarà una Junta de Portaveus extraordinària durant el mes de març “. 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament pren la paraula el Sr. Forcadell per manifestar que la crisi econòmica i financera que castiga 
avui la població de la nostra ciutat, el nostre territori, el conjunt del país i bona part del món occidental, ha 
posat de manifest la feblesa de la nostra economia i la necessitat de refer els paràmetres de creixement 
econòmic que ens han portat a la situació actual. 
 
La reorientació de la nostra economia ha de ser una de les prioritats per a les persones que tenim, avui, la 
responsabilitat de trobar solucions als nostres reptes col·lectius. Hem de fer tot el possible per posar els 
fonaments d'un futur pròsper i esperançador per a la ciutadania de Tortosa, i més en un moment en què els 
recursos econòmics són escassos i la situació econòmica de la gent treballadora, autònoms i petits 
empresaris és molt negativa i en alguns casos dramàtica. 
 

Un dels instruments fonamentals per a la planificació de les estratègies de desenvolupament econòmic i 
social futures per a Tortosa és la redacció d'un Pla Estratègic de ciutat, amb la col·laboració de la Universitat 
Rovira i Virgili i amb una orientació allunyada del debat partidista però que, alhora, garantisca la participació 
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de totes les forces polítiques en el procés i generi consensos. El Govern Municipal va reconèixer la 
importància que té l'elaboració del Pla en preveure la seva redacció en les anualitats 2008-2009, en el Pla 
d'Actuació Municipal 2008-2011. L'incompliment d'aquest compromís per part del Govern Municipal fa que 
avui elevem al Ple Municipal la següent proposta d’acord. Acord únic: 
 
“ Iniciar de manera immediata el diàleg i els treballs per a l'elaboració d'un Pla Estratègic de ciutat, que haurà 
d'estar redactat en el termini de dos anys, que és el termini que hi havia previst per a la seva redacció en el Pla 
d’Actuació Municipal. Per a la concreció dels terminis i la metodologia a seguir es convocarà una Junta de 
portaveus extraordinària durant el mes de març “. 
 
La funció de l’oposició a una corporació municipal com aquesta és de fiscalització de la tasca de govern, però 
també d’impuls de la mateixa. És evident que aquesta moció, sobre un tema del que hem parlat llargament en 
els últims 5 anys i abans, en els 4 anteriors, també se n’havia parlat bastant, és un tema en el que intentem fer 
un impuls a l’acció de govern. I l’impuls en la direcció d’iniciar un treball en el que ens hi podem trobar tots, en el 
que podem treballar junts, discutir, ja discutim prou, detectar un tema tan important com aquest per a la nostra 
ciutat en el que podem treballar plegats potser seria més que convenient. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, manifestant que des del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya entenem que hem de donar suport a aquesta moció perquè és bona i és necessària per al futur 
de la ciutat, perquè en la situació actual ens hem de replantejar moltes coses, en especial temes econòmics. 
I és fonamental que entre tots puguem aportar idees i opinions per saber cap on ha d’anar Tortosa. Ara bé, 
també creiem que els ciutadans, avui, el que ens estan reclamant també són les solucions del dia a dia, del 
que faré demà o el que faré la setmana que bé, tot allò que patim cada dia: comerços que estan tancant 
perquè no hi ha consum, gent que no pot pagar ni els impostos municipals, el qual també afecta al que entra 
a l’Ajuntament. Tenim a més a més una sèrie de problemes gravíssims que no els podem deixar penjats: 
immigració, atur, seguretat. Nosaltres evidentment, com ja li he dit, donem suport a la moció, però també 
pensem que no ens hauríem d’oblidar del dia a dia dels ciutadans perquè això, al fi i al cap, és el més 
urgent, és el dia a dia. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau per manifestar que, mirant això, la veritat és que pinta bé aquesta 
proposta. I pinta bé sempre i quan les coses vagin pel que diu aquí en el sentit, per exemple, de que sigui un 
pla amb una orientació lluny del debat partidista, però que garanteixi d’alguna forma la participació de totes 
les forces polítiques, doncs bé, a mi em pareix molt bé i molt correcte. Hem d’allunar-nos molt dels 
partidismes i hem de fer el que diu el company Casanova, treballar junts per a la ciutadania que el que vol 
és que féssim això per a salvar-los de moltes situacions greus. 
 
Pinta bé i sona bé també aquí quan diu que un pla estratègic posa els fonaments d’un futur pròsper i 
esperançador per a la ciutat de Tortosa. Doncs si es pot fer, de meravella i més quan hem de fer, diu aquí, 
que la situació econòmica i els recursos econòmics de la gent treballadora, autònoms i petits empresaris és 
negativa i, en alguns casos dramàtics, val la pena fer un pla, tirar-lo endavant i reduir o superar aquesta 
situació tan dramàtica de la societat. Per lo tant, nosaltres votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, per posar de manifest que la necessitat d’elaborar un pla 
estratègic de ciutat, a Esquerra Republicana de Catalunya pensem que no és un capritx. Es tracta de 
dissenyar la ciutat del futur, entenent la ciutat com un lloc adequat per a viure-hi, un lloc de trobada, un lloc 
de generació i de difusió de tecnologies, un lloc de creació de riquesa, en definitiva, un lloc saludable. 
 
I la funció d’un pla és la d’establir, entre totes aquelles accions que caldria emprendre, les estratègiques per 
aconseguir l’objectiu de projectar el futur de Tortosa i dels seus pobles, reforçar el caràcter de ciutat 
integradora, creadora de riquesa, ciutat turística i cultural, estratègica com a cruïlla dels països catalans i 
també hauríem orientada a tornar a esdevenir la capital de la vegueria. 
 
Pensem que l’impulsor d’aquest pla hauria de ser l’Ajuntament però cal que l’Ajuntament trobi sinèrgies 
amb la Cambra de Comerç, amb els sindicats, amb les associacions d’empresaris, amb les associacions de 
veïns, amb les entitats esportives i també les culturals, amb la delegació del Govern de la Generalitat i els 
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seus diferents serveis territorials i, com no, els partits polítics i la universitat Rovira i Virgili. 
 
Doncs, és probable que en el procés de diàleg i de consens que s’estableix a l’hora de fer un pla estratègic, 
ja només en sí mateix, això és molt positiu i molt creatiu, per lo tant, la postura d’Esquerra Republicana de 
Catalunya és que votem a favor de la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar que pel que es veu a la moció, l’anterior 
legislatura, en el context del pla d’acció municipal, ja es marcava una necessitat de que la nostra ciutat 
tingui un pla estratègic. Prompte farà un any de les eleccions municipals, tots recordem el debat que els 
diferents candidats van celebrar a l’auditori Felip Pedrell i allí tots els candidats van convenir en la necessitat 
d’impulsar un pla estratègic per la ciutat de Tortosa. I és que sense planificació no podem saber on anar, 
però es que sense estratègia mai sabrem com arribar-hi i, per tant, si un pla estratègic és imprescindible 
sempre per poder tenir la fulla de ruta de com desenvolupar, en tots els sentits, un municipi, una ciutat, avui 
aquesta necessitat és més peremptòria, més urgent atesa la crisi econòmica i que la prioritat de totes les 
administracions, començant per un ajuntament, ha de ser contribuir a resoldre el problema de la crisi 
econòmica i a poder resoldre el tema de l’atur amb la contribució que des dels àmbits institucionals podem 
fer-hi.  
 
El pla estratègic és imprescindible. Nosaltres això ho hem vingut dient també. Ho vam dir, de fet, al Ple de 
pressupostos on dèiem de que també en els pressupostos teníem que contemplar una partida per començar 
a caminar en aquesta direcció. Creiem fermament en les estratègies de planificació. Creiem fermament en 
la necessitat del pla estratègic i per això donarem suport a aquesta moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé, manifestant al Sr. Forcadell que a aquesta moció no li donarem 
suport, no perquè no creiem amb l’instrument del pla estratègic, que ja sap que si, que hi creiem i el 
compartim, sinó perquè no compartim la mateixa manera de fer les coses o no creiem que s’hagin de fer 
així. No és la junta de portaveus qui ha de determinar la metodologia del pla estratègic, ni ens ha de marcar 
el senyor Forcadell amb una moció des del seu grup, amb tots els respectes, quan ens hem de reunir. Ni 
tampoc estem d’acord amb la seva filosofia de perquè cal fer un pla estratègic. Un pla estratègic no es fa ni 
s’ha de fer fruit d’un situació econòmica adversa, com vostè diu a l’inici de la moció. Un pla estratègic 
estableix quina és la direcció de la ciutat i quins objectius es volen assolir, no es parteix d’una crisi ni ha de 
ser l’objectiu d’un pla sortir-ne de la mateixa. Un pla estratègic ha de ser independent de la conjuntura 
econòmica. Al pla estratègic de la ciutat suposo que, tot i el que diu a la moció, compartirà amb mi que no 
resoldrà els problemes actuals de les famílies. Aquest govern creu, com vostè ja sap, que Tortosa ha de tenir 
un pla estratègic que defineixi on ha d’anar la ciutat i quin és el seu full de ruta i li agraïm que reconegui la 
moció, que donem importància, com a govern municipal, a aquest instrument. Perquè aquest govern, a 
diferència dels anteriors, des del principi ha volgut portar a terme aquest pla estratègic i el portarem a terme 
i, per tant, celebrem que Iniciativa també ho vulgui, a diferència de temps anteriors. I portarem a terme la 
redacció del pla, així ho ha expressat l’alcalde i l’equip de govern i aquesta és la nostra voluntat, no es 
preocupi i, per tant, portarem a terme aquest pla estratègic que serà el full de ruta per a Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell per donar les gràcies a tots els grups pel seu suport, tot expressant 
que ja comença a ser habitual que lo que per als demés és normal i positiu, desgraciadament per al grup de 
Convergència i Unió no ho és. 
 
El senyor Alcalde em diu que aquest no és l’instrument per a proposar-ho, que aquí, que el plenari de 
l’Ajuntament de Tortosa no és ningú per a dir que es faci una junta de portaveus per a parlar sobre el tema 
durant el mes de març. Doncs trobo que tenen la pell molt fina, que passa, quin problema hi ha? Iniciar els 
treballs, dos anys per a fer el pla estratègic. Escolti, miri, jo fa 5 anys que m’assec pràcticament, ens fa falta 
un temps, i sempre hem estat d’acord amb això. De les poques coses que el Sr. Ferran Bel, candidat de 
Convergència i Unió a les eleccions municipals de l’any 2007 i un servidor, candidat d’Iniciativa a les 
mateixes eleccions, estàvem d’acord era en la necessitat de redactar un pla estratègic i vostès si que el van 
ficar al pla d’actuació municipal 2008-2009, però es que no ho han fet i ara no està al pla d’actuació 
municipal, ara no està. Home, no hauríem d’haver arribat a aquesta moció però es que hem d’arribar a 
aquesta moció, perquè és que fa tant de temps i ens han explicat tantes coses que al final un diu presentem 

34  /39  



una moció i a veure si arranquem d’una vegada, per no dir-ho d’una altra manera. 
 
Dia 15 de març de l’any 2007, per la seva banda el també candidat Ferran Bel va recordar que CiU, fa quatre 
anys que reclama un pla estratègic.  
 
Quinze de gener de 2008 a la presentació del PAM. L’actuació 214: pla estratègic per a les anualitats 2008-
2009. 
 
Divuit de juny de l’any 2009: Un comissionat coordinarà la redacció del futur pla estratègic de Tortosa. 
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha anunciat que abans de l’estiu de l’any 2009 farà arribar als grups polítics 
de l’Ajuntament una proposta per designar un comissionat que tindrà l’objectiu de coordinar el grup 
d’experts que haurà de redactar el futur pla estratègic del municipi. 
 
Quatre de l’u de 2011. L’alcalde Tortosa, Ferran Bel, va renovar ahir el seu compromís que durant aquest 
mandat s’impulsarà la redacció d’un pla estratègic. Voldria mantenir el compromís perquè aquesta qüestió 
pugui arrancar abans de final del mandat. 
 
Onze de juny de 2011. Vam constituir aquest plenari i va estendre la mà, alcalde, la mà estesa als grups de 
l’oposició, que s’ha notat moltíssim això de la mà estesa als grups de l’oposició en els mesos que portem de 
mandat ha sigut una constant això de la mà estesa, entre altres coses, perquè un dels temes pendents que 
s’haurà d’abordar serà el pla estratègic de la ciutat, un objectiu que ja s’havia marcat fa 4 anys. Mà estesa 
per a l’elaboració del pla estratègic. 
 
Vint de juny del 2001. Bel ha anunciat que l’Ajuntament impulsarà la redacció del futur pla estratègic de 
Tortosa a partir del setembre. Ara ja estem al setembre. 
 
Vint-i-vuit d’octubre del 2011. Les propostes del pla d’actuació municipal, que no inclou el pla estratègic, es 
poden incrementar amb la concreció del pla estratègic de la ciutat, que el govern local confia poder tenir a 
punt l’any vinent. L’any vinent és aquest, i ja estem al març. 
 
El Sr. Alcalde em diu “es que això no és manera de demanar-ho”. Jo ja no sé com demanar-ho. Perquè no ho 
fem? Perquè no ho fem d’una vegada per totes? Senyor Alcalde, des del 2003, porta 9 anys parlant del pla 
estratègic. Fa 4 anys que l’hauríem d’haver començat, 2 que l’hauríem d’haver acabat. I un pla estratègic no 
es fa en temps de crisi, quan vam començar a parlar d’això no ens esperàvem que això seria tan gros, però 
és més convenient que mai quan hi ha una revisió de model, quan hi ha la necessitat de revisar els 
paràmetres amb els que hem estat creixent, és més convenient. Però és que és igual, és que l’havíem de fer 
igual. És que totes les ciutats del nostra “tamany” aproximadament van pel segon i pel tercer. Es que anem 
amb retard, anem amb retard i ho sap, Sr. Alcalde. Això a vostè l’incomoda perquè vostè ho sap i, 
independentment de que vostès segueixen en la línia de no voler aprovar cap proposta que es faci des de 
l’oposició així una mica i tal..., home, l’altre dia se’n van carregar 8. Avui la de la reforma laboral. Ah, n’han 
aprovat una altra? Han acabat lo “cupo” i aquesta ja no tocava, no? Serà possible. 
 
Bé, vostès no ho aproven però, per l’amor de Déu, comencin el procés ja d’una vegada per totes, perquè 
això... I no, no, quan proposem fer una junta de portaveus al març es per veure si aquesta vegada va de 
veritat, perquè ja hem tingut unes quantes dates d’inici del tema i el tema no arranca. És molt important, Sr. 
Alcalde. Jo sé que vostè “ademés” sap que és important i per això jo encara m’explico menys com ens ha 
pogut passar això amb el pla estratègic. Gràcies. 
  

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la moció amb dotze vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU, i nou vots a favor corresponents als regidors 
dels grups municipals del PSC (3), d’ERC (2),d’IETE (2), del PP (1) i de PxC (1). 
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PART DE CONTROL 
 
 
10 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 6/2012, de 30/01/2012 
 7/2012, de 06/02/2012 
 8/2012, de 13/02/2012 
 9/2012, de 20/02/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 67/2012 a la 168/2012 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
11 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
12- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
  a) Mocions 
  b) Precs 
  c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 
A veure, el que jo més aviat volia fer és una queixa. Una queixa però que quedi constància. A veure, totes les 
mocions que presentem són rebutjades per tots els grups fins al punt de que, un cop les hem acabat de 
presentar, vostè Sr. Alcalde és el primer que diu “tots en contra”, vull dir que sembla que aquí hi hagi un 
pacte, un pacte gens amagat, de que tots contra Plataforma per Catalunya. Això nosaltres no ho hem fet mai, 
nosaltres deixem parlar a tothom, deixem opinar a tothom, tots els partits aquí representats poden, saben 
que nosaltres hem donat suport a moltes de les seves mocions. Llavors, a mi em dona la impressió de que 
hi ha una falta de respecte cap al grup municipal que jo represento, cap a la gent que ha votat a Plataforma 
per Catalunya perquè les nostres mocions tenen, o són tan respectables com les de qualsevol altra formació 
política. Llavors, simplement deixar constància d’això. No li demano, o sigui, no li faig una pregunta, 
simplement volia deixar constància de la queixa. 
 
02.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
Fa pocs dies el President Mas va expressar la possibilitat d’un transvasament del Roine. El nostre grup 
municipal es pregunta quin sentit té transvasar una aigua si en aquest moment tenim una dessaladora, la 
del Prat, que per cert, no s’utilitza al 100%. Quin sentit té fer un tub de 300 quilòmetres que costaria als 
catalans i catalanes uns 1000 milions d’euros, sense comptar els imprevistos que puguin sortir que, 
naturalment, pujarien el cost. El mateix que s’ha retallat en sanitat aquest any. 
 
Qui se’n beneficia? Els catalans i catalanes? Creiem que no és així. Serien aquests diners més productius en 
sanitat, educació o serveis públics d’atenció a les persones. Què en traiem d’afavorir polítiques 
transvasistes? La pregunta del nostre grup municipal és: Com es posiciona el grup municipal de CiU a 
Tortosa sobre aquest transvasament del Roine? 
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Sr. Alcalde, tinc dos preguntes més que no tenen res que veure. Vol que li faci després? Vol contestar 
aquesta o li faig totes? 
 
SR. ALCALDE 
Normalment tots fan les seves preguntes i després contestem. 
 
SRA. GAMUNDI 
D’acord. Des de fa molt de temps està per obrir el pas de l’Av. Canigó, del barri de Sant Llàtzer. Manca 
urbanitzar tota l’avinguda i suposem que expropiar algun terreny. Un altre problema que pateix aquesta 
barriada és la manca d’aparcaments, augmentant moltes vegades la prohibició d’aparcar, com ha sigut el 
cas del Barranc, que és lògic per una qüestió de seguretat, però no s’ha arreglat lo problema de 
l’aparcament, així ens ho han fet arribar els veïns o el veïnat d’aquest barri. Comerços i serveis del barri 
estan molestos per aquesta incomoda situació.  
 
Les nostres preguntes són: Quan i de quina manera s’obrirà el pas i s’urbanitzarà tota l’avinguda del 
Canigó? Es donarà una solució viable i pràctica per la manca d’aparcaments que pateix el veïnat d’aquest 
barri? Moltes gràcies Sr. Alcalde. 
 
03.- INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE 
Sra. Gamundi, començo per aquesta última qüestió: Quan començarà l’obra d’urbanització de l’avinguda 
Canigó? Molt fàcil, fa dos setmanes. Fa dos setmanes aquestes obres ja han començat, ja ho he explicat 
públicament, estan en marxa, no eren unes obres fàcils. Allí no feia falta expropiar res, era un pla parcial. Un 
pla parcial amb moltíssima dificultat de desenvolupar. És una entitat privada qui ho ha de desenvolupar, no 
és l’Ajuntament de Tortosa i, per tant les obres, una part, la part més important de l’avinguda Canigó i del 
carrer Rubí estan iniciades a instàncies, es veritat, d’aquest Alcalde i d’aquest Ajuntament, que hem fet 
entendre a la propietat que jo els hi vull agrair la situació i la capacitat de comprensió, propietat que també 
hem de dir que acaba depenent d’una entitat financera, per a poder fer aquestes actuacions que, “ademés”, 
també permetran un accés digne, millor i tal com cal a la futura escola de Sant Llàtzer. Primera qüestió. 
 
Segona qüestió. Quan se resoldrà els problemes d’aparcament? Si als problemes d’aparcament es fa 
referència a que es pugui o no es pugui aparcar al barranc, al barranc no es podrà aparcar. Amb la 
urbanització d’una part important de l’avinguda Canigó segurament, i del carrer Rubí, allí es generaran nous 
aparcaments, nous aparcaments que, evidentment, no a curt termini no utilitzaran els veïns d’aquella zona 
perquè allò, dissortadament, tardarem en veure que es construeixin els blocs que aniran, per tant, allò 
alleugerà sensiblement aquesta situació, però a aquell barri no tenim la possibilitat, no hi ha un espai físic 
sobre el qual construir un aparcament de superfície gratuït tal com hem fet a Ferreries, que n’hem fet 
quatre, o com hem fet al Temple i, per tant, no tenim solució ni vareta màgica per crear aparcaments. El que 
tenim clar és que al barranc no es pot aparcar i a més, aprofito aquesta pregunta per fer palès una decisió 
del govern municipal de que, no en aquest, sinó a tots els altres barrancs de la ciutat s’està ficant una nova 
senyalització perquè en algun moment hi havia hagut altres iniciatives però que als 15 dies, a les 3 
setmanes, quan hi ha hagut l’aiguat tothom ens en recordem i després, de forma “paulatina”, els veïns un 
ho prova, aparca, quan veu que no li passa res aparca l’altre veí i així ho convertim en una situació de fet. 
 
En aquest cas, concretament en el cas del barranc de Sant Llàtzer, també tenim una recomanació de l’ACA 
que és converteix en exigència quan estigui oberta la futura residència de la tercera edat, que va ubicada en 
aquell lloc, per a que no es pugui aparcar. Llavors, des de la setmana passada si no estic mal informat, 
estem ficant senyalitzacions noves a tots els barrancs i, a més a més, advertint a la població i ho estem fem, 
també ho hem de dit, de comú acord amb les diferents associacions de veïns que veuen absolutament com 
a comprensible la problemàtica que hem de resoldre i, també els hi dic, que la policia local serà estricta amb 
el compliment d’aquesta prohibició i si en algun moment s’ha de retirar algun vehicle, es retirarà algun 
vehicle, per tant, hem de demanar un missatge de que als barrancs no es pot aparcar.  
 
A les obres d’urbanització nosaltres tenim una situació, jo el que diria, de cert privilegi si em permet, perquè 
que en aquests moments, per part de la iniciativa privada, donada la problemàtica que té la ciutat, s’estigui 
tirant endavant una obra d’urbanització d’un pla parcial és súper excepcional. En trobaríem comptats a nivell 
de tota Catalunya i aquí hem tingut la sort de poder comptar amb aquest recolzament.  
 
I amb el tema del transvasament del Roine que el grup municipal es plantejava, d’Esquerra, una pregunta i 
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que ens traslladava quina és la pregunta respecte al tema del Roine, aquest grup municipal no té una 
posició diferent de la que té Convergència i Unió i de la que es va presentar Convergència i Unió amb el seu 
programa electoral a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Últimes eleccions al Parlament de 
Catalunya que amb aquest programa electoral vam tenir el reconeixement majoritari del poble de Catalunya i 
també de les Terres de l’Ebre i de la ciutadania de la ciutat de Tortosa. Moltes gràcies. 
 
04.- SRA. CHERTÓ 
A continuació pren la paraula la Sra. Chertó, qui manifesta que té vàries preguntes, les direccionaré també 
en aquest cas. Una de les preguntes és reiterada a alguna de les comissions que presideix el Sr. Lehmann. 
Fa referència al tema del viver d’empreses. Hem sentit a parlar molt durant els últims anys sobre el tema del 
viver d’empreses i ens agradaria, la pregunta és molt concreta, ens agradaria saber des de pràcticament en 
l’any de funcionament que porta el viver d’empreses, des de la inauguració, quantes empreses hi ha 
establertes. En el cas de que no hi hagin empreses establertes, si és per alguna qüestió d’incidències amb 
subministraments o alguna temàtica que hi hagi alguna deficiència. 
 
L’altra pregunta també va encaminada al mateix regidor, al Sr. Lehmann, i és referent al tema de fires. Tots 
seriem coneixedors que a data d’avui estaríem encetant una edició de Festast. A data d’avui encara no 
tenim els números concrets de Festast de l’edició passada, és a dir, els resultats finals amb unes 
conclusions. De la mateixa manera tampoc existeixen aquests números finals referents a la fira ExpoEbre. 
També començarem una propera edició al mes d’abril d’aquesta fira i encara no coneixem, no som 
sabedors, malgrat haver-ne fet la pregunta tant a comissió com al Patronat de Fires. 
 
I, finalment, la meva darrera pregunta és destinada al regidor, en aquest cas, seria d’Espai Públic. Seria un 
prec més que una pregunta, és un prec de seguiment. Al Ple del cinc de desembre del passat 2011 vam fer 
un prec referent a la plaça de l’Àngel, amb les actuacions que havíem passat amb els dos, tres o quatre 
edificis que ens havia comentat el Sr. Alcalde que havien començat els tràmits dels serveis tècnics per tal de 
poder donar pas a tot el procediment necessari per tal d’enderrocar aquestes cases. A dia d’avui tampoc no 
se’ns ha informat de quin estat està aquesta evolució del decret d’enderrocament i ens agradaria saber si, 
Sr. Alcalde, continuant amb el compromís, ens va comentar que seria aproximament un mes i mig, dos 
mesos. Ens trobem a portes dels tres mesos i només ens agradaria saber amb quin estat d’actuació estan 
aquests edificis. Un, dos o tres perquè tampoc no sabem quins són els afectats. Gràcies. 
 
05.- INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE 
Li recordo que les preguntes les adreça al govern i és el govern qui decideix qui contesta les preguntes. 
Aquest Alcalde de moment té la costum de, en la mesura de lo possible, poder-les contestar perquè, entre 
altres coses, de moment, de totes les qüestions que es plantegen l’Alcalde està al corrent i pot contestar-les. 
 
Parlant de comissions, Sra. Chertó, vostè em diu “No, és que no sabem com està lo tema del carrer de 
l’Àngel”. Tenim un problema. Tenim un problema perquè la regidora a la última comissió informativa 
d’urbanisme va informar precisament d’aquest tema, ho poden acreditar el altres regidors i, per tant, també 
sabrà que va passar a la llicència i li reproduïm el que li va informar la regidora d’urbanisme en comissió i 
que podem tornar-ho a informar aquí en sessió plenària. Us recordo la situació que es va produir, de que uns 
edificis van tenir uns petits despreniments que podien considerar-se perillosos i d’acord amb els serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Tortosa es va acordonar una part d’aquests edificis, la que ells entenien com a 
més perillosa. A la setmana següent vostè ho va plantejar, efectivament, el dia cinc de desembre. Recordo la 
data, entre altres coses, perquè era aquell famós pont del mes de desembre, de què pensàvem fer i en 
aquell moment li vam contestar: escolti, d’acord amb els requeriments tècnics i d’acord amb l’informe final, 
procedirem d’una forma o procedirem de l’altra. La forma que vam procedir també se’ls hi va informar en 
comissió i és de que vam oficiar als propietaris d’aquests habitatges, concretament dels que podien ser 
hipotètics tres habitatges afectats, els dos que són els dos que estan tocant més al del carrer Mercaders. 
Sabent que això també comporta un problema en un tercer perquè podria haver-hi algun encavalcament 
d’algun espai d’edifici en l’altre edifici però la qüestió és que, d’acord amb els informes dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament, es va requerir, no li sabria dir la data exacta però devia de ser durant la primera quinzena 
de desembre, als propietaris dels dos edificis a enderrocar. Els propietaris dels dos edificis ens van contestar 
i es van adreçar a aquest Ajuntament, que tenien la total predisposició a enderrocar-ho i que, a més a més, 
així ho farien i presentarien una llicència. Com que no era ruïna imminent s’ha de seguir el procediment de 
ruïna no imminent. Es va presentar dins del termini fixa’t, per part dels propietaris, la corresponent sol·licitud 
de llicència. Donat que estem al lloc on estem i estem dins de la zona del que podríem mantenir de protecció 
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patrimonial, aquesta llicència no només la pot donar l’Ajuntament de Tortosa sinó que es requereix 
prèviament l’informe de la comissió de Patrimoni. La comissió de Patrimoni, se li va adreçar i, de forma 
relativament ràpida dins del que podria ser, va informar favorablement, ficant alguns condicionaments, però 
va informar favorablement i se’ls hi va concedir llicència. Jo crec que això ja estàvem, devíem estar sobre 
finals del mes de gener. Independentment d’això ens consta que els propietaris havien sol·licitat diferents 
pressupostos per poder tirar l’obra endavant. I ens consta que a principis de febrer l’obra contractada per 
tirar-la endavant i hi havia un problema, que és el que ha retardat l’execució d’aquesta obra, amb Fecsa 
Endesa en quant al desplaçament d’un dels cables elèctrics que estan penjant d’aquesta façana i la 
ubicació d’un pal que s’ha de ficar per poder suportar l’enderroc. Aquesta autorització, si no estic també mal 
informat, la setmana passada va ser, i crec que així també se’ls va informar en la comissió, autoritzada per 
Fecsa malgrat encara no materialitzada. La setmana passada o l’altra, jo crec que era la setmana passada, 
la mateixa regidora d’urbanisme s’havia reunit amb els representants de la propietat per a fer-los palès la 
necessitat de fer una actuació urgent i quan diem urgent no era per la urgència de que l’edifici hagués de 
caure, sinó perquè tenim una època que és important a la ciutat, com s’ha fet a altres carrers de la ciutat, 
que és l’entorn de Setmana Santa, on tornarem a tenir turisme, tornarem a tenir visitants als comerços, per 
a que es pugui fer. I en principi se’ns va dir que, si no hi haguessin entrebancs, abans de setmana santa 
podria estar resolta aquesta qüestió. 
 
Respecte al tema de Fires i de Festast, en un primer moment ha dit que no existien els números, després jo 
crec que ha matisat de forma bastant més encertada, dient que no coneixien els números. Una cosa és que 
no els coneguin i l’altra cosa és que no existeixin, perquè si no existeixen els números no només estarà 
preocupada vostè, sinó estarà preocupat l’interventor municipal i la interventora dels organismes autònoms 
que ens haguessin fet el requeriment. Vostè em diu “no coneixem els números”, doncs escolti, ja li 
presentaran els números de Festast i de Fires a la propera comissió informativa i al Patronat de Fires més 
que a la comissió informativa, però bé, si ho podem fer a la comissió informativa pos es fa a la comissió 
informativa que, com diuen els castellans, el que abunda no danya.  
 
I respecte al viver d’empreses dir-li que hi ha firmats alguns contractes, jo ara tampoc no li sabria dir quants, 
també se l’informarà, també li diríem que hi ha algunes empreses que ja estan, alguna em consta que ha 
pres possessió d’alguna de les naus i algun dels despatxos. Hi havia un problema amb Fecsa Endesa que 
parcialment està solucionat i en quant a la toma de força, que pareixia que no estigués solucionat per a les 
naus, nosaltres, donat que s’allargava i que era un tema de certa controvèrsia entre l’empresa que havia 
executat l’obra, el projectista, Fecsa Endesa i la direcció de l’obra, havíem procedit ja fa unes setmanes o un 
mes, també l’informaran, a la instal·lació d’un grup electrogen autònom per a les naus, per a que puguin 
estar  operatives. Per tant, jo li diria que les tres qüestions li he contestat. 
 
 

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