
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

9 / 2012 
 
 
Srs. / Sres. Assistents: 
 
Alcalde - President: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors/es: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CHERTÓ ROIG, NÚRIA 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
FORCADELL TORRES; JAUME 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
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 accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

Tortosa, essent les dinou hores i trenta minuts del 
dia set de maig 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 

 
ESPAI PÚBLIC 

 
01 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de l’ordenança municipal de circulació. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
02 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per instar a l’imam de la mesquita de Tortosa 
per que condemni públicament les declaracions de l’imam de la mesquita Badr de Terrassa. 
 
03 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per condemnar la violència antisistema al 
carrer. 
 
04 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra la reducció de cotxes patrulla dels 
Mossos d’Esquadra per part del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
05 – Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per a la creació de la taula de 
turisme de la ciutat de Tortosa. 
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06 – Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya en defensa del cabal ambiental del 
riu Ebre. 
 
07 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per habilitar un aparcament públic 
gratuït en superfície al centre comercial de Tortosa. 
 
08 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per reclamar un nou pla 
d’industrialització per a Tortosa i les Terres de l’Ebre. 
 

 
PART DE CONTROL 

 
09 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
 - 14/2012, de 26/03/2012 
 - 15/2012, de 29/03/2012 
 - 16/2012, de 02/04/2012 
 - 17/2012, de 11/04/2012  

- 18/2012, de 18/04/2012 (extraordinària) 
 - 19/2012, de 18/04/2012 (extraordinària i urgent) 
 - 20/2012, de 23/04/2012 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 228/2012 a la 329/2012 
 
10 - Informes de l’Alcaldia.  
 
11 -  Control dels òrgans de la Corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 

*-*-* 
 

La Presidència declara oberta la sessió, sotmetent-se al Ple la declaració d’urgència relativa al següent 
assumpte no inclòs a l’ordre del dia: 
 
“ Dictamen de proposta de modificació del règim de dedicació i d’indemnitzacions per assistències a 
sessions al membres de la corporació ”. 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova per posar de manifest que al punt referent a la urgència hi 
votaran en contra, tot i explicant el motiu. Divendres passat vaig rebre un sms, per telèfon, a mig matí on 
em deien que em convocaven a una reunió urgent a les 14 hores. Jo, a través del mateix telèfon, fent el 
mateix, vaig contestar el missatge dient que a mi a les 14 hores m’era impossible, perquè tenia un tema 
personal a la clínica. 
 
Bé, resulta que per tarde obro l’ordinador per fer un cop d’ull a la premsa i em trobo que a la premsa, me 
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n’assabento per la premsa d’aquesta proposta de baixar el 3% del sou i tal. Evidentment, jo no li veig la 
urgència per cap “puesto” i encara li veig menys quan avui després de dinar, al correu electrònic tenia dos 
correus de l’Ajuntament, un sortit a les 13 hores i l’altre a les 15 hores, quan el Ple era a les 19.30 hores. 
Home, a veure, nosaltres ja ens hem queixat altres vegades de que ens dóna la informació amb molt poc 
temps, de vegades el dia abans o fins i tot divuit hores abans, com el tema del Pla d’ajust, però clar, que 
ens ho diguin a les 13 hores i a les 15 hores i el Ple és a les 19.30 hores, home, ens sembla fora de lloc, 
ens sembla exagerat, per tant, votarem en contra de la urgència. 

 
*-*-* 

 
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar-la amb 20 vots 
a favor, corresponents als regidors dels grups de CiU, PSC, ERC, I-ET-E i PP i 1 vot en contra corresponent al 
regidor del grup municipal PxC. 

*-*-* 
 
Seguidament es procedeix a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia: 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

01 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa en sessió ordinària del dia 5 de desembre de 2011, va aprovar 
definitivament la proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació i va entrar en vigor el dia 
4 de març de 2012. 
 
S’ha observat després de la publicació del text íntegre de l’Ordenança que el redactat de l’apartat c) de 
l’article 42, ha arrossegat la descripció de la norma derogada. 
   
Atès que la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió del dia 26 d’abril de 2012, va dictaminar 
favorablement per unanimitat el text de modificació de l’ordenança municipal de circulació, que ha 
redactat la comissió d’estudi encarregada de modificar-lo, nomenada per decret de l’Alcalde 791/2012. 
 
Amb la finalitat d’adaptar i actualitzar l’ordenança municipal de circulació per complir amb el mandat 
constitucional del principi d’igualtat, al Ple de l’Ajuntament, proposo: 
 
Primer.- Modificar l’ordenança municipal de circulació, d’acord amb el següent text que ha redactat la 
comissió d’estudi encarregada de modificar-lo nomenada per decret de l’Alcalde 791/2012 i que s’adjunta 
a aquest escrit proposta. 
 
Segon.-  Incloure aquesta modificació en l’actual catàleg codificat d’infraccions, anomenat nomenclàtor, 
aprovat per Decret de l’Alcalde, número 403/2012. 
 
Tercer.- Que el Ple de l’Ajuntament aprovi aquesta modificació “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús per manifestar que al seu grup diran que si a la proposta totes 
les vegades que calgui, perquè pensen que és just, en un moment en què a tothom li baixen el jornal, que 
els grups municipals i regidors es baixin el jornal. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde fa el següent aclariment respecte la intervenció del Sr. Monclús: Sr. Monclús, jo 
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portava pressa però veig que vostè em supera i encara en porta més que jo. Estem a la modificació de 
l’ordenança municipal de circulació. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Fet l’anterior aclariment, el Sr. Monclús es disposa a tornar a començar la seva intervenció. Nosaltres 
votarem que si perquè ja em sembla que va ser a primers de desembre de l’any passat que el grup 
municipal d’Esquerra va votar afirmativament a la proposta de modificació de l’ordenança, per lo tant, si hi 
ha hagut una errada de transcripció del redactat, és obvi que hem de votar que si, en el mateix sentit. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui manifesta que en el seu moment, al Ple d’ordenances, 
la posició del grup que representa ja no va ser favorable a les ordenances, per tant i en conseqüència, el 
seu vot serà negatiu. Entenem que pugui ser una qüestió, diguem, tècnica, de formulisme. Tot i així, 
després de dos meses de l’entrada en vigor de les ordenances, encara que sigui o que fos per aquest 
motiu, no denota tampoc un bon exemple el fet de que avui les tinguéssim que modificar, encara que 
només sigui per aquesta qüestió. I en qualsevol cas, si que creiem que hi ha un matís que no és solament 
tècnic sinó que, en fi, això permet que discrecionalment es fixi el temps màxim permès d’estacionar en una 
zona blava i per aquests motius que he explicat la nostra posició serà contrària. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació intervé el Sr. Alcalde, per situar una mica el debat. Aquesta no és una ordenança de caràcter 
tributari i, per tant, no s’aprova quan les altres ordenances. Aquesta ordenança es va aprovar quan es va 
aprovar i no té res que veure amb les ordenances de caràcter fiscal. Tampoc no és un error tècnic de res. 
Aquí l’únic que es tracta és de establir que l’ordenança en relació a la zona blava estableix, estrictament, 
que se sancionarà quan se superin els 90 minuts i si no se superen els 90 minuts no es pot sancionar en 
aquest sentit i el que s’estableix és que enlloc de que se superin el 90 minuts, se superi el temps límit 
autoritzat. Això quina implicació immediata té? La implicació immediata que té és que s’estableix una zona 
exprés entorn al mercat municipal, en la qual només es podran estar entre 15 i 18 minuts, no ho recordo 
exactament, per a que la gent pugui carregar i descarregar, simplement, carregar i descarregar. Una mica a 
demanda del que havia per part dels “paradistes” del mercat, que hi haguessin uns aparcaments que no 
fossin només per aparcar i estacionar el temps que es vulgui, sinó un temps mínim per a entrar i carregar 
les compres que s’havien fet amb caràcter previ, per tant, aquest era un objectiu. I un altre objectiu, si més 
endavant ens plantejàvem que, en algun lloc o en tota la ciutat, enlloc de 90 minuts es podia ampliar a 
120 minuts, que és el límit que també s’estableix a altres ciutats, era tenir la porta oberta, llavors no es 
farà de forma arbitrària, no es farà en funció del que li paregui al senyor vigilant del parquímetre, ni a 
l’empresa del parquímetre, ni res, sinó que es fa en base a criteris. Que passa? Que la publicació, o sigui, 
que l’aprovació de l’ordenança requereix anar al Ple, requereix una publicació, requereix tota una sèrie de 
passos que els tècnics entenen que no cal fer cada vegada que féssim algun canvi d’aquestes 
característiques com el que ara implementem i, per tant, l’única modificació que es fa és aquesta i per 
aquesta raó, independentment puc entendre el posicionament de tots els vots. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Sabaté Ibarz, que posa de manifest que en qualsevol cas, 
l’explicació del Sr. Alcalde denota que no estava prou clarament explicada la qüestió.  
 
Clarificada i explicada, en qualsevol cas, el que no estem d’acord és en aquesta discrecionalitat del govern 
municipal obviant, diguem, el Ple a l’hora de fixar els límits. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde per posar de manifest que la seva explicació era la que està a 
l’acord del Ple i a l’expedient si vostès s’han revisat. Si no se l’han revisat, està clar que no estava. I poden 
votar en contra de tot el que creguin convenient, sense cap altra més justificació i ja està. Jo l’únic que els 
hi clarifico és que vostès han donat una argumentació amb la seva posició de vot, ha dit que ja van votar 
en contra quan el Ple de les ordenances fiscals, aquesta no és una ordenança fiscal, lo qual em fa pensar 
a mi que potser no s’ho havien repassat bé. Si vostès ja s’ho havien repassat i el problema és que no ho 
havien entès, doncs tampoc cap problema i poden votar absolutament en contra. 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 18 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU (12), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i 3 vots en 
contra corresponents als regidors del grup municipal del PSC. 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
02 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR A L’IMAM DE LA 
MESQUITA DE TORTOSA PER QUE CONDEMNI PÚBLICAMENT LES DECLARACIONS DE L’IMAM DE LA 
MESQUITA BADR DE TERRASSA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el regidor i portaveu de Plataforma per Catalunya, 
Sr. Jordi Pere Casanova i Panisello: 
 
“ Atès que ja fa més de dos mesos que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar a la mesquita Badr del 
carrer Doctor Pearson de la ciutat de Terrassa per gravar, traduir i analitzar alguns dels discursos que 
l'imam Abdeslam Laarusi pronuncia tots els divendres davant més de 1.500 fidels musulmans. Segons 
les investigacions, el líder religiós posava exemples de com copejar les dones. 
 
Atès que una vegada es van donar a conèixer els discursos i un cop traduïts i exposats a l'opinió pública, 
s'hi podien llegir frases com "no es tracta de trencar-los els ossos o fer-les sagnar, el millor és copejar-les 
amb un bastó, amb els punys o les mans en diferents parts del cos". A més, en els seus discursos, l'imam 
aconsellava als seus fidels de "corregir" les dones que mantinguessin conductes "desviades" aplicant-
los-hi fórmules de violència física i psicològica, explicant com i de quina forma havien de copejar-les o 
maltractar-les. 
 
Atès que l'imam denunciat és vocal d'un dels grups musulmans més importants de Catalunya, el Consell 
Islàmic Cultural de Catalunya, i que els seus missatges són discriminatoris i vulneren el principi 
d'igualtat i el dret a la integritat física i moral de la dona. 
 
I atès que al grup municipal de PxC li preocupa tot això exposat més amunt i per tant vol manifestar el 
seu més profund rebuig als fets esdevinguts a la mesquita Badr de Terrassa, i ens preocupa que a la 
mesquita de Tortosa es promoguin la violència, l'odi i el maltractament a la dona, per tant, ens veiem 
en el deure de presentar aquesta proposta. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Instar l'imam de Tortosa al fet que manifesti públicament la seva condemna i rebuig sense embuts a les 
declaracions de maltractament, odi i violència contra la dona per part de l'imam Abdeslam Laarusi de la 
mesquita Badr de Terrassa ”. 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Casanova, qui exposa que, abans de passar directament 
a la moció, li agradaria fer un comentari. Aquesta moció no va en contra de ningú, no va en contra de cap 
col·lectiu, no va en contra de ningú. L’únic que volem és que si un senyor ha dit una barbaritat, doncs 
evidentment, que és condemni, que es condemnin aquestes barbaritats.  
 
Més enllà del que faci la justícia, que ja sabem que això ha anat a parar a la justícia, fora d’això o a més a 
més d’això, que també els seus col·legues, per dir-ho així, ho condemnin. Dit això passo a la lectura de la 
moció. (El Sr. Casanova llegeix la proposta més amunt reproduïda). 
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Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell per manifestar que la seva opinió sobre les declaracions de 
l’imam de Terrassa és que són una autèntica aberració i esperem que la justícia faci el que ha de fer al 
respecte. 
 
Dit això, pensem que aquesta, com moltes altres de les propostes que presenta Plataforma per Catalunya, 
no es fan amb l’ànim de construir ni de buscar solucions als problemes actuals de la nostra societat i que, 
en canvi, es fan amb motivacions populistes i, de vegades, de manera irresponsable i poden generar odi, 
alimentar la por i incitar a la violència. És per tot això que, tot i que rebutgem de manera profunda les 
declaracions de l’imam de Terrassa, votarem en contra d’aquesta proposta i de les dos següents que 
presenta el grup de Plataforma per Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament, i fent ús del seu torn, el Sr. Monclús manifesta al Sr. Casanova que el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya també rebutja aquestes declaracions que es van fer, però el grup 
municipal d’Esquerra Republicana per Catalunya celebrem l’actuació que els mossos d’esquadra i també 
la professionalitat que han demostrat. I a més celebrem que es deixi treballar a la justícia. Pensem que 
l’Ajuntament no és ningú per exigir a ningú una declaració pública en cap sentit, per tant, votarem aquesta 
proposta en contra. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació el Sr. Sabaté Ibarz pren la paraula per manifestar que és del tot notori que la formació 
política que representa i, per tant, el grup municipal està per les polítiques d’igualtat de gènere, està 
contra la violència masclista, està contra les polítiques sexistes, com ho està també per l’impuls de 
polítiques de cohesió social, de programes interculturals per assolir aquesta cohesió social, tant a la nostra 
ciutat com al nostre país, per tant, és del tot evident que rebutgem aquestes manifestacions i aquesta 
prèdica de l’imam referit en aquesta moció. 
 
Fins ara no havíem entrat en el debat de les propostes que formula Plataforma per Catalunya. Entenem 
que aquesta formació radicalitza un discurs polític populista amb evidents connotacions xenòfoges i, per 
tant nosaltres, més enllà de les seves propostes, les votem, les hem votat en contra i les votarem en 
contra. Algunes tenen trampa, volen justificar el seu paper en el sí de l’Ajuntament i d’altres són, 
senzillament, inadmissibles. Per tant, votarem en contra d’aquesta moció i de les següents. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui dirigint-se al Sr. Forcadell i al Sr. Sabaté, manifesta que aquí 
els únics que fomenten l’odi i la violència són la gent que diuen aquestes barbaritats com aquest imam. 
 
Jo, abans de llegir la moció, ja he dit que no anava contra ningú, ni contra cap grup, ni contra cap col·lectiu. 
Simplement contra un senyor que ha dit barbaritats i perquè s’han de condemnar.  
 
Per altra banda, Sr. Monclús, l’Ajuntament és molt lliure i és molt capaç de demanar una condemna a qui 
cregui convenient. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 1 vot a 
favor, corresponent al regidor del grup municipal de PxC i 20 vots en contra corresponents als regidors dels 
grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1). 

 
*-*-* 

 
03 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA 
ANTISISTEMA AL CARRER. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el regidor i portaveu de Plataforma per Catalunya, 
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Sr. Jordi Pere Casanova i Panisello: 
 
“ Atès els greus aldarulls que van succeir a Barcelona el 29-M, dia de vaga general, que el president de la 
Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable senyor Artur Mas, va qualificar d'actes d'autèntica kale 
borroka o el que és el mateix terrorisme de carrer. Fets que va qualificar el conseller d'Interior, el senyor 
Felip Puig, com fruit d'una estratègia planificada de delinqüents i gent amb instint criminal que reflecteix 
el pitjor de les expressions de la violència urbana. 
 
Atès que l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias, va estimar els danys fruit de la violència urbana el 
dia 29 de març en mobiliari urbà a la ciutat de Barcelona en més de 200.000 euros i que els danys a 
interessos privats i empresarials van ser molt considerables. Sumant a més, el cost que suposa a les 
arques públiques mobilitzar a 9.385 agents de policia. 
 
Atès que segons les pròpies autoritats, han manifestat que Barcelona s'ha convertit en la capital 
antisistema de la violència urbana i que aquest col·lectiu aprofita qualsevol reivindicació o festa del poble 
català per fer mal tant als nostres béns públics i privats com a la imatge de la capital de Catalunya a 
l'estranger. 
 
Atès que fets molt similars es van produir el passat 15 de juny a les portes del Parlament de Catalunya on 
molts dels representats polítics del poble escollits democràticament van ser insultats, escridassats i en 
alguns casos agredits. Fets que van provocar que el president de la Generalitat hagués d'entrar al 
Parlament en helicòpter donant una imatge totalment perjudicial per Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. -  Condemnar pública i rotundament la violència antisistema que està patint la societat catalana en els 
últims temps en diferents i reiterades ocasions. 

 
2. - Donar total suport des del nostre Ajuntament tant al Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya com al Ministeri de l'Interior en la seva lluita contra la violència urbana. 

3. - Fer arribar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, als sindicats dels Mossos 
d'Esquadra SME-CCOO, SAP-UGT, Sindicat de Policies de Catalunya i Col·lectiu Autònom de Treballadors de 
Mossos d'Esquadra un reconeixement públic de la seva feina. 
 
4. - Donar suport a la Generalitat de Catalunya a l'hora d'instar al Ministeri de Justícia del Govern de l'Estat 
Espanyol a que endureixi les penes per delictes de violència urbana i modifiqui les lleis per tal d'actuar 
amb més fermesa contra totes aquelles que facin ús de la violència de carrer ”. 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova per exposar que aquesta moció encara és més clara, és més 
simple i és més senzilla. (I a continuació el Sr. Casanova llegeix la proposta més amunt reproduida). 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, per expressar que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya també volen manifestar la condemna de la violència urbana, però al mateix temps el que fem és 
que condemnem la criminalització que s’està fent per part del Sr. Casanova, dels moviments socials i de 
les manifestacions majoritàriament pacífiques que estan lloc en els darrers temps. 
 
Tant en aquest cas com en la següent proposta, el que ens sembla és que estem davant de mocions que 
l’únic que pretenen és generar desconfiança entre els ciutadans. Sembla que l’únic és ficar la por al cos, 
per lo tant això és pur populisme, per tant, tant aquesta com la següent la votem en contra. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació el Sr. Casanova pren la paraula per manifestar al Sr. Monclús que aquesta proposta, tot i que 
l’hagi fet Plataforma per Catalunya, qui va qualificar a tots aquells individus de terroristes de carrer i de 
kale borroka va ser el Sr. Puig, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Això no ho diu Plataforma 
per Catalunya, eh? Gràcies. 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 1 vot a 
favor, corresponent al regidor del grup municipal de PxC i 20 vots en contra corresponents als regidors dels 
grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1). 
 

*-*-* 
 
04 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA LA REDUCCIÓ DE COTXES 
PATRULLA DELS MOSSOS D’ESQUADRA PER PART DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el regidor i portaveu de Plataforma per Catalunya, 
Sr. Jordi Pere Casanova i Panisello: 
 
“ Atès que la política de retallades aplicada pel Departament d'Interior s'està deixant notar en els recursos 
dels que disposen els Mossos d'Esquadra per fer la seva feina amb qualitat i capacitat de resposta. 
 
Atès que el Conseller d'Interior, el senyor Felip Puig, ha reconegut en seu parlamentària la reducció de 
446 cotxes - 21% sobre el total - durant aquest any, passant de 2.202 cotxes el 2011 als 1.756 actuals. 
 
Atès que aquesta reducció suposa que enguany hi hagi un 10% menys de cotxes de policia respecte del 
passat 2011 que puguin vetllar per la seguretat dels ciutadans a la Regió Policial Terres de l'Ebre, segons 
va publicar "El Periódico de Catalunya" el passat 28 de març. 
 
Atès l'efecte desigual d'aquestes retallades, que contrasta amb la de Barcelona, governada pel mateix 
color polític que la Generalitat de Catalunya, on la reducció de vehicles és del 6,7%. 
 
Atesa l'alerta per part dels sindicats dels Mossos d'Esquadra sobre la precària situació que moltes 
comissaries per la falta de vehicles i les paraules del portaveu Antoni Castejón del sindicat SME, que va 
afirmar que "el juny passat es van graduar 700 mossos més i no s'ha comprat un sol cotxe, aquest juny 
ho faran 600 més i n'hi hauran 500 cotxes menys, com patrullaran?" 
 
Proposta d'acord : 
 
PRIMER.- Rebutjar les retallades de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya entorn a la 
reducció de vehicles dels Mossos d'Esquadra. 
 
SEGON.- Denunciar que aquesta reducció espectacular afectarà a la qualitat del servei i capacitat de 
resposta i pot provocar un deteriorament seguretat pública tant necessària en temps de crisi. 
 
TERCER- Sol·licitar a la Conselleria d'Interior frenar la política de retallades en torn a la seguretat pública 
per tal de garantir un bon funcionament del servei. 
 
QUART.- Traslladar l'acord del Ple Municipal al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, els 
sindicats dels Mossos d'Esquadra SME-CCOO, SAP-UGT, Sindicat de Policies de Catalunya i Col·lectiu 
Autònom de Treballadors de Mossos d'Esquadra ”. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 1 vot a 
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favor, corresponent al regidor del grup municipal de PxC i 20 vots en contra corresponents als regidors dels 
grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1). 

 
*-*-* 

 
05 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE 
LA TAULA DE TURISME DE LA CIUTAT DE TORTOSA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el regidor i portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Sr. Josep Felip Monclús i Benet: 
 
“ El principal canal de projecció exterior d'una ciutat és el turisme, sobretot entès com a fenomen social i 
econòmic. És de tots conegut que el turisme juga un paper molt important per a l’economia d'un territori o 
d'una ciutat, ja que aporta riquesa i contribueix a l'ocupació i és que el turisme dóna feina. En el context de 
les Terres de l'Ebre ho va demostrar un estudi de la Universitat Rovira i Virgili: coincidint en el 
desenvolupament d'un pla de dinamització del turisme el percentatge del PIB corresponent a aquest 
sector passava del 6,5% al 8% en 4 anys. 
 
La ciutat de Tortosa i el seu terme municipal són un territori que ha evolucionat cap a una societat mixta 
de base industrial i de serveis. La crisi que ens ha engolit fa del tot necessari apostar per aquells sectors 
que promoguin la diversificació de l'economia i reviscolen la creació d'ocupació. Entre aquests sectors 
destaquen les activitats econòmiques vinculades al turisme. El turisme dóna feina, i per tal de garantir 
l'èxit de les empreses del sector privat que duen a terme aquestes activitats, cal comptar amb sistemes de 
col·laboració públic - privat, enfocats cap a la promoció del desenvolupament empresarial i la creació 
d'ocupació. La creació de llocs de treball, doncs, és una responsabilitat que recau en el sector privat però 
que s'exerceix en un context molt condicionat per les polítiques públiques. 
 
En aquest sentit, es planteja la necessitat d'aglutinar els esforços, tant de suport a la creació de producte 
turístic, com de promoció, de comercialització i de gestió, a través de la consolidació d'una estructura (de 
cost econòmic 0) que sigui capaç de generar una visió global sobre els problemes i oportunitats del 
turisme a Tortosa i amb capacitat de decisió i d'execució. Tant el Pla estratègic del Turisme a Catalunya, 
com el document Turismo 2020 de la Secretaria d'Estat de Turisme, com el Pla estratègic de Turisme de 
les Terres de l'Ebre, posen de manifest la necessitat de vehicular les polítiques de futur a través d'ens de 
col·laboració públic - privat. 
 
Per aquest motiu, es proposa la creació de la Taula de Turisme de la Ciutat de Tortosa. Amb aquesta eina 
s'hauria d'afavorir la col·laboració entre els agents públics i privats. La missió de la "Taula del turisme de la 
ciutat de Tortosa" ha de ser l'establiment d'un fòrum permanent de debat i treball on s'arribi a conclusions 
i a acords orientats a la creació de producte, la promoció turística, prioritats, activitats a realitzar, etc. Tot 
plegat, per aconseguir la màxima corresponsabilitat público - privada per fer front als reptes que 
actualment planteja el turisme a la nostra ciutat: 
 
1.- Planificació estratègica. 
2.- Creació de producte turístic.  
3.- Gestió de producte turístic. 
4.- Comercialització i difusió de producte turístic. 
5.- Suport a l'emprenedor i captació d'inversions. 
 
Aquests reptes s'han d'enfocar mitjançant el foment de la col·laboració públic - privada, del conjunt d'actors 
imprescindibles per a la promoció del desenvolupament empresarial i la creació d'ocupació. En aquest 
sentit, es planteja que en formin part, com a mínim, representants del següents àmbits: 
 
- Tots els grups municipals representats a l'Ajuntament de Tortosa, EMD's de Jesús, Campredó i Bítem, i 

Pedanies de Reguers i Vinallop. 
 
- Agents econòmics i socials representatius, especialment la Cambra de Comerç, associacions 
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empresarials, sindicals, i associacions de comerciants.  
 
- Serveis Territorials del departament de la Generalitat responsables en matèria de Turisme. 
 
- Universitat Rovira i Virgili - Campus Terres de l'Ebre. 
 
- Empreses privades de l'hosteleria, restauració, guies turístiques, empreses turístiques, agències de 

viatge. 
 
- Associacions de veïns, clubs esportius, i qualsevol entitat que organitzi esdeveniments que atraguin 

visitants a la ciutat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent:  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. El Ple Municipal acorda la creació de la Taula de Turisme de la Ciutat de Tortosa, com a eina 
indispensable per tal de cercar la màxima corresponsabilitat público - privada per fer front als reptes i 
potencialitats que actualment planteja aquest sector a la ciutat. 
 
SEGON. El Ple Municipal insta l'equip de govern a iniciar els contactes amb els diferents actors vinculats al 
sector turístic de la ciutat, tant públics com privats, per a convidar-los a participar en la Mesa del Turisme 
de la Ciutat de Tortosa ”. 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit el Sr. Monclús pren la paraula per manifestar que sabem que el principal canal de projecció 
exterior d’una ciutat és el turisme. A més a més el turisme aporta riquesa i contribueix a crear feina, a 
crear ocupació. 
 
Estem davant d’una crisis que ens ha engolit i fa del tot necessari apostar per aquells sectors que 
reviscolen la creació d’ocupació i entre aquests sectors destaca el turisme. El turisme dóna feina i, per tal 
de garantir l’èxit de les empreses que duen a terme aquestes activitats, cal comptar amb sistemes de 
col·laboració públics i privats. És en aquest sentit que plantegem la necessitat de sumar, d’aglutinar 
esforços a través de la consolidació d’una estructura que sigui capaç de tenir i de generar una visió global 
sobre els problemes i les oportunitats que ens dóna el turisme a la ciutat de Tortosa. 
 
Tant el Pla estratègic de turisme a Catalunya, com un document que va fer la Secretaria d’Estat de Turisme, 
que es diu Turisme 2020, com el Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, tots posen de manifest 
la n necessitat de vehicular les polítiques turístiques de futur a través d’ens de col·laboració públic – privat. 
Podríem ficar també l’exemple de l’estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita, de la Ràpita, que és algo 
que funciona en aquest sentit, de col·laboració públic – privat. 
 
És per aquest motiu que proposem la creació de la taula de turisme de la ciutat de Tortosa. La taula de 
turisme vol ser un espai de reflexió, de participació i també de consens, on especialistes del sector puguin 
estar i sentir-se escoltats i ajudar a marcar les línies mestres del turisme tortosí. En aquesta taula haurien 
d’estar representats els hotelers, els restauradors, els guies de la ciutat, les agències de viatge, els 
professors universitaris, associacions i tots els grups polítics representants a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
La creació d’aquest fòrum de treball ha de tenir un cost zero per a l’Ajuntament, ja que ningú ha de cobrar 
per col·laborar amb la taula del turisme. Tots junts podem fer créixer el turisme i créixer l’ocupació a la 
ciutat. 
 
És per tot això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent proposta 
de resolució. Té dos punts. (El Sr. Monclús exposa tots dos punts tal i com es descriuen a la proposta 
reproduïda més amunt). 
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Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Casanova, qui manifesta que després de l’espectacle que 
hem viscut fa un moment, on tres propostes de Plataforma per Catalunya, i pràcticament sense 
argumentar, han estat votades en contra per tots els grups municipals, nosaltres suposo que ara el lògic 
seria dir que a partir d’aquí votarem en contra també de totes les propostes que vinguin i sense 
argumentar. Evidentment, jo no ho faré. Jo tinc aquí molt clar, i ho vaig dir el primer dia que vaig entrar aquí 
com a regidor, que nosaltres donarem suport a tot allò que sigui bo per Tortosa, ho presenti qui ho 
presenti, m’he és absolutament igual. 
 
Jo tinc res en contra de cap formació política i ho saben tots els que estan aquí. Jo no tinc res en contra de 
ningú, sempre i quan respecti unes mínimes normes de joc i estigui en contra de la violència i de les 
amenaces i tal. A partir d’aquí jo respecto totes les postures. 
 
Per tant, com que nosaltres no farem el que han fet vostès, jo Sr. Monclús, la proposta que fa vostè crec 
que és bona per a la ciutat, crec que el turisme, el bon turisme, no aquell que pateixen a llocs com Lloret i 
tal, que això és impresentable, nosaltres creiem que per a l’economia de Tortosa el turisme és bàsic, és un 
sector bàsic i, per tant, tindran tot el nostre suport. 
 
Només tinc un dubte, que és, vostè parla dels sindicats. Jo crec que la imatge dels sindicats, avui per avui, 
és totalment desprestigiada després del que ha passat aquests últims 8 anys, en què els sindicats no 
s’han mogut per a res, tot i que l’atur continuava apujant de manera brutal, es perdien les condicions de 
feina que s’havien guanyat durant molts anys i s’estava perdent poder adquisitiu a mans plenes, crec que 
els sindicats s’haurien de quedar al marge i deixen això en mans dels professionals i dels experts. 
 
A partir d’aquí, i fent aquest petit ajust, petit comentari, tenen tot el nostre suport i votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, per posar de manifest que des del seu grup estan totalment 
d’acord en què el turisme té un paper importantíssim per a l’economia d’un territori i, en aquest cas, per a 
l’economia de la ciutat i de la ciutat de Tortosa. També és una part econòmica molt poc desenvolupada, 
malgrat la potencialitat que té i tots sabem en diferents aspectes. 
 
El turisme, com el Sr. Monclús diu aquí a la moció, en efecte necessita d’una col·laboració pública i privada, 
adient com diu el Pla estratègic de turisme de Catalunya o el document Turisme 2020 de la Secretaria 
d’Estat i Turisme o com el mateix Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre. 
 
Una taula de turisme a mi em pareix bé, a mi tot el que sigui algo que intenti fer coses positives per a la 
ciutat, per a tortosins i tortosines i, per extensió per al territori, a mi em pareix molt bé i jo, lo que pugui, ho 
recolzaré. El que passa és que també hem de tenir en compte que el que no podem fer és diversificar els 
esforços i fer una taula de turisme, tenir una regidoria de turisme, fa poc es va contractar un gerent de 
turisme, bé, tot és bo, jo no critico res però tindrem que buscar un sistema d’unificar els esforços per a fer-
los més rendibles, més eficaços i més eficients, no? Estic d’acord en què la taula de turisme té davant uns 
reptes que vostè fica aquí, de la planificació estratègica, de la creació del producte turístic, de la gestió del 
producte turístic, etc., etc., i que és evident que hem de millorar el posicionament turístic de Tortosa a 
partir de la identificació i de la implementació dels seus fets diferencials i també de desenvolupar 
oportunitats de turisme, especialment de turisme si pot ser de qualitat, a partir d’una fórmula que unifiqui 
d’una banda la participació ciutadana, d’altra la creació d’una consciència d’acollida turística i l’altra de 
crear productes turístics. 
 
Jo sol voldria fer una petita reflexió en aquest aspecte del turisme a la nostra ciutat. I faré la reflexió citant 
determinats casos: Casa natal de Felip Pedrell, es va enderrocar totalment. La plaça d’Alfons quan es va 
fer el famós pàrquing, allí va sortir un munt de restes arqueològiques, de les quals sols queda, i pobreta 
està baix d’unes palmeres allà al Parc segons s’entra a mà dreta, una església paleocristiana. Jo dic 
església però bé, una d’això, allà està mullant-se, perduda i tot això, no? La portalada del banc de Tortosa, 
aquella també es va perdre, no? Hem perdut un munt de coses. Tenim les muralles que gràcies als Amics 
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dels Castells es tiren endavant, però tenim el recinte emmurallat més important en quilòmetres de longitud 
de Catalunya i bé, fem el que podem, lògicament, Tortosa tampoc té una capacitat econòmica però bé, el 
turisme si però anem analitzant moltes coses que deixem passar i que malmetem del nostre turisme. Jo 
doncs no sé, ara mateix el Mas del Bisbe a Bítem, allò està que cau totalment, no? Bé, jo entenc les 
dificultats, entenc les mancances però bé, que estudiéssim tot de forma global i potenciéssim al màxim els 
instruments que milloren la capacitat de Tortosa de cara al turisme. 
 
Per lo tant, la nostra votació serà positiva a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Seguidament el Sr. Forcadell pren la paraula per exposar al Sr. Monclús que comparteixen el caràcter 
estratègic del sector del turisme, és de fet un dels pocs sectors que estan aguantant el cop davant la crisi i 
en concret a la nostra ciutat i al nostre territori, tots els estudis que s’han fet parlen de que tenim un marge 
encara important de creixement en aquest sector. Jo crec que aquí a Tortosa és una evidència que estem a 
les beceroles del que podríem arribar a ser a nivell turístic. 
 
Sembla també que com a ciutat poc a poc ens ho anem creiem, sembla que va calant. A partir d’això 
comença a haver un cert treball sectorial, s’ha comentat aquí la gerència del pla de foment, avui hi ha una 
proposta damunt de la taula, considerem que és una proposta interessant, n’he pot haver moltes al 
respecte, és una proposta interessant, la votarem afirmativament. 
 
I és important, sobretot, creure’ns-ho i a partir d’aquesta convicció fer allò que hem de fer. Des del punt de 
vista sectorial? Sí. La planificació i l’execució d’aquestes actuacions en relació al món estrictament del 
turisme. La promoció sí, però també en altres sectors. Hem de tenir molt clar i volem fer arribar aquesta 
reflexió avui aquí perquè pensem que és important que Tortosa no desenvoluparà el sector turístic d’una 
manera a l’alçada del que podríem esperar, si en paral·lel no millorem la situació social de determinats 
barris de la nostra ciutat, per tant, polítiques socials, si no prenem determinades decisions urgents sobre 
quina és l’evolució urbanística de la nostra ciutat i si no comencem a fer política d’habitatge i planificar 
també en aquest camp d’una manera contundent. 
 
Per tant, sí a totes aquestes actuacions, des del punt de vista sectorial, des del punt de vista del turisme, 
però atenció que si no fem altres coses en paral·lel i planifiquem també en aquests altres camps, Pla 
estratègic senyor Alcalde novament, Pla estratègic per cinquè any gairebé consecutiu, si no planifiquen en 
tots aquests altres camps, generem objectius i anem a assolir determinades fites, turísticament mai 
arribarem allà on podríem arribar. 
 
Votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, per manifestar que votaran a favor. 
 
És una proposta positiva. A la nostra ciutat el sector serveis, el turisme, és una potència econòmica que cal 
definir estratègies i, a més a més, el turisme és transversal i per tant aquí el que cal és tenir en compte 
unes estratègies molt definides en tots els sectors. Dos: remar tots a una, des de l’Ajuntament, des del 
sector privat, des del sector públic, totes les figures que envolten a les iniciatives turístiques, des de 
empresaris, des de la restauració i després una cosa molt important també, clar aquí ja s’ha dit, ho venim 
dient pràcticament a cada sessió plenària: és del tot imprescindible un Pla estratègic per a la ciutat on, a 
més a més, aprofundiríem no solament convindríem en la idoneïtat d’aquesta proposta, sinó que podríem 
reflexionar sobre la transversalitat i sobre altres iniciatives de cohesió, de concentració per a poder tenir, 
que aquesta iniciativa encara pogués ser molt més millorada. 
 
I és necessari perquè les últimes dades de l’atur del mes passat, a la part del Camp de Tarragona no han 
estat dolentes. És veritat que és estacional i que això està relacionat justament amb l’àmbit turístic, amb 
les vacances de Setmana Santa, en canvi aquí ens han estat negatives. Reflexionem sobre això, és molt 
important.  
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Per tant, crec que és del tot positiva aquesta iniciativa i des del nostre grup municipal li donarem suport. 
Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé, tot i avançant-li al Sr. Monclús que no li podran donar suport, 
per diferents motius. 
 
En primer lloc, perquè ens porta una moció al Ple d’una cosa que ja estem fent, d’una cosa ja s’ha iniciat, 
d’una cosa que consta exactament al Pla d’Actuació Municipal. Exactament hi consta la creació de la taula 
sectorial del turisme. 
 
En segon lloc, perquè com li he dit s’està fent i l’Alcalde i el regidor de Turisme ja estan treballant amb els 
diferents agents de l’àmbit turístic, restauració, hotelers, agències, comerç, tot el sector i, per tant, 
entenem que està presentant de nou al Ple una moció d’un àmbit, d’un sentit que ja estem actuant. 
 
A més a més, discrepem del que diuen vostès a l’exposició del que ha de ser una taula de turisme o una 
mesa, perquè a cadascun dels punts hi estan dient una cosa. Perquè creiem que els objectius són i han de 
ser un altres i aquesta taula ha de tenir la transcendència que ha de tenir en el moment que li pertoqui. I a 
més a més, si a la taula li posem tots els representats que vostès diuen: grups municipals, EMD’s, 
pedanies que nosaltres li diem pobles, diferents entitats, per exemple també ens posa als clubs esportius, 
sap que passarà? Entenem nosaltres que el que passarà és que això no serà ni una mesa ni una taula, 
acabarà sent un ens totalment inoperatiu que no portarà enlloc pel que fa al turisme. 
 
I a més a més, si anem al segon dels punts, on s’insta al govern a iniciar contactes, a iniciar amb actors 
vinculats al turisme de la ciutat, també és una cosa que ja fa temps que s’està fent, ja fa temps que s’està 
portant des de l’àrea de turisme i des d’alcaldia i per tant només cal que parli amb el sector, amb els 
diferents sectors de la ciutat de l’àmbit turístic, veuràs que això ja s’està portant a terme. 
 
Per tant, des del govern estem fent una aposta ferma pel turisme. Ja ho vam dir quan vam presentar el 
nostre programa d’Actuació Municipal, com un dels eixos principals del nostra programa, perquè creiem 
que el turisme és vital per a la ciutat i perquè ha de ser un dels motors que Tortosa necessita per a la 
recuperació econòmica, i per això estem treballant en aquest sentit. Per tant, no creiem que calgui aquesta 
moció, no entenem aquesta manera de fer oposició, presentant mocions de coses o que s’estan fent o que 
ja estan previstes al Pla d’Actuació Municipal i per això no li podem donar el nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament el Sr. Monclús pren la paraula per manifestar, en primer lloc al Sr. Dalmau del Partit Popular, 
que pensem, sobre el que vostè deia, que tots aquests actors poden estar a la taula i per lo tant la reflexió 
seria que podem donar més valor al turisme. De fet el que ens interessa és de tots els actius turístics que 
tenim, acabar creant producte turístic, que pots comercialitzar. Per lo tant, li dic gràcies pel suport positiu a 
la moció que hem plantejat, igual que al senyor Casanova, a pesar que ell fa les seves objeccions respecte 
als sindicats, també dir-li gràcies pel recolzament que ens dona. 
 
Als companys d’Iniciativa: Jo crec que el turisme és una cosa que ja s’ha d’abordar ja, ja, ja, vull dir, 
immediatament i, per lo tant, això no està barallat, crear una taula de turisme, en que es pugui tirar 
endavant un Pla estratègic per a la ciutat, vull dir, ens sembla totalment correcte. I també d’acord amb el 
senyor Sabaté i agrair-li el posicionament del seu grup perquè tots volem remar a una i el que està clar és 
que s’havien encomanat ja fa temps estudis a la Universitat Rovira i Virgili per veure si realment, plans de 
dinamització turística al territori ebrenc, havien suposat augmentar  el producte interior brut que aportava 
el turisme i s’havia vist que sí, que l’augmentava en un punt i mig. Això és important per crear ocupació, 
per donar feina a la gent. 
 
Respecte a la senyora Meritxell i les argumentacions que feia, doncs bé, em sembla molt bé que ella digui 
que això ja ho porten al seu programa, però bé, també el que he de remarcar és que al seu programa 
també portaven altres coses, com era per exemple fer el de les piscines i allò doncs continua de la manera 
que continua. Per lo tant, crec que tirar endavant una taula de turisme em semblaria, ens semblaria a 
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l’oposició, molt encertat. 
 
Respecte a que ha parlat amb els diferents operadors del sector turístic. Home doncs, em sembla molt bé 
senyor regidor que ho faci, senyor Alcalde. Nosaltres també hem parlat, ens hem ficat en contacte amb 
més de 120 gent que tenen que veure en aquest aspecte i alguns ens han dit que no havien arribat encara 
vostès a ells, però bé, ja hi arribaran. Per lo tant, agraïm a tots aquells que han votat aquest recolzament a 
una taula de turisme que pot ajudar a que un sector econòmic estratègic per a crear ocupació a la nostra 
ciutat tiri endavant. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 9 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups municipals d’ERC (2), PSC (3), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1) i 12 
vots en contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU. 

 
*-*-* 

 
06  – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL 
CABAL AMBIENTAL DEL RIU EBRE.   
 
 “ La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), òrgan regulador de la conca va donar a conèixer, el passat 
25 d'abril, en el marc de la reunió de constitució del Consell de l'Aigua de la demarcació, la seva proposta 
de cabal ecològic i ambiental per al tram final del riu Ebre dins el nou Pla de Conca. El règim de cabals que 
fixa és inferior als 100 metres cúbics per segon del cabal mínim que fixava l'actual pla de conca fet que 
pot agreujar el mal estat del tram final del riu Ebre i sobretot els problemes de regressió, subsidència i 
salinitat que amenacen el futur del Delta de l'Ebre. La realitat és que definitivament ha proposat un cabal 
variable que oscil·la entre els 80 metres cúbics per segon i els 155 metres cúbics per segon. Per tant, la 
proposta situa un cabal mínim de mitjana de només 106,9 metres cúbics per segon, molt lluny també del 
règim hídric que havia aprovat la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, i que el Parlament 
de Catalunya va aprovar com a proposta pròpia, així com molts ajuntaments de les Terres de l'Ebre. 
 
La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, òrgan consultiu i participatiu que es va constituir 
el febrer del 2006, és l'únic organisme que fins ara ha realitzat un estudi rigorós i científic on s'assegura el 
cabal mínim necessari per garantir un tram final de riu viu i un futur segur pel Delta de l'Ebre. Uns cabals 
mínims diferenciats en funció de la tipologia de l'any hidrològic. L'aportació anual prevista era de 12.517 
hectòmetres cúbics a l'any (396,9 m3/s) en anys humits, 9.482 hectòmetres cúbics a l'any (300,6 m3/s) 
en anys mitjans, i 7.149 hectòmetres cúbics a l'any (226,7 m3/s) en anys secs. 
 
Segons la Directiva Marc de l'Aigua, els plans de conca han de començar determinant amb metodologia 
científica el cabal mínim necessari per mantenir el bon estat ecològic dels diversos trams fluvials, i només 
després es poden atorgar noves concessions. Per contra, ara amb el cabal proposat per la CHE ens trobem 
amb unes xifres que no responen ni a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre i el seu 
Delta i per tant poden ser contraris a la Directiva Marc de l’Aigua. 
 
Davant l'amenaça que suposa la proposta de cabal de la CHE pel futur socioeconòmic i mediambiental del 
tram final del riu Ebre, el Delta de l'Ebre i els seus municipis, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya de Tortosa proposa al Ple l'adopció de la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1. Refermar el compromís polític amb les Terres de l'Ebre i la defensa del riu Ebre, rebutjant la proposta de 
cabal ambiental pel tram final del riu feta per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre durant la constitució 
del Consell de l'Aigua de la Demarcació de l'Ebre el passat 25 d'abril de 2012. 
 
2. Demanar al Govern de la Generalitat, que convoqui amb caràcter d'urgència una reunió extraordinària 
de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. 
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3. Demanar al Govern de la Generalitat que defensi la incorporació dins del nou Pla de Conca de l'Ebre del 
règim de cabals ambientals elaborat per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. 
 
4. Demanar al Govern la Generalitat que aquesta defensa es faci mitjançat totes les vies possibles i davant 
totes les institucions afectades, incloent-hi les europees. 
 
5. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als 
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, a la 
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre “. 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Monclús, qui manifesta que a la Junta de Portaveus han 
estat discutint sobre la conveniència de retirar aquesta moció que presentava només el grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i presentar-la com una moció a la qual s’adhereixen tots els grups del Consistori 
i, per lo tant, es discutirà després i tothom després dirà el seu posicionament. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde manifesta al Sr. Monclús que entén que queda retirada la proposta, en tant en 
quant a la moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, cosa que agraeix i que serà 
substituïda després per una declaració que farà l’Ajuntament i que, en tot cas, en faran referència al final 
de les propostes dels grups municipals.  
 

*-*-* 
 
La moció resta retirada. 

*-*-* 
 
07 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER HABILITAR UN 
APARCAMENT PÚBLIC GRATUÏT EN SUPERFÍCIE AL CENTRE COMERCIAL DE TORTOSA. 
 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el regidor i portaveu del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Sr. Antoni Sabaté i Ibarz: 
 
“ Davant de la recent ampliació d'aparcaments en zona blava a la nostra ciutat, que anava lligada a la 
construcció de l'aparcament de la plaça Mossèn Sol, obres que encara no s'han iniciat i que haurien ja 
estar acabades, i el malestar que aquest fet ha provocat entre els nostres conciutadans. 
 
Davant de la manca d'utilització dels aparcaments ampliats en zona blava per part dels usuaris, com es 
pot comprovar els dies laborables, amb les repercussions econòmiques que això suposa per al comerç 
tortosí i els sectors econòmics de Tortosa. 
 
Davant de la necessitat de la millora de la mobilitat al centre de la ciutat, que creiem que cal fer amb 
criteris sostenibles i en absolut recaptatoris.  
 
Atès que al centre de la ciutat hi ha espais que es poden habilitar gratuïtament per a l'aparcament de 
vehicles. 
 
Atès que recentment, just ara fa un any, es va obrir el pas peatonal als terrenys de RENFE per connectar 
l’Eixample Antic I l’Eixample del Temple. 
 
Atès que justament al costat d'aquest pas hi ha uns terrenys pertanyents a RENFE, que en el passat han 
estat ocupats per empreses privades per l’ús comercial, i actualment es troben tancat i en desús. 
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Atès que aquests terrenys ocupen un franja independent en ella mateixa i deslligada i autònoma dels 
serveis ferroviaris, superior als 2.000 metres quadrats, tal com es pot veure a les imatges que s'adjunten 
en la present proposta. Dit espai està situat al costat del pas de vianants que uneix la ronda Docks amb el 
carrer Cervantes, que té uns 20 metres d'amplada i 120 metres de llargada, i que quasi bé només amb 
tasques de neteja una part d'aquest espai ja pot ser útil per crear una cinquantena de places a la zona que 
actualment està pavimentada amb llambordes, i amb la resta d'espai, amb una petita actuació, faria que 
s'hi poguessin encabir al voltant de 120 vehicles. 
 
Des del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya estem convençuts que, davant de la greu 
situació econòmica que estem patint, s'ha de treballar amb la línia de cercar aquelles actuacions 
imaginatives i viables, que creïn sinèrgies i complicitats per tal de donar les màximes facilitats als nostres 
comerços i emprenedors, amb propostes com aquesta, que respon a les necessitats de Tortosa, d'un gran 
servei per a la ciutadania, en uns moments en què l'ampliació de zones blaves ha suscitat una viva 
polèmica i malestar entre la ciutadania. 
 
És per aquest motiu que elevem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 

PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer: Que s'aposti pels aparcaments gratuïts per millorar la mobilitat al centre i afavorir el comerç a la 
nostra ciutat. 
 
Segon: Que s'estudiï la viabilitat tècnica de la proposta exposada en l’explicació de motius de la present 
moció, amb la finalitat de poder crear una zona d'aparcaments gratuïts en superfície a la zona descrita 
anteriorment, al terrenys en desús de RENFE, i que suposa la dotació d'entre 50 i 120 noves places 
d'aparcament. 
 
Tercer: Que es gestioni amb ADIF la corresponent cessió dels terrenys per a la esmentada finalitat 
d’interès públic, i sense cap mena d'ànim recaptatori ni lucratiu, si s'escau, amb la mateixa figura legal de 
concessió administrativa a favor de l'Ajuntament de Tortosa, que es va fer el pas de vianants entre els dos 
eixamples. 
 
Quart: Que s'adeqüin els terrenys esmentats amb la mínima inversió possible, amb tasques de neteja que 
permetrien habilitar al voltant de 50 places d'aparcament de forma quasi bé immediata, i si s'escau, 
habilitar les partides pressupostàries corresponents per tal d'adequar la resta dels terrenys i arribar fins a 
les 120 places d'aparcament gratuït en superfície al mateix centre comercial de Tortosa “. 
 
 

 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar que durant aquestes setmanes és un tema 
molt recurrent i de conversa gairebé diària l’ampliació de les zones blaves de l’aparcament en superfície a 
la nostra ciutat. Una ampliació de zones blaves que tenia que anar acompanyada, segons l’acord plenari 
del seu moment en l’anterior legislatura, per la construcció del pàrquing a la Plaça Mossèn Sol, per tant 
diguem que aquesta és una actuació controvertida, provoca un rebuig bastant  generalitzat i, a més a més, 
diguem que és l’aplicació d’un acord parcial. 
 
Però avui nosaltres, la nostra moció no va a parlar de les zones blaves. Pretén elevar una proposta al 
plenari perquè també pugéssim donar resposta a la necessitat que també té la nostra ciutat de tenir 
aparcaments en superfície gratuïts i és en aquest sentit que la proposta està referida a l’espai dels 
terrenys de Renfe que en un altre temps també van ser ocupats per una de les empreses de la nostra 
ciutat. 
 
La moció en la seva exposició de motius diu que davant de la recent ampliació d’aparcaments en zona 
blava a la nostra ciutat, que anava lligada a la construcció de l’aparcament de la plaça Mossèn Sol, obres 
que encara no s’han iniciat i que haurien d’estar ja acabades, i el malestar que al nostre entendre aquest 
fet ha provocat entre els nostres ciutadans, davant de la manca d’utilització dels aparcaments ampliats en 
zona blava per part dels usuaris com es pot comprovar els dies laborables, on les repercussions 
econòmiques que això suposa per al comerç tortosí i els sectors econòmics de Tortosa, davant de la 
necessitat de la millora de la mobilitat al centre de la ciutat, que creiem que cal fer amb criteris sostenibles 
i en absolut recaptatoris, atès que al centre de la ciutat hi ha espais que es poden habilitar gratuïtament 
per a l’aparcament de vehicles, és per aquest motiu que elevem al Ple de l’Ajuntament la següent proposta 
d’acord. (El Sr. Sabaté Ibarz  exposa els quatre punts tal i com es descriuen a la proposta reproduïda més 
amunt).  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova per posar de manifest que el seu grup municipal ja es va 
posicionar en el seu moment en contra de l’ampliació de les zones blaves a Tortosa.  Ja vam dir que només 
era una forma de continuar posant la mà a la butxaca dels tortosins.  
 
Amb el que diu el Sr. Sabaté, que estic totalment d’acord, només cal fer una volta per Tortosa, per les 
noves zones blaves o per aquelles que se’ls ha ampliat l’horari com per exemple al barri de Ferreries el 
carrer Ulldecona, el carrer Alcanyís i d’altres, per la tarde no hi ha ningú, per no haver, no hi ha ni cotxes, o 
sigui, han desaparegut misteriosament. Llavors clar, desapareixen els cotxes, desapareixen els 
consumidors, allí no ha quedat ningú. Clar, si no hi han cotxes, si la gent no va allí com anaven abans, 
doncs és evident que no. 
 
Des del nostre grup municipal creem que més enllà d’un rectangle que aniria entre els dos ponts, el pont 
de l’Estat i el pont del tren, i des de Felip Pedrell fins a Cristòfol Despuig, allí entenem la zona blava perquè 
és el centre de Tortosa, però fora d’aquest rectangle no entenem que hi hagi d’haver zona blava. Nosaltres 
estem totalment en contra. 
 
També com diu el Sr. Sabaté, i també estic absolutament d’acord, el que cal és més aparcament de 
superfície gratuït. És evident que dintre d’aquest rectangle que he marcat no és possible,  però sí al lloc on 
parla el Sr. Sabaté. Per tant, tenen el nostre vot favorable i estem totalment d’acord. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau, manifestant que al seu grup també donen el seu vot positiu al 
Partit Socialista, en el sentit de què, llegint el que fiquen a la proposta, cosa que creu molt adient ja que la 
millora de la mobilitat al centre de la ciutat hi ha que utilitzar criteris sostenibles i en absolut recaptatoris, 
defensant sempre els interessos de la ciutadania i aquests espais són els que fa un moment s’han sentit 
al Ple a través de la lectura de la moció, a través del que expressava el company Casanova. 
 
Llegiré la part final que també crec que és molt interessant. S’ha de treballar en la línia a cercar aquestes 
actuacions imaginatives i viables que creïn sinèrgies i complicitats per tal de donar les màximes facilitats 
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als nostres comerços i emprenedors, responent a les necessitats de Tortosa, donant un gran servei a la 
ciutadania en uns moments en què l’ampliació de zones blaves ha suscitat una viva polèmica i malestar 
entre la ciutadania. Repeteixo, el grup municipal del Partit Popular dóna el vist i plau, dóna el seu vot 
positiu a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell per posar de manifest que també donaran suport a la proposta 
del Sr. Sabaté. Hem tingut ocasió en els últims mesos de debatre sobre l’ampliació de la zona blava, sobre 
la confusió que ens genera sobre el model de mobilitat que vol tenir Tortosa. Hem expressat en moltes 
ocasions també la nostra preferència pels aparcaments dissuasius a la perifèria, se n’ha fet algun, però 
pensem que se’n poden fer més, ara bé, si no potenciem el transport públic això és absolutament 
impensable, per tant, tot i que hi ha un pla de mobilitat que entenem que es va fer d’una manera més per 
oportunisme i per justificar l’ampliació de la zona blava que per fer la reflexió que necessita Tortosa al 
respecte, pensem que encara hi ha pendent una bona reflexió sobre la mobilitat a Tortosa. 
 
Vista la situació actual amb l’ampliació de la zona blava, tot i que hem estat en desacord tota l’oposició, ja 
consolidada, veiem en bons ulls la possibilitat de fer un aparcament per a intentar que com a mínim gent 
que va allí a treballar pugui ficar el cotxe a algun lloc, perquè realment estem deixant a la gent en una 
situació, a veïns i a gent que va a treballar, en una situació que no té ni cap ni peus, i és que no sap on 
ficar el cotxe, i a més a més no li donem transport públic per anar a treballar.  
 
Per tant entenem que la proposta és positiva, que si és tècnicament viable, si el règim jurídic del sòl, si la 
institució de qui depèn ho pot fer possible, entenem que seria una bona opció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús per exposar que també el grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, grup de Tortosa, li donarà suport perquè pensen i estan d’acord en què al centre de la ciutat, en 
superfície es pugui tenir una zona d’aparcament. És veritat que s’han de fer les gestions davant d’Adif i 
vostè ho sap que Adif és un ós molt, molt dur de rossegar, per tal de que cedeixin els terrenys que s’ha 
proposat per fer els aparcaments gratuïts. 
 
És una proposta en positiu i que indirectament també serviria per afavorir el comerç de la ciutat de 
Tortosa. I a més a més crec que s’hauria d’aprofitar per fer una reflexió respecte a la mobilitat perquè a lo 
millor, si això es pot aconseguir, podríem aprofitar per alliberar alguna de les zones d’aparcament que hi ha 
a l’avinguda Generalitat i que pogués haver un carril que tingués preferència per que pogués circular el 
transport públic amb més rapidesa o inclús que es valorés la possibilitat de que hi hagués un carril per que 
es pogués circular amb bicicleta, quan ja hi ha un col·lectiu a la nostra ciutat que ho està reclamant 
insistentment. 
 
Per tant, el nostre vot és favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé per posar de manifest que començarà parlant-li al Sr. Sabaté 
Ibarz del que ha fet aquest govern per resoldre la mobilitat i els aparcaments de la nostra ciutat, que és 
molt més del que es va fer en anteriors mandats, molt més del que es va fer quan el PSC governaven i, per 
cert, encara que no li agradi que li recordi el passat, el PSC en cap moment van fer res per resoldre el 
problema dels aparcaments a la ciutat. 
 
El Partit Socialista de Tortosa passarà a la història, pel que fa als aparcament, anant a “Baratijas”, van 
comprar un aparcament, encara recordo la imatge, van comprar un aparcament de joguina i allí van 
anunciar o van riure-se’n d’aquest govern municipal dient que no seriem capaços de portar a terme cap 
aparcament. I també recordo algun regidor socialista que públicament, a mitjans de comunicació va dir, 
referent al pàrquing de la plaça del Carrilet, que ni sos néts, ni sos rebesnéts veurien mai un aparcament 
allí i que sempre acabarien veien un forat i també molts dels regidors van dir aquí mateix, en aquest 
plenari, el seu cap de llista anterior va dir que no seríem capaços i va denunciar aquell procés dient que 
allò quedaria amb un forat, perjudicant a la ciutat. 
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En tot cas, de moment aquell pàrquing està fet, està en funcionament, a punt de finalitzar n’hi ha un altre i 
la resta estan en procés i, a més a més, s’han creat 432 noves places d’aparcament en superfície 
gratuïtes a Tortosa. I li tornaré a detallar on estan, perquè veig que encara no en són molt conscients la 
major part de vostès. Al barri del Temple, al costat de la plaça del Mil·lenari, del pont del Mil·lenari, perdó, hi 
ha 130 places noves, a Ferreries Nord, al carrer Comerç 98, al costat de l’escola de Ferreries 48, a l’antic 
emplaçament dels mossos a Ferreries 105 i al davant de l’institut Joaquim Bau 48 gratuïtes. Total 432 
noves places i amb reordenació d’aparcaments 185 noves, per tant, 618 noves places que, si ens centrem 
en la zona del Temple, que és on vostè s’ha fixa’t ara, són 130. 
 
A banda, també li recordo que les zones blaves, els hi recordo a més d’un de vostès, no tenen un objectiu 
recaptatori, sinó que el que es vol és que realment hi hagi places d’aparcament, que és el que s’ha 
aconseguit, i si parla amb comerciants de la zona de l’avinguda Generalitat, amb gent de la restauració i 
serveis, sabrà que estan d’acord amb aquesta zona, zona blava que per cert voldria recordar-los a vostès, 
senyors socialistes i a molts altres que estan aquí, perquè només va haver-hi una abstenció en aquell 
plenari, que van votar a favor, van votar a favor d’aquesta ampliació, tot i que ara no ho vulguin admetre ni 
ho vulguin recordar.  
 
Però el que vostè ens demana a dia d’avui no és possible, ja entrant en el tema dels terrenys d’Adif, perquè 
es tracta de demanar per demanar. Jo crec que no ho recorda o potser no li han explicat bé els companys 
que tenia asseguts abans aquí, perquè si ens remetem al conveni signat per l’ex-alcalde socialista, ens 
trobem amb un conveni que no comporta que els terrenys siguin per la ciutat si abans Adif no efectua la 
desafectació dels terrenys, la desafectació del servei ferroviari i la remodelació de la pròpia estació, obres 
que per cert ha de pagar el propi Ajuntament amb un cost de 2.600.000 €, que haurem de pagar nosaltres 
com a ciutat. Un cop pagades les obres, a Adif haurem d’expropiar-li els terrenys amb un cost valorat al 
mateix conveni, signat per l’Alcalde socialista del seu moment, d’1.600.000€, un gran conveni per a la 
ciutat de Tortosa, un gran conveni deuria de ser per a Adif, però bé, en tot cas és el que ens ha deixat com 
a herència aquest conveni que en tot cas el que fa és garantir uns interessos per a l’Adif de Madrid. 
 
A banda d’això, allí està situada una caseta d’enclavament, d’un enclavament, que cal retirar sinó no es 
pot disposar d’aquests terrenys que ens està dient el Sr. Sabaté Ibarz. I malgrat vam aconseguir que ens 
cedissin una part dels terrenys per tal de poder fer un pas de vianants en uns terrenys que no eren 
afectats per aquest enclavament, si que se’ns va dir des de l’Adif, governada pel Partit Socialista en aquell 
moment, que no podrien en cap cas ni cedir-nos més terrenys, ni circular altra cosa que no fossin vianants 
per allí, perquè era impossible degut a que aquesta via, aquesta caseta d’enclavament lligava amb les 
connexions del control de l’estació de Tortosa i de Campredó i, per tant, era inviable poder-ho portar a 
terme si ells abans no feien aquesta desafectació. 
  
Per tant, ens demanen una actuació que no es pot fer perquè els terrenys no són nostres, perquè no estan 
desafectats, perquè ja li he explicat la història d’aquest gran conveni fet per l’anterior govern, quan vostès 
governaven la ciutat i, a més a més, si fossin nostres no estaríem parlant d’una actuació realista ni d’un 
baix cost, primer perquè caldria una actuació amb un cost important sobre els terrenys amb un ús que 
sempre seria provisional degut a que al POUM, també aprovat per vostès, no ho classifica així, no ho 
classifica com a un ús per a aparcament perquè en aquell no hi devien pensar que fes falta aparcament, 
bé, ni allí ni a cap altre lloc de la ciutat, perquè no van preveure cap aparcament soterrat al seu moment, 
no van preveure cap aparcament gratuït en superfície i, per tant, l’únic que van fer va ser signar aquest 
conveni amb Adif que al final el que ens ha portat són maldecaps per a la ciutat, però que en tot cas ja 
hem obert negociacions amb l’Adif actual del govern del Partit Popular i esperem que siguin més 
beneficioses aquestes negociacions, que ens portin a tenir una solució per a aquests terrenys. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, manifestant-li a la Sra. Roigé que és un conveni que 
aporta unes perspectives de futur per al desenvolupament i per a la modernitat de la nostra ciutat 
extraordinària. I fins i tot, des del punt de vista econòmic avui són discutibles moltes coses també. La 
situació financera i econòmica del nostre Ajuntament, la situació de l’economia a nivell general per 
suposat també. I per suposat que també tot el desenvolupament al bell mig de la ciutat que permet, en un 
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futur, la modernització també de Tortosa i el seu desenvolupament i les coses tenien un valor abans i avui 
en dia aquest valor, diguem, té les seves conjuntures econòmiques, però el conveni era bo. 
 
Bé, i de la mateixa manera que fa un any es va habilitat el pas de vianants entre la Ronda Docks i el carrer 
Cervantes, home, apurem en funció de l’interès públic les negociacions amb Adif perquè es pugui avançar 
en aquesta direcció, de la mateixa manera que també es va adelantar en la sessió corresponent el pont 
del ferrocarril, per tant, no és impossible. Ara, s’ha de treballar i cal ficar-se i cal aconseguir influències i cal 
anar a Madrid. El nostre Alcalde ara està a Madrid, que vagi a veure a la gent d’Adif, que utilitzi la seva 
influència i que poguéssim tenir 50 aparcaments en superfície gratuïts ja. 
 
Aparcaments gratuïts en l’anterior etapa. Doncs miri, més de 600: Enric d’Ossó, resta Providència, 
remodelació de carrers, tot el Pavelló Firal, tot aquell espai, per tant déu n’hi do la quantitat 
d’aparcaments. Si s’ho proposen i ho treballen, això ho podem aconseguir.  
 
I als altres grups, en fi, l’agraïment pel suport en aquesta moció. Pensava, per l’interès de la ciutat que 
pensem que és positiva. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 9 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1) i 12 
vots en contra corresponents als regidors del grup municipal de CiU. 

 
*-*-* 

 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER RECLAMAR UN NOU 
PLA D’INDUSTRIALITZACIÓ PER A TORTOSA I LES TERRES DE L’EBRE. 
 

 
El Consistori coneix de la següent proposta que presenta el regidor i portaveu del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Sr. Antoni Sabaté i Ibarz: 
 
“ Durant els darrers quatre anys la ciutat de Tortosa i el conjunt de les Terres de l’Ebre han sofert un procés 
de desindustrialització important que ha suposat la pèrdua de bona part del nostre teixit industrial i que 
també ha afectat a altres sectors econòmics com el sector Serveis, un sector de dinamització econòmica 
molt important des de sempre a la nostra ciutat. 
 
Un procés de destrucció industrial que ha dut a milers de treballadors i treballadores de les nostres terres 
a l’atur i el que és més greu, en aquest context actual de crisi econòmica profunda, a una greu incertesa 
respecte al seu futur laboral. 
 
L’any 2010 Tortosa i les TTEE van rebre del Govern Central 11,1 milions d’euros d’un Pla d’Industrialització 
que havia de servir per fer inversions i que, en el cas de Tortosa, havia de servir per millorar els 
abastaments d’aigua i gas al polígon Catalunya Sud. 
 
L’actual context d’avui dia, amb  una situació de crisi encara més profunda que fa quatre anys, amb un 
teixit industrial encara més depauperat i amb uns índex d’atur a Tortosa i les TTEE cada cop més elevat 
ens planteja la necessitat de demanar un Nou Pla d’Industrialització per Tortosa i el conjunt de les Terres 
de l’Ebre per valor de 10 milions d’euros més. 
 
Un nou pla per poder continuar amb les necessàries inversions a la nostra ciutat i el conjunt de les TTEE, 
per tal de continuar invertint en la millora del nostre polígon Catalunya Sud, el més important de les TTEE, 
sobretot en comunicacions i en una decidida aposta per la Recerca i la Innovació, per tal de que quan 
aquesta situació de recessió econòmica acabi ens trobi en les millors condicions per ser atractius per les 
empreses que vulguin desenvolupar el seu projecte empresarial a la ciutat i a les TT.EE. 
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És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Reclamar al Govern d’Espanya un nou Pla d’Industrialització per a Tortosa i les Terres de l’Ebre per 
valor de 10 milions d’euros i que a tal efecte sigui inclosa la partida econòmica necessària als 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012. 
 
Segon.- Demanar a tots els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Senat que donin suport a 
aquesta moció davant del Govern d’Espanya. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord del Ple de l’Ajuntament de Tortosa al Govern d’Espanya ”.  

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Sabaté Ibarz, qui s’expressa en els següents termes: 
Moltes gràcies senyor Alcalde. Crec que és avui mateix que surt publicat al butlletí oficial de la província o 
al diari oficial de la Generalitat l’aprovació definitiva de projectes lligat a la infrastructura econòmica del 
polígon Catalunya Sud, l’aprovació definitiva de projectes relacionats amb la millora d’abastament d’aigua, 
amb la millora també del servei “gasístic” i aquesta important inversió, que se n’anirà cap als 4.000.000€ 
és fruit d’un pla d’industrialització per a les Terres de l’Ebre que, a iniciativa del territori, es va aprovar als 
pressupostos generals de l’Estat al 2010. 11,1 milions d’euros,  1,1 milions destinats a la indústria del 
moble de La Sénia i els altres en el conjunt del territori, dels quals la inversió més important, com he dit 
abans, està relaciona amb el polígon Catalunya Sud. 
 
Atesa la situació econòmica, atesa la situació d’atur, cal que aquest pla d’industrialització torni a ser 
contemplat en els pressupostos de l’Estat, és en aquesta direcció que va la nostra moció i que diu: (El Sr. 
Sabaté Ibarz  llegeix la moció tal i com està reproduïda més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova, per manifestar que, com no pot ser d’altra manera, des del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya estan totalment d’acord amb la proposta del Sr. Sabaté. Tots 
tenim gent propera que està vivint el drama d’estar a l’atur. També és evident que cal tenir, com més aviat 
millor i de cara al futur, un polígon industrial amb la tecnologia més puntera possible. Per què? Doncs bé, 
perquè és necessari, perquè si un dia o altre superem aquesta situació que tenim, hem de tenir en compte 
que les empreses que puguin venir aquí voldran disposar de tot allò necessari. 
 
També sabem que avui en dia, demanar diner a la Generalitat o al Govern Central, doncs bé, ens 
quedarem demanant perquè no n’hi han. Tot i així, nosaltres donarem suport a la seva moció, Sr. Sabaté. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit el Sr. Dalmau pren la paraula per posar de manifest que també donaran el vot positiu a la moció 
del Sr. Sabaté del PSC perquè també creuen amb això. És el que deia el Sr. Casanova, de que en un 
moment en què hi ha un atur duríssim que afecta d’una forma radical a moltes famílies i a moltes 
persones, que menys que aquestes propostes que intenten apaivagar d’alguna forma aquesta duresa, es 
tirin endavant o al menys es plantegin. Per lo tant, el vot serà positiu. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Continua el debat el Sr. Forcadell, prenent la paraula per manifestar al Sr. Sabaté, com a presentant de la 
moció, que tindrà el vot positiu del seu grup, com no podia ser d’altra manera. 
 
L’any 2010, o l’any 2009 de fet, va haver un clamor a n’aquest territori, arran del tancament de l’empresa 
Lear que va generar una reclamació territorial que es va concretar en unes negociacions polítiques als 
pressupostos generals en què primer Iniciativa, amb una quantitat de 8.000.000€ i després Esquerra 
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Republicana amb 2.000.000€ més i després va haver el tema de La Sénia que no sé si ho va tancar 
Convergència, el govern, el grup socialista va tenir a bé incloure aquestes partides, ja dic, per iniciativa per 
diferents grups polítics que es feien ressò d’una reclamació territorial. 
 
Avui l’escenari és diferent, és bastant diferent la situació econòmica és encara pitjor de la que teníem 
llavors i el joc de majories al Congrés, desgraciadament Sr. Dalmau, ens presenta una majoria absoluta 
que difícilment ha de permetre a un dels nostres grups, ho fes qui ho fes estaria ben fet si beneficia al 
territori, arrencar una quantitat que pugui anar destinada a un nou Pla d’industrialització. 
 
Crec que hem de tenir molt clar que això no es pot demanar perquè sí, o som capaços tots plegats 
d’explicar perquè necessitem aquest tracte diferencial, sobretot de Barcelona, però també de Madrid. 
Demanar per demanar difícilment ho tindrem si no és a partir, com deia abans, d’aquestes negociacions 
entre grups polítics que en aquell moment, a l’any 2010, van comportar aquests recursos que avui estem 
utilitzant per al subministrament d’aigua i gas al polígon Catalunya Sud. 
 
En paral·lel, tant de bo aconseguim aquests diners, en paral·lel i tornant una mica la reflexió que fèiem 
abans, anem pensant que volem ser de grans. Abans parlàvem del turisme, es parla de l’aqüicultura, es 
parla de la agroindústria. Establim uns objectius, planifiquem des del punt de vista estratègic. Sembla que 
a nivell territorial anem avançant una mica en aquesta línia, però si nosaltres mateixos no fem allò que cal, 
no podrem demanar que ens vinguin a rescatar a base de diners cada any. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, per recordar que a l’any 2010 el Secretària d’Indústria, quan 
el Sr. Monclús treballava llavors en aquell departament que es deia Innovació, Universitat i Empresa, va 
estar negociant juntament amb altres partits polítics, aconseguir del Govern de l’Estat el compromís 
d’invertir 11,1 milions d’euros per a la reindustrialització de les Terres de l’Ebre. 1,1 milions d’euros era per 
al sector del moble de La Sénia i els altres 10 milions d’euros per a diferents temes de reindustrialització 
del conjunt de les Terres de l’Ebre. 
 
Bé, i per aprofitar millor aquests recursos econòmics es va crear una comissió, també li haguessin pogut 
dir taula, eh. Aquesta comissió estava presidida pel Conseller del ram, que era el Conseller Huguet i estava 
integrada per responsables de la Generalitat dels diferents departaments, Sr. Sabaté vostè hi estava com 
recordarà, també hi estava Pimec, la Cambra del Comerç, hi estava l’Associació d’Empresaris de les 
Comarques de l’Ebre, els sindicats Usoc, estava Comissions, estava UGT i dins d’aquesta comissió es va 
consensuar una proposta d’actuacions  per a construir infrastructures, perquè a més a més aquests plans 
diuen que ha de ser així, s’han de construir infrastructures, per a preparar el territori per a reactivar 
l’activitat industrial. Una de les actuacions era el subministrament d’aigua i gas en quantitat al polígon 
industrial Catalunya Sud. Això eren 4.500.000€ que en aquests moments l’Ajuntament de Tortosa està 
treballant i està executant per a que es conclogui, perquè amb això el que es pretenia era valoritzar el sòl 
industrial de Tortosa.  
Però pensem que això no és prou. A Tortosa ens calen més ajudes per a la industrialització i Esquerra ha 
sigut sensible amb aquesta necessitat i ja va presentar als pressupostos de l’any passat i ho tornarà a 
presentar als pressupostos d’enguany una esmena per aconseguir un nou Pla d’industrialització per lo 
tant, Sr. Dalmau, escolteu i expliqueu als que estan més amunt de vostè per de què, ara que tenen la 
paella pel mànec, ho recullin i tornin a enviar 10 o 11 i si podem 12 milions d’euros per a la 
reindustrialització de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. 
 
Això que vostès proposen, Sr. Sabaté, amb aquesta moció, nosaltres ja ho hem fet, però no obstant 
pensem que votem afirmativament. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé per posar de manifest que en aquest cas ja anuncia que no 
tenen cap inconvenient en votar a favor d’aquesta moció, ja que també el seu grup parlamentari català a 
Madrid de Convergència i Unió ja ha manifestat la seva preocupació pel poc pes de les Terres de l’Ebre als 
pressupostos generals de l’Estat, a la vegada que han reclamat que se’ns doni el que ens pertoca com a 
país i com a territori. 
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I a banda, en aquest sentit, des de Madrid últimament només ens estan arribant males notícies, que tenen 
com a objectiu un escanyament encara més del nostre país, un buidatge de les nostres competències i 
com a exemple només cal veure el que està passant amb el finançament, amb les competències que ens 
corresponen o, per exemple, que ens està passant amb el nostre Riu. 
 
Des de Convergència i Unió hem presentat un conjunt d’esmenes destinades al territori de les Terres de 
l’Ebre i també a la ciutat de Tortosa, i una d’elles és una esmena amb el mateix sentit que la que ens 
presenten avui des del Partit Socialista, reclamant igualment 10.000.000€, la mateixa quantia per al Pla 
específic de reindustrialització de les Terres de l’Ebre, perquè entenem que són necessaris i perquè ens 
corresponen. 
 
Tot i això li demanaria, si és possible al tercer dels punts que, a banda de traslladar aquest acord del Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa al Govern d’Espanya, també es pogués traslladar, perquè crec que és 
convenient que així sigui, als portaveus dels diferents grups polítics al Congrés i al Senat. Entenem que 
aquesta és una bona mesura per tant que puguin conèixer el que, des de l’Ajuntament de Tortosa per part 
de tots els grups polítics, s’està demanant. 
 
Per tant, el nostre vot serà favorable a la moció presentada. Esperem, Sr. Dalmau, que els representants 
de tots els partits polítics aquí presents, el seu també, a Madrid hi donin suport, tant al Congrés dels 
Diputats com al Senat,  a aquesta esmena del Partit Socialista i també de Convergència i Unió que hem 
presentat cadascú però en el mateix sentit, i Esquerra Republicana també tinc entès que l’ha presentat en 
el mateix sentit i, per tant, esperem que això sigui possible i que realment tinguem una bona notícia que 
surti també d’aquest Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, donant les gràcies i celebrant la unanimitat que s’ha assolit 
amb aquesta moció, aquesta posició unitària, cap inconvenient d’incloure l’apreciació que expressava la 
Sra. Roigé. 
 
Crec que justament, en qüestions d’interès general de ciutat i de territori, és quan hem de demostrar la 
responsabilitat i la unanimitat per sortir-nos-en endavant. La qüestió de l’atur, la qüestió del 
desenvolupament econòmic, la qüestió de la industrialització de la nostra ciutat i del territori requereix 
aquesta responsabilitat, requereix aquesta unanimitat, com també qüestions essencials com el tema de 
l’aigua, que ara després n’hi parlaré. Moltes gràcies. 

 
*-*-* 

 
En conseqüència, la moció queda modificada afegint al Tercer punt de la proposta d’acord que també es 
donarà trasllat de la mateixa als portaveus dels diferents grups polítics al Congrés i al Senat. 
 

*-*-* 
 
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. 

 
*-*-* 

 
ASSUMPTE FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

 
Prèvia declaració d’urgència per no figurar a l’Ordre del Dia, el Ple de l’Ajuntament coneix del següent 
assumpte: 
 
DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I D’INDEMNITZACIONS PER 
ASSISTÈNCIES A SESSIONS AL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
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Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'acord adoptat per aquest Ple, en sessió tinguda el dia 21 de juny de 2011, pel qual es va fixar el 
règim de dedicació i indemnitzacions per assistències a sessions als membres d'aquesta corporació. 
 
Vist l'ajust en les retribucions del personal al servei d'aquest Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 4 de 
maig de 2012. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent  ACORD 
 
Primer.- Modificar l'acord adoptat per aquest Ple, en sessió del dia 21 de juny de 2011, pel qual es va fixar 
el règim de dedicació i indemnitzacions per assistències a sessions als membres d'aquesta corporació, 
segons s'especifica seguidament: 
 
1) Modificar els següents mòduls i quanties per assignacions als grups polítics municipals: 
 

Assignació fixa per grups:      225 €/mensuals 

Assignació per regidor: 113 €/mensuals 

 
2) Modificar les condicions econòmiques del règim de dedicació exclusiva del regidor Sr. Domingo Tomàs 
Audí: 

Retribució bruta anual:    46.500,00 € 

 
3) Modificar el règim vigent a favor de cadascú dels regidors de la Corporació, que no tinguin dedicació 

exclusiva ni parcial, en concepte d’indemnització per l’assistència efectiva a les sessions que celebrin 
els òrgans col·legiats de la corporació del que formin part: 
 
Assistència al Ple: amb un màxim d’un al mes o tres al trimestre 
 

456,00 € 

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

272,00 € 
 

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

194,00 € 

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

 
228,00 € 

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

185,00 € 

 
Segon.- Modificar l’acord adoptat per aquest Ple, en sessió del dia 1 d’agost de 2011, pel qual es va fixar 
el règim d’indemnitzacions per assistències a la Junta de Coordinació de l’Acció de Govern municipal amb 
els pobles del municipi, fixant el seu import en 290,00€. 
 
Tercer.- El present acord tindrà efectes des del dia 1 de maig de 2012 “. 
 

24  /33  



*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
El Sr. Alcalde, després de presentar el punt fora de l’ordre del dia, dóna la paraula al Sr. Casanova, qui 
manifesta que, en primer lloc, li agradaria recordar a la premsa que els regidors que estan a l’oposició 
tenen zero euros de salari. No tenim sou, al menys els 9 que estem a l’oposició. Nosaltres l’únic que 
cobrem, home si, perquè el titular de la premsa era que l’Ajuntament rebaixaria el sou del regidors, cosa 
que no és certa perquè si no tenim sou, no ens el poden rebaixar. Llavors, nosaltres l’únic que cobren, 
perquè quedi clar a la premsa, són unes indemnitzacions per assistència a comissions, al Ple i tal.  
 
Bé, deixant això clar i entrant en la matèria de la proposta, nosaltres ja hem dit moltes vegades que estem 
en contra de tot allò que suposi una pèrdua de poder adquisitiu, per tant, una retallada que en el cas del 
que cobrem els que estem aquí, al menys els de l’oposició, no és més enllà de 20€, 25€, 30€ al mes, vull 
dir que són quantitats que avui en dia són bastant ridícules, no parléssim ja del que ens doneu, o el que 
ens donen per als grups municipals, que serà exactament el mateix. Els que tenim 1 o 2 regidors serà una 
quantitat de 30€, 40€ o 50€ al mes, no serà més. 
 
També volem recordar que fa uns mesos, i a través d’una iniciativa popular, aquí es va portar una iniciativa 
popular per rebaixar el sou del Sr. Alcalde i del Sr. Tomàs. Si això s’hagués aprovat, que no va ser així 
perquè els únics que van votar a favor va ser el grup del Sr. Forcadell i jo mateix, la retallada hagués 
suposat un estalvi aproximat d’uns 48.000€ a l’any, molt superior a això que es proposa aquí. Per tant, ho 
veiem fora de lloc. 
 
Per altra banda, Sr. Alcalde, jo li faré una proposta, una proposta però que cal ser valents. Tot i així, si 
vostès la porten endavant, tindran el nostre suport. Jo els hi faig una proposta per estalviar 100.000€ a 
l’any, el qual vol dir que en 10 anys del Pla d’ajust seria 1.000.000€. Això com es fa? En tres passos. 
Primer: suprimir, eliminar les aportacions als grups municipals, deixar-les totes a zero. Això suposaria un 
estalvi que rondaria els 50.000€ a l’any. Segon: 36.000€ que es dediquen de l’Ajuntament a la premsa, 
suprimir-los. Ja tenim 86.000€ més un tercer punt que seria eliminar el que donem als sindicats, que són 
10.000 i pico d’euros a l’any. Amb això tindríem un estalvi de 100.000€ a l’any. Jo crec que abans de tocar 
les indemnitzacions, que ja estan més que ajustades, dels regidors, probablement valdria la pena estudiar 
una mesura que ens estalviaria molts més diners. Per tant, el nostre vot, sobretot i especialment perquè la 
premsa no digui demà que Plataforma no es vol retallar el sou, perquè demà no surti això, perquè a més a 
més seria mentida perquè no és el que jo he dit aquí, ens abstindre’m. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació el Sr. Dalmau pren la paraula per manifestar que considera correctíssima la mesura de la 
rebaixa del 3% en la retribució dels regidors i de les regidores i en la rebaixa del 10% en l’aportació dels 
grups polítics. És, simplement, una raó de solidaritat i d’exemple que hem de tenir i hem de prendre. 
Encara més, i en certa línia amb el que deia el company Casanova, jo incrementaria aquesta rebaixa amb 
el tema, lògicament, del Consistori del Ple dels regidors i de les regidores perquè en el fons nosaltres 
estem aquí per raons més de servei públic que no per raons econòmiques, no estem treballant pròpiament 
aquí, com bé ha dit el company Casanova. Nosaltres cobrem, bé, com és evident, per assistències i no 
cobrem una retribució salarial. 
 
Estem plenament d’acord en què la rebaixa nostra sigui superior a la rebaixa del personal, totalment 
d’acord i també el que voldríem dir és que abans de rebaixar els sous al personal, jo al dels regidors i 
regidores no m’hi fico i considero que ja està bé tot, però al personal, abans de rebaixar el sou al personal, 
tindríem que intentar millorar la gestió pressupostària, intentar mirant aquelles partides que no són, bé, 
que no tenen molt de sentit mantenir-les amb el seu import i no rebaixar el sou del personal. Però 
nosaltres considerem que tot el que sigui estalviar i millorar la situació, doncs bona és i per lo tant votarem 
que si. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, per posar de manifest que, independentment de l’opinió del seu 
grup sobre els orígens de la crisis, sobre les possibles solucions a la crisis, independentment de que 
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considerin inútils la majoria de retallades que s’estan impulsant en el sector públic i que discrepen de les 
mesures que estan prenent diferents governs al respecte i que creuen que són contraproduents, el que és 
evident és que si hi ha una retallada del sou dels treballadors i treballadores públics, els servidors i 
servidores públics, que som natros, hem d’acompanyar-ho i, per tant, votarem favorablement a la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament intervé el Sr. Monclús per exposar que a la Junta de Portaveus li havia donat la impressió de 
que es defensaria primer, o es plantejaria primer aquesta moció. Ja he dit que si, que nosaltres estem 
totalment d’acord, perquè és just en què en un moment que a tothom li baixen el jornal, als regidors i als 
grups municipals també se’ls hi baixi i, a més a més, és necessari perquè estem a un ajuntament, tot i que 
la quantitat no és molt significativa, però és necessari perquè estem a un ajuntament que estem 
“empenyats” fins al coll gairebé, no? I recordo que quan es va parlar ja dels pressupostos, quan es van 
aprovar els pressupostos, Esquerra li vam proposar l’abstenció si rebaixaven 100.000€ dels pressupostos 
que s’havien plantejat i, que no ho van fer per cert, i entre altres partides, dèiem per exemple la 48900 
que era “assignació als grup polítics municipals”, o sigui que és una cosa que ja vam demanar i, per lo 
tant, ara diuen que ho fem. Endavant, ens sembla bé. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz per manifestar que temps tindrem per parlar del 
seguiment del Pla d’ajust i d’altres qüestions relacionades amb les finances municipals, però bé, avui es 
presenta un acord que jo crec que és un gest de conseqüència amb els acords establerts amb la Junta de 
Personal i amb el Comitè, treballadors i funcionaris que veuen disminuïts els seus havers en el context, 
diguem, del Pla d’ajust i crec que avui hem de aprovar aquest gest de conseqüència justament en aquest 
acord al qual s’ha arribat amb els funcionaris i amb els treballadors i que nosaltres avui també, en 
conseqüència, hem d’adoptar aquest acord i la nostra posició és favorable. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula per matisar que això no és fruit del Pla d’ajust. Aquest és un 
tema que es va obrir la negociació a l’hora de presentar els pressupostos, crec recordar que era encara 
l’any passat. Només és per contextualitzar-ho bé. En tot cas agrair, a tot els que hagin votat a favor, el seu 
vot favorable. 

*-*-* 
 

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 20 vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups de CiU, PSC, ERC, I-ET-E i PP i 1 abstenció corresponent al 
regidor del grup municipal PxC. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde pren la paraula per explicar que, continuant amb l’ordre del dia i abans de passar a l’apartat 
de control, passarien a l’aprovació de la declaració de l’Ajuntament de Tortosa entorn a la moció que havia 
presentat Esquerra Republicana i a la qual vol agrair que hagi retirat per poder aprovar, com sempre en la 
mesura del possible s’ha fet a l’Ajuntament de Tortosa, una declaració unitària entorn a aquest tema. Vagi 
per endavant el meu agraïment, no només al grup d’Esquerra Republicana per haver retirat la moció, sinó 
als esforços que s’han fet per part de tots els grups per intentar consensuar una moció que tingui com a 
objectiu poder mostrar el nostre desacord amb la proposta de cabal ambiental.  
 
La tenen tots però, en tot cas, si volen havíem quedat que incorporaríem, perquè no la tenen aquí, 
incorporaríem l’exposició de motius que donàvem per bona de la moció presentada per Esquerra 
Republicana i, per tant, malgrat no la tenen aquí, introduiríem això. 
 
(Tot seguit el Sr. Alcalde fa la lectura de la declaració acordada per tots els grups municipals i que és la 
següent): 
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DECLARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA REFERENT A LA PROPOSTA DE CABAL AMBIENTAL DEL RIU 
EBRE EFECTUADA PER LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE 
 
El Ple de l'Ajuntament de Tortosa acorda: 
  
1. Refermar el compromís polític de l’Ajuntament de Tortosa per la defensa del riu Ebre, considerant molt 

insuficient la proposta de cabal ambiental pel tram final del riu feta per la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre durant la constitució del Consell de l’Aigua de la Demarcació de l’Ebre el passat 25 d’abril de 
2012. 

 
2. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï defensant la incorporació dins del nou Pla de Conca 

de l’Ebre el règim de cabals ambientals elaborat per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre. 

 
3. Donar el suport al Govern de la Generalitat perquè aquesta defensa es faci mitjançant totes les vies 

possibles i davant totes les institucions afectades, incloent-hi les europees. 
 
4. Presentar davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre al·legacions a la proposta de Pla Hidrològic de 

la Conca de l’Ebre, pla que estableix el cabal ecològic al tram final del riu Ebre. 
 
5. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als 

grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre, a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.  

 
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde de Tortosa 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 
 

Antoni Sabaté Ibarz 
Portaveu del GM del PSC 

 
 

Jaume Forcadell Torres 
Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa 

 
 

Josep Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

 
 

Xavier Dalmau Salvia 
Portaveu del GM del PP 

 
 

Jordi Casanova Panisello 
Portaveu del GM de PxC 

 

 
 
Tortosa (Terres de l’Ebre), 7 de maig de 2012  
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Casanova, qui exposa, de forma pràcticament telegràfica, 
tot i que al seu grup potser li hauria agradat que fos una mica més contundent. És cert que per poder 
arribar a un acord de tots, ja ens va bé que hagi quedat així, tot i que probablement ens hauria agradat una 
mica més de contundència, però ja hi estem d’acord. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació el Sr. Dalmau pren la paraula per manifestar que voldria fer unes petites apreciacions, tot i 
que han signat aquest document plenament d’acord amb ell. I l’apreciació és que, bé, la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre el que ha fet és traure a informació pública el Pla Hidrològic de l’Ebre i aquest Pla 
Hidrològic de l’Ebre inclou una proposta, una proposta, una proposta de cabal mínim, com una proposta de 
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gestió del riu Ebre. Però és una proposta, no és una decisió definitiva, no és un document definitiu, eh, i 
això ho hem de tenir bastant clar. Per què? Perquè des del moment que surti publicat al BOE, hi hauran 6 
mesos per a que tothom, qualsevol persona, qualsevol institució, qualsevol organisme, ajuntaments, pugui 
fer qualsevol tipus d’esmena, qualsevol tipus d’al·legacions, i això ho hem de tenir clar, que aquí ningú ha 
decidit d’una forma definitiva ja, que hi ha un determinat cabal mínim ecològic i socioeconòmic del riu 
Ebre. Això el que jo voldria és que quedi bastant clar entre qui no ho tingui clar, no? 
 
Segon punt. Jo crec que és molt important que el cabal mínim es fixi en termes purament i estrictament i 
objectivament científics, perquè no podem entrar en una guerra de xifres. Que si uns diuen que entre 80 
m3 i 150 m3 per segon, els altres diuen que 250 m3.  Escolti, anem a veure, el tema és suficientment 
important com per a que siguin científics, el més apolítics possibles, que des d’un punt de vista purament 
científic fixin quin és aquest cabal. Per què? Doncs perquè jo crec que sols si tenim la raó científica, i dic 
tenim els de les Terres de l’Ebre, els ebrencs, els que ens estimem l’Ebre, sols si tenim la raó científica 
tindrem la raó política, i això ho hem de tenir molt clar. No podem fer una lluita política d’un tema que la 
primera carta de presentació, la primera credencial, el primer DNI és precisament el cabal d’aigua que ha 
de baixar. Amb això ho hem de tenir molt clar. 
 
Dit això, jo també simplement voldria, i a més, és que la mateixa moció que hem retirat, que ha presentat 
Esquerra Republicana, en un moment donat ho diu. Diu, fa referència i ara els hi diré, fa referència a la 
directiva marc de l’aigua, en què diu que els plans de conca han de començar determinant, amb 
metodologia científica, el cabal mínim necessari per a mantenir el bon estat ecològic dels diferents trams 
fluvials. Si la mateixa moció ho està dient i jo estic d’acord amb tot això. No entréssim en guerres de xifres i 
anem primer a saber, científicament, què és el cabal mínim de sigui el que sigui, i “ojalà” sigui el que ens 
beneficiï als ebrencs i el que beneficiï a l’Ebre i al Delta. 
 
El que no és de rebut tampoc, penso jo, és que sense saber aquesta xifra exacta, que per n’això ara tenim 
6 mesos, tots, per a buscar-la, determinar-la, doncs ja comencéssim a fer mocions i ja comencéssim a 
sortir al carrer i a moure. No, escolti, hem de moure l’estudi, el plantejament científic i tècnic. 
 
També jo, escolti, voldria fer unes preguntes que després de l’acord que hem tingut, un acord que jo 
considero que ha sigut bonic i que honora a l’Ajuntament de Tortosa, com ja ho van tenir en una altra 
declaració unitària que vam fer antitransvasament respecte a València, avui també honora aquesta unitat 
que hem tingut, però tenim que tenir, no vull anar en contra de ningú eh, però el Pla Hidrològic de l’Ebre és 
un document bàsic en la gestió de la conca de l’Ebre, aquest Pla que ara sortirà al butlletí i ens donaran 6 
mesos, entre altres coses, per a determinar el cabal mínim. Però, pregunto, i sense voler anar en contra de 
ningú, que no és la meva forma de ser, per què els partits que governaven a l’Estat i a la Generalitat, no 
van dedicar el seu esforç a finalitzar aquest Pla Hidrològic de l’Ebre, durant els molts anys que han estat 
governant, sabent que és un document capital per a les Terres de l’Ebre ? I, vull ressenyar que l’impuls 
actual és, precisament, perquè hi ha que acabar un Pla que tenia que haver-se ja aprovat al 2010 i encara 
estem en fase de gestió i de tramitació, i ho dic sense cap ànim d’això. 
 
Jo voldria dir-ho, voldria dir una altra cosa i no entraré en d’això, però la moció, en tot allò, som partidaris i 
favorables d’alguna forma al que deia la moció, no?, en tot allò que suposa, som favorables en tot allò que 
suposi refermar el compromís polític amb les Terres de l’Ebre i amb la defensa del riu Ebre. Som favorables 
en tot allò que no impliqui exclusions i sí impliqui suma de propostes, d’opinions, d’estudis, d’anàlisis, 
suma que ens permeti determinar, amb la major fiabilitat possible, el cabal mínim ecològic i socioeconòmic 
de l’Ebre a les Terres de l’Ebre i la millor gestió de l’Ebre a les Terres de l’Ebre. Som favorables a tot allò 
que suposi convocar a la comissió de sostenibilitat, com hem fet amb aquest document que hem signat, de 
les Terres de l’Ebre, i també a qualsevol altre organisme que tingui alguna cosa a dir en aquest tema. I som 
favorables a tot allò que impliqui comunicar l’acord pres avui en el plenari anteriorment o que s’hagués 
pogut prendre en el seu moment. 
 
Jo voldria deixar clares dos coses. Primera, que l’aigua de l’Ebre és la reserva estratègica per al 
desenvolupament del territori, el cabal ecològic és molt més que una xifra mediambiental. És també una 
garantia socioeconòmica, això ho hem de tenir clar, però també hem de tenir molt clar, segon punt, que 
tots lluiten per l’aigua, no nosaltres, no nosaltres. També lluiten al nord, a l’est, a l’oest, perdó, i al sud i 
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aquí tenim que tenir en lloc que Aragó, per exemple, està ficant 300.000 hectàrees de regadiu i tindrà que 
lluitar, lògicament, per l’aigua. Barcelona està treballant amb el canal Segarra – Garrigues. València també 
estava demanant. Això ho han de tenir molt clar. I per què ho hem de tenir molt clar? Doncs per a un altre 
tema que jo sempre he dit que és potser més important que el transvasament i el cabal mínim, que és la 
unitat de les Terres de l’Ebre. Si nosaltres no estem units com estan units al nord, com estan units a l’Oest, 
com estan units al Sud, no aconseguirem, entre moltes altres coses, aquesta que avui estem intentant 
lluitar per n’ella. “Ojalà” no sigui així, però jo crec que és important que les Terres de l’Ebre ens uníssim 
totes i féssim un front comú contra els enemics comuns que tenim. 
 
I res més. Jo he confirmat positivament la declaració i aquí queda. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde, tot i demanant disculpes al Sr. Dalmau però li ha de dir que li 
ha paregut molt poc elegant el que ha fet.  Havíem quedat de fer unes intervencions sense fer retrets a cap 
altra formació política ni governs. No ho dic pel meu, ni que el meu partit ha estat, però si entre tots hem 
fet les renúncies fins a que a vostè, Sr. Dalmau, li han donat l’autorització que pugui signar, em pareix poc 
elegant ara fer retrets a governs anteriors i, com Alcalde que he demanat que arribéssim a aquest acord, 
ho sento, però n’he de deixar constància. 
 
Intervenció del Sr. Forcadell 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, manifestant en primer lloc el seu agraïment, en nom del seu 
grup, al grup d’Esquerra Republicana haver retirat la seva moció, ja que creu que és un gest que els 
honora. Felicitar-nos, tot i compartir part de la reflexió que feia ara el Sr. Alcalde respecte de la intervenció 
del representant del Partit Popular, felicitar-nos per generar una nova unanimitat en relació a l’aigua en 
aquest Ajuntament, crec que és important i que llença un missatge positiu a la nostra gent, a la ciutadania 
i, recollint una mica la idea que llençava també el Sr. Sabaté en relació a un altre tema, és important que 
en determinats temes siguem capaços de buscar els punts de coincidència i no els punts que ens puguin 
distanciar. 
 
Dit això, jo vull recordar breument, perquè potser s’ha generat una certa confusió, que és el que estem 
aprovant avui aquí de manera unànime. Primer, el nostra comprimís en la defensa del riu Ebre, cosa que jo 
crec que ha quedat més que clara. Segon, la defensa a ultrança d’aquella proposta de cabals que està feta 
amb criteris científics i amb la participació de totes les administracions competents a la comissió de 
sostenibilitat. Sobta posar en dubte avui el rigor científic de les propostes de la comissió de sostenibilitat, 
pensàvem que ja s’havia acabat el debat i esperem que no es torni a obrir. Defensem aquesta proposta de 
cabals i en aquest sentit presentarem al·legacions al procés que abans descrivia el company Xavier 
Dalmau, a partir de la proposta clarament insuficient, molt insuficient com diem al document, que ha fet la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació el Sr. Monclús pren la paraula per manifestar, el seu grup, el plaer que han tingut en poder 
retirar aquesta proposta perquè s’ha pogut arribat al consens per part de tots els grups municipals i 
pensen que això és en bé per la ciutat de Tortosa i per les Terres de l’Ebre. 
 
Dit això, potser una mica la justificació de perquè hem entrat aquesta proposta. Doncs bé, l’hem entrat 
perquè la directiva marc de l’aigua, una directiva europea, diu que tots els rius d’Europa han de tenir un pla 
hidrològic de la conca d’aquell riu i que això, com ha dit el Sr. Dalmau, s’ha de fer amb metodologia 
científica, etc., etc., i que després es poden fer concessions a altres llocs d’utilització d’aigua. Però resulta 
que ens trobem davant d’una proposta, o ens ho sembla al nostre grup, que hi havia una proposta que no 
s’ha fet amb criteris científics, perquè la proposta feta amb criteris científics és la que ha fet la comissió de 
sostenibilitat, una proposta que estava encapçalada, des del punt de vista tècnic i científic, per gent tan 
prestigiosa com Narcís Prats. 
 
Què deia aquesta proposta? Deia que havien de baixar pel riu entre 7.300 i algo més d’hectòmetres cúbics 
a l’any o 12.700 hm3 en funció del que plogués cada any. Resulta que la proposta que ens fa la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que va donar a conèixer el passat 25 d’abril, està enfocada o 
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sustentada en el Comité de Autoridades Competentes de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre, que li atorga 
competències la Llei d’aigües, i aquí esta gent el que fan és comptar d’aquesta manera: 6.000 hm3 per al 
pacte de l’aigua amb Aragó, aquests els traiem, en lloc de fer-ho al revés; 6.000 hm3 per a regadiu i per a 
usos urbans, els traiem. Què queda? Queda que baixen 3.000 hm3 i això a la pràctica són 100 m3 per 
segon, que és el que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre dóna a conèixer el 25 d’abril. 
 
Clar, davant de l’amenaça que suposa aquesta proposta de cabal de la CHE, pel futur socioeconòmic i 
també pel futur mediambiental del tram final, que és el que ens competeix aquí a Tortosa i a les Terres de 
l’Ebre, és pel qual el grup d’Esquerra Republicana va entrar aquesta moció i que, com he dit abans, ha 
estar un plaer i celebrar que haguéssim pogut arribar a un acord i transformar-ho en una declaració de 
l’Ajuntament tal i com ha llegit el nostre Alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz, qui comença agraint el gest d’Esquerra Republicana de 
ficar a la consideració d’un acord majoritari de l’Ajuntament en Ple de la nostra ciutat en defensa de 
l’aigua i en defensa del nostre riu perquè, segons creu, és així com s’han de fer les coses. 
 
I per això jo crec que hem fet esforços entrant en matisos d’expressions que ens permetin a tots poder 
assolir aquest acord i d’això es tracta quan volem aprofundir en la cultura de l’acord, en la cultura del 
consens que, de vegades, n’anem molt de mancats. Per això, francament i amb tota sinceritat Sr. Dalmau, 
crec que la seva intervenció no ha estat l’afortunada desitjable en aquest clima de cultura de consens 
necessari per als acords d’interès de ciutat i d’interès de territori. 
 
No entraré en tot el que crec que hauria d’entrar en donar-li resposta, perquè he de fer un esforç per 
mantenir l’acord, però deixi’m que només li digui dos coses: la segona mesura que va fer el govern anterior 
a nivell de l’Estat, quan va entrar al govern, sap quina va ser ? Va ser anul·lar el Pla Hidrològic Nacional, 
anul·lar el transvasament de l’Ebre, reformant la Llei del Pla Hidrològic Nacional que havien aprovat el 
Partit Popular, amb una ministra que es deia Cristina Narbona, amb un president del govern que es deia 
Rodríguez Zapatero que van impulsar la nova cultura de l’aigua. No als transvasaments i sí a la nova 
cultura de l’aigua, això és el que es va fer, impulsant el Pla integral de protecció del Delta de l’Ebre i 
impulsant una figura, diguem, de participació i d’opinió des del territori, que era el Consell per la 
Sostenibilitat. I aquí va venir, a n’esta ciutat, la ministra del ram, a presidir i a impulsar el Consell per la 
Sostenibilitat. 
 
Però en fi, ja no hi vull entrar més. Podria aprofundir molt més, eh, però ho deixo aquí i a mi em sembla 
que aquest és el camí. Ens esperen mesos complicats, ara vindrà la informació pública. El nostre riu és un 
riu que té la seva complexitat de gestió. Passa per 9 comunitats autònomes, tothom voldrà dir la seva, i 
nosaltres que estem al tram final d’un riu, el més cabalós d’Espanya però molt fràgil, amb un delta també 
molt fràgil i aquí ens hi van els nostres ecosistemes i el nostre futur econòmic i, per tant, hem d’anar tots a 
una, juntament també amb el Parlament de Catalunya i amb el govern del nostre país. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde pren la paraula per recordar a tots els regidors que estem en una declaració 
que hauria de ser de caràcter institucional i entenc els esforços que s’estan fent des d’alguns grups, però 
instaria al menys a l’última portaveu que queda per intervenir que tingui també en consideració això. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé, començant per agrair també al grup proposant de la moció, tal i 
com ha exposat l’Alcalde, ja que ens ha permès subscriure aquest acord unànime de tots els grups 
municipals. 
 
Un cop més ens arriben males notícies des del govern de Madrid per al nostre riu, en aquest cas a través 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. No podem acceptar aquest cabal, que entenem que obre les 
portes a futurs transvasaments i que ens perjudica notablement al tram català del riu, així com al nostre 
delta. I a més a més creiem que aquesta proposta de cabal amaga interessos riu amunt. Creiem que el 
cabal ecològic no és tal, sinó que és la xifra que ha quedat després d’anar traient totes les concessions 
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promeses riu amunt i, per tant, no ho podem acceptar. Ens cal continuar defensant els acords de la 
comissió de sostenibilitat, comissió que està convocada ja per al proper 25 de maig, i ens cal refermar el 
compromís de l’Ajuntament de Tortosa amb el riu, a la vegada que presentarem al·legacions, tal i com diem 
a la proposta, a aquest Pla que tant ens perjudica i que s’ha elaborat i fet públic d’esquenes a les 
institucions del territori i també al govern de la Generalitat.  
 
Per tant, acabo, celebro que haguem arribat a aquest acord de tots els grups per tal de poder defensar un 
cop més, des de l’Ajuntament de Tortosa, el nostre riu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde per donar les gràcies i exposar que entén que no hi ha més 
paraules i que, al ser una declaració signada per tots els regidors, doncs queda aprovada per unanimitat. 
 

 
*-*-* 

 
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: 
 
 - 14/2012, de 26/03/2012 
 - 15/2012, de 29/03/2012 
 - 16/2012, de 02/04/2012 
 - 17/2012, de 11/04/2012  

- 18/2012, de 18/04/2012 (extraordinària) 
 - 19/2012, de 18/04/2012 (extraordinària i urgent) 
 - 20/2012, de 23/04/2012 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 228/2012 a la 329/2012 
 
 
11 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
 
12 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que vol fer una pregunta molt concreta i molt 
breu. 
 
Fa 15 dies es va declarar un incendi al barri de Ferreries, just al costat del pont del tren, una zona bastant 
bruta i bastant descuidada. Llavors, jo ja li vaig preguntar al Sr. Tomàs si teníem l’informe dels bombers. Va 
dir que encara no estava l’informe, però que no es descartava cap possibilitat. Llavors la meva pregunta és 
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molt concreta: Tenim ja aquest informe? El podem consultar? Podem saber què és el que va crear, el que 
va provocar aquest incendi? Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde, manifestant que és una zona que no és zona urbana, que és 
urbanitzable i, com li van dir a la comissió, en comissió li donaran compte de l’informe quan arribi, que ara 
ho desconec, jo el tinc de forma verbal però, en tot cas, ja li donaran compte. 
 

*-*-* 
 
02.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. CHERTÓ 
Seguidament la Sra. Chertó pren la paraula per formular la següent pregunta, relacionada amb un tema de 
Promoció Econòmica: un cop finalitzada la Fira Expo Ebre i després d’haver vist, arrel de la premsa, que 
l’equip de govern disposa d’algunes dades relacionades tant amb els visitants, com les dades 
econòmiques d’Expo Ebre, agrairíem que la propera comissió de Promoció a la Ciutat ens fessin arribar 
aquestes dades, ja que no ens agradaria tenir que esperar com al darrer any fins al 30 de març per tal de 
poder veure aquestes dades, també amb la finalitat de poder treballar per tal d’impulsar una 
redinamització d’aquesta Fira Expo Ebre amb una vessant totalment diferent i, per tant, d’aportar un valor 
afegit a aquesta fira que està passant uns moments d’incertesa debut a aquests canvis i, sobretot també, 
donat al fet de què continua essent una fira multisectorial, la qual no veiem que realment tingui l’interès 
d’aquestes fires, de les fires del segle XXI, és a dir, de les fires que estan desenvolupant a altres 
poblacions. 

 
*-*-* 

 
A continuació el Sr. Alcalde manifesta que més enllà de compartir o no, que algunes coses no les 
comparteixo les reflexions que vostè ha fet sobre la Fira, jo li explicaré el funcionament i si l’hem de 
canviar, el canviem.  
 
Tot el que fa referència a la Fira, en dades de visitants, dades econòmiques, es dóna compte al Patronat de 
la Fira. Vostès tenen un representant allí i és bo que aquest representant els hi passi la informació. Si el 
seu representant al Patronat no els hi passa la informació, segurament el regidor no tindrà cap 
inconvenient de repetir el que diem al Patronat, a la comissió informativa. 

 
*-*-* 

 
03.- INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ 
Seguidament el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Sabaté Ibarz, qui exposa que fa relativament pocs dies 
els alcaldes del Baix Ebre litoral o del Baix Ebre nord es van reunir amb el subdelegat del Govern Central a 
Tarragona. Bé, suposo que la reunió va haver de ser a Tarragona, tot referint-se al desdoblament de la N-
340 i demanant-li que es fraccionés el projecte i que aquest desdoblament, fins que no es resolgués el 
tema del traçat per la nostra ciutat, que arribés fins a l’Aldea.  
 
Vam rebutjar una iniciativa en aquest Ple, justament perquè això va en contra dels interessos de la nostra 
ciutat òbviament i, per tant, en fi, no sé si és pregunta o prec, jo li demanaria que també fes gestions per 
defensar que el traçat sigui, en el seu conjunt, des d’Hospitalet fins a La Jana, sense fraccionament i amb 
la màxima celeritat possible. 

 
*-*-* 

 
Tot seguit el Sr. Alcalde agraeix la petició però diu que ja està fet.  
 
Jo mateix em vaig reunir amb el subdelegat en caràcter previ en què es reunissin aquests alcaldes que 
vostès esmenta, li vam fer saber quina és la nostra posició. També hem demanat una reunió amb els 
responsables de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment al respecte i jo crec que en 
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aquest cas, el seu grup i el meu coincidim de què si s’ha de buscar una solució, s’ha de buscar una solució 
ha tot el tram i, malgrat algú, i ho he dit així ja en declaracions a la premsa en diferents ocasions, pugui 
pensar que inclús aquesta solució a Tortosa ja li aniria bé perquè li garantiria la connexió amb la resta del 
país, és a dir, amb Tarragona i Barcelona, jo l’entenc absolutament i suficientment, l’entenc poc solidària 
amb els municipis del Montsià que han recolzat la proposta que havia sortit unànime des de l’Ajuntament 
de Tortosa i així li vaig transmetre també al subdelegat del Govern, així ho transmetrem als responsables 
del Ministeri, a la Ministra si convé i si en tot cas veiéssim que no hi ha cap solució al respecte, jo mateix i 
segur que altres formacions polítiques prendríem les iniciatives parlamentaries adients, però jo crec que 
ara, en aquests moments, encara és el moment de la negociació, d’explicar les raons i de desencallar la 
solució tal com estava proposada, tal com estava consensuada i tal com havíem aprovat per unanimitat, no 
només en aquest plenari tots els grups municipals, sinó que s’havia aprovat per part de totes les forces 
polítiques en representació parlamentària a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a les Terres de l’Ebre. Moltes gràcies. 
 

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