
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
6 / 2013 

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

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i trenta-set 
minuts del dia sis de maig de dos mil tretze, 
prèvia convocatòria girada a l'efecte, es 
reuneixen en primera convocatòria al Saló de 
Sessions de la casa consistorial, els 
membres de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a 
l’objecte de realitzar sessió ordinària sota el 
següent 
  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 
  
− Ordinària 4/2013, de 04 de març.  
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
02 – Proposta d’acord de nomenament de nou representant al Consell Assessor de l’Alcaldia de 
Vinallop. 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord de declaració de parcel·la sobrera de la finca de propietat 
municipal situada al carrer Migdia, números 27-29. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
04 – Dictamen de proposta d'acord per a la modificació de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
administrativa de les activitats de baixa incidència ambiental, de les activitats sense incidència 
ambiental i dels locals destinats a aparcaments de vehicles de superfície inferior o igual a 100 m2. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
05 – Dictamen de proposta d'acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
06 – Informe favorable relatiu a la modificació de les tarifes del servei de subministrament 
domiciliari d’aigua potable. 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança fiscal 
general d’aquest Ajuntament. 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de les bases 
d’execució del Pressupost per a l’exercici 2013 per a l’establiment d’un ajut social relatiu a l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en supòsits de dació en pagament i 
execucions hipotecàries. 
 
09 – Dictamen de proposta d’acord d’establiment de preus públics per espectacles de pagament 
que es desenvoluparan durant la XVIII edició de la Festa del Renaixement. 
 

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
10 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a uns camins escolars 
segurs. 
 
11 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya sobre el deute de la Generalitat 
de Catalunya i el finançament local. 
 
12 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per al reconeixement de 
l’habitatge com a dret social. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
13 – Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
13/2013, de 25/03/2013 
14/2013, de 02/04/2013 (extraordinària) 
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15/2013, de 08/04/2013  
16/2013, de 15/04/2013 
17/2013, de 23/04/2013 (extraordinària) 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
De la 237/2013 a la 484/2013 
 
 
14 – Informes de l’Alcaldia.  
 
15 – Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
  
- Ordinària 4/2013, de 04 de març. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE NOU REPRESENTANT AL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA 
DE VINALLOP. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'acord del Ple de data 5 de desembre de 2011, on es va aprovar la composició del Consell 
Assessor de l'Alcaldia al nucli de Vinallop i on hi consta com a vocal el senyor José Antonio Estíbalez 
Panisello, a proposta del grup municipal CiU. 
 
Vist el Decret 764/2013, d'11 d'abril, pel qual es disposa, a petició seva, el cessament del senyor 
Josep Audí Panisello del càrrec de representant personal de l'alcalde a Vinallop i es nomena en 
substitució d'aquest al senyor José Antonio Estíbalez Panisello com a nou representant personal de 
l’alcalde a Vinallop. 
 
Atès que cal designar un nou vocal del Consell Assessor de l’Alcaldia al nucli de Vinallop, a proposta 
del grup municipal CiU. 
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Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Substituir el senyor José Antonio Estíbalez Panisello com a vocal del Consell Assessor de 
l’Alcaldia al nucli de Vinallop, a proposta del grup municipal CiU, pel senyor Josep Audí Panisello. 
 
Segon -  La nova composició del Consell Assessor de l'Alcaldia de Vinallop resta integrada per: 
 
 
CONSELL ASSESSOR DE L’ALCALDIA NUCLI DE VINALLOP 
President Sr. Ferran Bel i Accensi 
Vice-president Sr. Pere Panisello i Chavarria 

Representant personal alcalde  Sr. José Antonio Estibalez Panisello 
Grup municipal CiU Sr. Josep Audí i Panisello 
Grup municipal PSC Sra. Dionisia Garceso Montrós 
Grup municipal ERC Sr. 
Grup municipal PP Sr. Ramiro Altaba Dolz 
Grup municipal IETE Sr.  
Grup municipal PxC Sr. 
Associació Unió Cultural Vinallop Sr. Martí Gisbert i Espuny   

 
Vocals 

Associació Joves de Vinallop Sr. José Luis Ozaez Monforte 
Secretària Sra. Cinta Fontanet i Ramírez 
 
 
Tercer. Donar compte de l'acord adoptat a les persones designades, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes que correspongui. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde explica lo següent en relació a la proposta: És una conseqüència del canvi 
d’alcalde pedani. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Com és un nomenament que no és competència del nostre 
grup municipal, ens abstindrem. Ens sembla lícit el que fan. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté: Sí, amb la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Em sembla lícit també, cap comentari. L’únic que els hi 
dic és que si nosaltres també féssim el mateix vostès no tindrien representants a cap Consell 
Assessor. Per cortesia, normalment, sempre es respecta la voluntat dels grups proposants i mai ens 
absteníem amb això, però cap problema. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
quinze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU (11), I-ET-
E (2), PP (1) i PxC (1), i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals PSC (3) i ERC (2). 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE PARCEL·LA SOBRERA DE LA FINCA DE 
PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER MIGDIA NÚMEROS 27-29. 

 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“Previ l’informe tècnic corresponent, per Decret núm. 2356/12 es va incoar expedient de declaració 
de parcel·la sobrera del següent terreny de propietat municipal: 
 
“Solar situat al carrer Migdia número vint-i-set i vint-i-nou de Tortosa, aproximadament de forma 
trapezoïdal, de superfície cinquanta-set metres amb trenta-set decímetres quadrats, que termeneja: 
al nord, amb resta de finca matriu i destinada a vial per a obertura del carrer Migdia; al sud amb 
edifici situat al carrer Comerç, número 21, est amb carrer del Comerç on té el número 21; i oest amb 
edifici situat al carrer Alacant, número catorze”. 
 
Inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa, finca núm. 19857, tom 3842, llibre 361, foli 47. 
 
Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública pel termini de vint dies hàbils amb 
publicació del corresponent anunci al BOPT núm. 281 i DOGC núm. 6269 sense que s’hagin 
presentat al·legacions envers el mateix. 
 
Vist l'informe jurídic en relació al procediment i normativa d'aplicació sobre la declaració de parcel·la 
sobrera. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 29 d’abril de 2013, amb 
el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
De conformitat amb els articles 12 i 20 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament, i per a la seva aprovació amb el quòrum del vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal dels seus membres, proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la declaració de parcel·la sobrera del solar de propietat municipal ubicat al carrer 
Migdia, números 27-29 de Tortosa, inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa, finca núm. 
19857, tom 3842, llibre 361, foli 47 i quina descripció és la següent: 
 
“ Solar situat al carrer Migdia, número vint-i-set i vint-i-nou de Tortosa, aproximadament de forma 
trapezoïdal, de superfície cinquanta-set metres amb trenta-set decímetres quadrats, que termeneja: 
al nord, amb resta de finca matriu i destinada a vial per a obertura del carrer Migdia; al sud amb 
edifici situat al carrer Comerç, número 21, est amb carrer del Comerç on té el número 21; i oest amb 
edifici situat al carrer Alacant, número catorze”. 
 
Segon - Procedir a inscriure la qualificació jurídica de parcel·la sobrera de l’esmentat solar al 
Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa. ” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
04. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS DE BAIXA INCIDÈNCIA AMBIENTAL, DE LES 
ACTIVITATS SENSE INCIDÈNCIA AMBIENTAL I DELS LOCALS DESTINATS A APARCAMENTS DE 
VEHICLES DE SUPERFÍCIE INFERIOR O IGUAL A 100 M2. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès el Decret de l'Alcaldia núm. 695/2013 pel qual s'acorda la incoació de l'expedient per a la 
modificació de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa de les activitats de baixa 
incidència ambiental, de les activitats sense incidència ambiental i dels locals destinats a aparcaments 
de vehicles de superfície inferior o igual a 100 m2 i es crea una comissió tècnica encarregada per a 
l'estudi i elaboració de la proposta. 
 
Atès la proposta elaborada en data 29 d'abril de 2013, per la Comissió Tècnica sobre la modificació de 
l'Ordenança en base a que la promulgació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats , que deroga la Llei 3/1998 i les consegüents modificacions de la mateixa 
per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica i per la Llei 5/2012, del 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades 
en establiments turístics, que modifiquen els corresponents annexos, tendeixen, entre d'altres 
qüestions, a una major simplificació administrativa. 
 
Tenint en compte la recent publicada Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis, relaciona tot una sèrie d'activitats que, per a la 
seva obertura, només cal la presentació d'una comunicació prèvia, amb una declaració responsable, 
la qual cosa fa evident que aquelles activitats que tenen un impacte molt baix, tant pel que fa als 
aspectes ambientals com en els de seguretat i salut públiques no sigui necessari la presentació de 
documentació tècnica justificativa del compliment de la normativa, per a la seva obertura, essent 
substituïda per una comunicació prèvia amb una declaració responsable. 
 
Determinades activitats no incloses als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats , i per tant considerades sense incidència ambiental i amb un 
impacte molt baix pel que fa a la seguretat i salut públiques poden ser tramitades mitjançant 
comunicació prèvia amb una declaració responsable en consonància amb l'esperit de l'esmentada llei 
de liberalització del comerç i de determinats serveis, tal i com ho permet la normativa de procediment 
administratiu. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en 
sessió extraordinària de data 2 de maig de 2013. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent A C O R D: 
 
PRIMER - Modificar l’articulat de la vigent de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció 
administrativa de les activitats de baixa incidència ambiental, de les activitats sense incidència 
ambiental i dels locals destinats a aparcaments de vehicles de superfície inferior o igual a 100 m2, amb 
la incorporació dels següents articles, afegint un nou títol 8, una disposició transitòria, canviar la 
denominació de l'annex: Documentació tècnica, de l'Ordenança que passa a anomenar-se annex I 
documentació tècnica, incorporant un nou annex II, que s'estableix tot seguit:. 
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S'afegeix al títol 2 “ Règim de comunicació en activitats de baixa incidència ambiental i activitats 
sense incidència ambiental” el següent: 
 
Article 16 bis: Tramitació de les activitats incloses a l'annex II 
 
Per a les activitats sense incidència ambiental que venen relacionades a l'annex II d'aquesta 
Ordenança, la documentació que cal presentar i la tramitació del seu procediment serà la que 
s'estableix en el títol 8. 
 
S'afegeix al títol 3 “ Règim de llicència d'obertura d'establiment en activitats de baixa incidència 
ambiental i activitats sense incidència ambiental”, el següent: 
 
Article 33 bis: Tramitació de les activitats incloses a l'annex II 
 
Per a les activitats sense incidència ambiental que venen relacionades a l'annex II d'aquesta 
Ordenança, la documentació que cal presentar i la tramitació del seu procediment serà la que 
s'estableix en el Títol 8. 
 
Títol 8. Règim de comunicació de les activitats relacionades en l'annex II d'aquesta Ordenança 
 
Article 44: Àmbit d'aplicació: 
 
- Les disposicions contingudes en aquest títol 8 s'aplicaran a les activitats sense incidència 

ambiental, relacionades a l'annex II d'aquesta Ordenança, així com a d'altres que no tinguin 
impacte ambiental ni remarcable sobre la seguretat i salut de les persones i que siguin 
assimilables a algunes de les relacionades en l'annex d'acord amb els criteris dels tècnics 
municipals. 

 
- Queden al marge de la regulació continguda en aquest títol les activitats desenvolupades en els 

esmentats establiments de l'annex II que tinguin impacte en el patrimoni històric artístic o en 
l'ús privatiu o ocupació dels bens de domini públic i aquelles que sigui necessari i preceptiu 
disposar d'informes tècnics urbanístics o sectorials  abans de la seva posada en funcionament. 

 
Article 45: Comunicació prèvia i declaració responsable 
 
- Per tal d'iniciar o canviar la titularitat d'una activitat inclosa a l'annex II d'aquesta Ordenança, 

únicament és necessari la presentació d'una comunicació prèvia d'inici acompanyada d'una 
declaració responsable, en la que el titular manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix 
amb els requisits establerts a la normativa vigent per accedir al reconeixement d'un dret o 
facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es 
compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l'esmentat 
reconeixement o exercici, segons el model que contindrà els pronunciaments previstos en el 
formulari que publiqui en cada cas l'Ajuntament. 

 
- La responsabilitat sobre l'obertura, el funcionament i les instal·lacions de les activitats i els 

establiments correspon exclusivament al titular de l'activitat que signa la declaració 
responsable. 

 
Article 46: Tramitació del procediment de la comunicació prèvia. 
 
- Les comunicacions prèvies d'inici d'activitats s'hauran de presentar al Registre General de 

l'ajuntament juntament amb la declaració responsable signada pel titular i l'autoliquidació de la 
taxa fiscal municipal corresponent. En aquelles activitats que sigui preceptiu informes de 
caràcter urbanístic i/o sectorials, previ a la presentació de la comunicació hauran de presentar 
la documentació tècnica que sigui necessària per a la petició d'aquests informes. Un dictamen 
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favorable d'aquests informes serà condició necessària per a l'inici de l'activitat. 
 
- Un cop rebuda la comunicació i la declaració responsable es sotmetrà a verificació formal per 

tal de determinar si s'ajusta als formularis publicats a l'efecte per l'ajuntament. L'abast 
d'aquesta verificació és únicament formal i no consistirà en cap cas en la comprovació 
d'aspectes tècnics ni jurídics, dels quals són responsabilitat exclusiva de les persones titulars 
que les han signat.  

 
- Un cop efectuada la comunicació, si aquesta s'ajusta als continguts formals previstos en els 

apartats anteriors, es podrà iniciar l'exercici de l'activitat, sota l'exclusiva responsabilitat de la 
persona titular. La presentació incompleta de la comunicació no serà títol suficient per a iniciar 
l'activitat.  

 
No obstant això, quan d'acord amb la normativa sectorial no ambiental (de protecció de la salut, de 
seguretat, de protecció contra incendis, d'abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui 
necessària comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials, no es podrà iniciar 
l'activitat mentre el titular de l'activitat no disposi de la totalitat dels títols administratius habilitants. 
 
Article 47: Règim d'inspeccions. 
 
1. No restaran sotmeses al control inicial ni periòdic les activitats relacionades a l'annex II 

d'aquesta Ordenança, sense perjudici de poder-se exercitar les potestats d'inspecció previstes 
en la mateixa i resta de normativa sectorial. 

 
Des de la presentació de la comunicació i dels documents adjunts a la mateixa, i en qualsevol 
moment, l'ajuntament podrà revisar i comprovar si la documentació aportada s'ajusta als 
requisits establerts en la present Ordenança i si l'establiment s'adequa a la normativa 
ambiental i sectorial vigent en cada moment 

 
2. De les comunicacions prèvies i de les declaracions responsables es donarà trasllat als 

diferents serveis interns de l'ajuntament així com a altres administracions que, per raó de 
l'activitat a desenvolupar, tinguin atribuïdes les competències administratives de comprovació, 
inspecció i sanció. 

 
3. Per resolució de l'Alcaldia es regularà el procediment d'inspecció de les activitats sotmeses a 

comunicació prèvia, així com la definició dels criteris d'avaluació de les activitats a 
inspeccionar. 

 
Disposició transitòria 
 
Els procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació es 
tramitaran i resoldran per la normativa aplicable en el moment en què es van sol·licitar. 
 
No obstant el disposat a l'apartat 1 d'aquesta D.T., els interessats podran desistir de la sol·licitud, 
amb anterioritat a la resolució, i optar per la comunicació prèvia amb una declaració responsable. 
 
Annex II: Relació d'activitats que per a la seva obertura només han de presentar una comunicació 
prèvia amb una declaració responsable. 
 
• Instal·lacions fotovoltaiques en coberta de fins a 100 kw de potència. 
• Habitatges d'ús turístic. 
• Oficines d'ús administratiu de fins a 300 m2 de superfície construïda. 
• Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies (s'exclouen els dipòsits de mercaderies perilloses, de 

productes químics, de productes petrolífers, de gasos combustibles i similars) amb una superfície 
construïda total de fins a 100 m2 (excloent banys). 
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• Consultes sanitàries particulars (podòleg, psicòleg, oftalmòleg...) de fins a 300 m2 de superfície 
construïda i no tinguin raigs X ni produeixin residus sanitaris. 

• Tallers artesanals o d'elaboració d'articles d'artesania amb una superfície construïda total de fins a 
100 m2. 

• Sales d'exposicions amb una superfície construïda total de fins a 100 m2. 
• Menjadors col·lectius sense cuina. 
 
SEGON - Sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies, el present acord juntament 
amb la modificació de l’Ordenança, mitjançant anunci al BOP, al DOGC i en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació, per a la formulació de reclamacions 
i al·legacions. 
 
De no presentar-se cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
TERCER - Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació 
definitiva de la modificació de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 
 
QUART - Aquesta modificació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor Alcalde fa el següent aclariment: És un tema que és conegut, dictaminat en 
Comissió Informativa. Tanmateix és prou important i, per tant, la regidora, breument, ens presentarà 
la proposta.  
 
Intervenció de la Sra. Cid 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Rosa Cid i García: Alcalde, regidores, 
regidors, vist el dictamen favorable emès per la Comissió de Serveis a les Persones, portem al Ple la 
modificació de l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa de les activitats de baixa 
incidència ambiental i de les activitats sense incidència ambiental. 
 
Aquesta modificació ve donada per una adequació de l’Ordenança a la normativa estatal més 
recentment publicada de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç, de determinats serveis i d’activitats.  
 
I el que pretén, la seva finalitat és una major simplificació dels tràmits administratius per obrir certes 
activitats. La Llei, l’Ordenança enumera unes certes activitats que tenen una incidència ambiental 
molt baixa, en aquest cas la qüestió de seguretat i de salut també tenen poca incidència i permet 
només comunicar a l’Administració l’obertura i una declaració responsable del titular de l’activitat. 
 
Bé, demanem al Ple i sol·licitem l’aprovació d’aquesta Ordenança perquè pensem que facilita a totes 
les persones que decideixen obrir una activitat, tots aquests tràmits. Moltes gràcies. 
 
 

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

 
 
05. DICTAMEN D'ACORD D'APROVACIÓ  DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en el dia d'avui hi ha factures i altres justificants de despesa que fan referència a 
subministraments i serveis en general duts a terme en exercicis tancats i que estan en disposició de 
ser aprovats per trobar-se degudament conformats i disposar de crèdit adequat i suficient, se 
sotmeten en conseqüència a l'aprovació del Ple, d'acord amb l'annex que s'adjunta, les següents 
despeses: 
 
1 -  Factures de l'extrajudicial de l'Ajuntament de Tortosa (annex 1 i 2): 
 
a) Factures de l'Ajuntament i IMACT que s'han enregistrat fins al 31 de 
desembre de 2012, pendents d'aplicar al pressupost de 2012 per manca de 
crèdit adequat i suficient o per no tramitació de la despesa (annex 1)...... 
 

 
 

803.814,75€ 

b) Factures de l'Ajuntament que van ser enregistrades i conformades 
després de l'1 de gener de 2013 però quina despesa correspon o es va 
meritar en l'exercici 2012 i/o anteriors (annex 2) ............................................. 
 

 
 

141.943,27€ 

Total extrajudicial ................................................................................................. 945.758,02€ 

 
Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril respecte les 
obligacions procedents d'exercicis anteriors. 
 
Vist l'informe de l'interventor de l'Ajuntament de data 12 d'abril de 2013. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Reconèixer extrajudicialment els crèdits que es relacionen en els annexos 1 i 2 del present acord, 
aprovant la despesa i reconeixent les corresponents obligacions econòmiques per import total de 
945.758,02€, quin pagament haurà d'ordenar-se amb preferència al de les obligacions de l'any en 
curs. ” 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Matilde Villarroya i Martínez: Gràcies 
senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, si m’ho permet senyor Alcalde, no puc explicar l’extrajudicial 
si no dono compte també de la liquidació, ja que no s’entén sense aquest context i, per tant, 
m’agradaria començar explicant una miqueta la liquidació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Jo li permeto el que vulgui si no s’allarga molt. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Continua la senyora Villarroya amb la seva intervenció: D’acord, gràcies. 
 
Com vostès saben, nosaltres fem el pressupost i en base, bé, el pressupost és una declaració 
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d’intencions, una guia sobre la qual nosaltres treballem, però realment quan es veu el resultat 
d’aquest pressupost és quan tanquem el pressupost i l’analitzem i per tant, fent la liquidació, una 
altra conseqüència d’aquesta liquidació és l’extrajudicial que portem. Per tant, l’explicaré una mica, 
breument. 
 
Com vostès saben, el pressupost del 2012 es va elaborar al desembre del 2011 i, evidentment, 
aquest pressupost durant l’any 2012 s’ha anat modificant a conseqüència de diferents coses. La 
primera d’elles va ser l’aprovació del Real decret del Govern de Madrid, el qual ens fa fer un Pla 
d’ajust i, a més a més, contraure un deute de proveïdors per pagar a proveïdors i tot això té una 
repercussió en el pressupost.  
 
Tot això, ajuntat amb que la situació de crisi no millora, sinó ans al contrari, continua afectant tant a 
les administracions locals, com a les altres institucions de les quals nosaltres també percebem 
subvencions, per tant, a més a més a això cal afegir totes les pujades que hem tingut, tant 
d’impostos com en el cas de l’IVA, que també té una repercussió en el pressupost del 2012, i les 
pujades de les tarifes. Tot plegat té un efecte sobre el pressupost i, per tant, aquests efectes es fan 
palesos a la liquidació i es fan palesos en el reconeixement d’extrajudicials de crèdit. 
 
Començaré comentant els extrajudicials de crèdit. En aquest sentit, com vostès saben, tenim dos 
tipus d’extrajudicial. Un extrajudicial que correspon a totes aquelles factures que han arribat i que no 
tenen consignació pressupostària en el pressupost de 2012, és a dir, coses que nosaltres no havíem 
previst i que ens han arribat. I, d’altra banda, hi ha aquelles factures que han arribat en data 
posterior a l’01/01/2013, o sigui, que han anat arribant durant el 2013 però que s’havien meritat a 
l’any 2012 i  que, per tant, formen part del 2012 però no poden pagar al 2013. 
 
En aquests conceptes, les quantitats són, d’una banda tenim un extrajudicial corresponent a manca 
de crèdit de 803.814,75 euros. I pel que fa referència a aquelles que han arribat fora de termini, 
estem parlant de 141.943,27€. Cal dir, cal fer esment principalment de que aquest extrajudicial ha 
sortit generat, bàsicament, per eventualitats que han anat sorgint i que no han pogut ser 
absorbides. No obstant, voldria des d’aquí fer el meu reconeixement a totes les regidories perquè 
han fet un esforç molt considerable per a no realitzar extrajudicial. Especialment, crec que hi ha un 
fet inaudit i que val la pena destacar, potser, que és que en Festes aquest any no hi ha hagut 
extrajudicial, o sigui, per tant al regidors i als tècnics de Festes l’esforç que han realitzat en aquest 
sentit. I a la resta de regidors en el mateix sentit. 
 
Quina és la partida, el departament que més s’endú l’extrajudicial? Doncs Serveis. Serveis perquè? 
Doncs perquè és el departament en el qual recauen  principalment totes les eventualitats i 
imprevistos que succeeixen en aquest Ajuntament i en la ciutat i que, per tant, queden desviades i 
queden fora de pressupost.  
 
De totes maneres, lligant-ho amb la liquidació, aquest extrajudicial vindria a ser tot allò que no hem 
tingut previst en el pressupost i que, per tant, no s’havia contemplat en el pressupost 2012. De totes 
maneres també cal dir que, malgrat la situació adversa, el resultat pressupostari d’aquest any per a 
nosaltres ha sigut molt satisfactori, ja que ha sigut de 8.362.779,78€ en positiu, per tant, és una 
xifra molt significativa i molt important en el nostre cas.  
 
De tot això que en surt? En surt que l’estalvi corrent brut de l’Ajuntament, és a dir, ingressos 
corrents menys despesa corrent, són 4.663.543,85€ també en positiu. Això és estalvi. Si li 
descomptem el que són amortitzacions, el que hem amortitzat per pagaments a entitats financeres, 
estem parlant que hem amortitzat 3.066.203,93€ , i això ens queda un estalvi net d’1.597.339,92. 
Per tant, unes xifres que crec que són realment positives per a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
En el mateix sentit, el romanent de Tresoreria, que és el que ens queda desprès d’haver aplicat 
dubtós cobrament, desprès d’haver fet tots els ajustos pertinents realitzats pel nostre interventor, el 
romanent de Tresoreria positiu ha sigut d’1.141.811,12€. Pensem que aquest resultat, per tant, el 
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que ens està dient és que l’Ajuntament ha aconseguit ajustar els seus ingressos i les seves 
despeses i, fins i tot, ha produït un superàvit d’1.141.000€. 
 
Per tant, si ho comparem amb els 800.000 € que ens havíem quedat fora de pressupost, aquest 
extrajudicial pot quedar perfectament absorbit amb aquest romanent de Tresoreria. 
 
A més a més de tot això, s’han pogut fer altres coses significatives i s’han ajustat alguns dels ràtios 
que ara els hi mencionaré. No els hi diré tots però algunes de les xifres que val la pena mencionar és 
que en un sentit, doncs, hem reduït tot el que és el termini de pagament a proveïdors. D’altra banda, 
l’esforç inversor que hem fet per ciutadà ha passat de 128€ a 274€, per tant, la xifra també s’ha 
incrementat. I, a més a més, l’índex de pagament del que són exercicis tancats ha passat a ser, 
pràcticament, del 100%; estem parlant d’un 97, 69%, per tant, els increments han sigut significatius. 
 
Per tot això, considerem que els resultats que estem presentant són resultats molt satisfactoris i 
malgrat el pressupost ha generat extrajudicial, que sí que és cert, però que perfectament queda 
absorbit pel romanent de Tresoreria. Per tant, estem satisfets del resultat d’aquest exercici. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
bé, un cop més ens trobem davant d’un reconeixement extrajudicial de crèdit per unes factures i uns 
justificants de despesa que, tot i que sembla que són subministraments i serveis en general, no 
tenien la corresponent dotació als pressupostos de l’any 2012. 
 
Jo aquí voldria fer una petita comparació amb els domicilis personals de cadascú que, clar, si no 
pressupostem el què gastarem en aigua, en llum, doncs home, evidentment aquests pressupostos 
no són realistes.  
 
Nosaltres ja ho vam advertir en el seu moment, que els pressupostos de l’any 2012 tenien poca 
credibilitat i no eren realistes, com ja s’ha demostrat. 
 
Ens trobem amb tot això amb una quantitat espectacular de 800.000€ que, home, són factures que 
s’han de pagar i que les empreses han de cobrar, això és indubtable, i per això mateix no hi podem 
votar en contra. Però tampoc no hi podem donar el nostre vot favorable, ja que ja vam advertir que 
els pressupostos del 2012 eren poc acurats.  El nostre vot serà d’abstenció, com ja vam avançar a la 
Comissió corresponent. 
 
I per tancar la meva intervenció jo voldria fer un reconeixement del nostre grup municipal als 
responsables de Festes perquè han aconseguit, em sembla que per primera vegada, tancar sense 
cap extrajudicial. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, el 
posicionament nostre serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
també votarà abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Estem al mes de maig del 2013 i l’equip de Govern de Convergència a l’Ajuntament presenten a 
aprovar una partida de despeses amb factures extrajudicials, o sigui són, com ha dit la regidora, 
despeses que no estaven previstes al pressupost, vora 1.000.000€; 945.000€. Pensem nosaltres, 
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el grup d’Esquerra, que és una xifra que supera en molt el que es pot entendre com un imprevist. 
 
Una pinzellada d’algunes coses que considerem que és un imprevist. I el que diré en primer lloc, 
doncs, és poc significatiu però, per exemple, no pot ser imprevist deure la subscripció a la revista 
Tributos Locales dels anys 2009/2010 i 2010/2011.  
 
Esquerra Republicana de Tortosa considerem que no pot ser un imprevist deure més de 460.000€ 
al Consorci per a la Gestió de Residus del Baix Ebre dels mesos de juliol, agost, setembre, octubre, 
novembre i desembre. Clar, això s’hagués tingut que, no ha de ser un imprevist, s’hagués tingut que 
preveure. 
 
També considerem que no pot ser un imprevist  deure diners a una empresa de transport per al 
transport col·lectiu de viatgers i també respecte al transport adaptat. I sabem que amb aquesta 
empresa no hi ha contracte en vigor perquè fa 1 any i 10 mesos que està caducat. Per tant, això com 
pot ser un imprevist ? 
 
També amb una altra empresa passa el mateix. Amb aquesta empresa, no vull dir el nom, teníem un 
contracte a dos anys, des del 2008 al 2010 sense pròrrogues i fa més de dos anys que està vençut i, 
per tant, encara ens està girant factures perquè està fent la feina, i això com pot ser un imprevist ?  
 
Esquerra Republicana de Tortosa considera que no pot ser un imprevist deure diners al senyor 
Florentino Pérez, que és el president del Real Madrid i de l’empresa ACS amb la qual, a través d’una 
filial, Urbaser, manteníem un contracte de prestar serveis de jardineria de les zones verdes 
municipals entre els anys 2006 i 2008. Hi havia la possibilitat de prorrogar-lo 2 anys més, fins al 
2010, però com pot ser que encara els hi deguéssim diners, que ens giren factures? Com pot ser 
això un imprevist? 
 
Per tant, Esquerra de Tortosa considera que aquesta no és la manera responsable d’administrar els 
diners dels tortosins i de les tortosines. És una manera que perjudica als ciutadans i a les empreses. 
I això es ve aplicant un any després d’un altre. 
 
És un exemple d’una forma de governar que aboca les finances municipals a una situació 
insostenible. Senyor Bel, des de que vostè va agafar el timó de l’Ajuntament de Tortosa l’any 2007, 
han passat de deure 36,2 milions d’euros a 59,5. Això són 23,.3 milions d’euros de diferència i això 
ve a suposar que ens empenyen en casi 4 milions d’euros cada any. 
 
Nosaltres diem no a aquesta forma de gestionar però, òbviament, votarem abstenció perquè 
pensem que els proveïdors han de cobrar. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: De l’informe de l’interventor en relació a 
l’extrajudicial que avui es presenta a la consideració d’aquest plenari, se’n desprèn algunes coses 
reiterades. I és que hi ha contractes de serveis importants, no esmentaré els titulars de les 
empreses, però que estan vençuts. Això ens ho recorda l’interventor i, per tant, s’hauria de 
regularitzar aquesta situació. Vençuts contractes des de fa 3 anys i en algun cas més. 
 
Després hi ha un altre aspecte també reiterat, relacionat amb els estatges de la Comissaria de la 
Policia Local i el nou magatzem de la Brigada Municipal, i ens diu l’interventor que no existeix una 
correlació entre el que es va aprovar al maig del 2007 i les obligacions econòmiques concertades 
per Gumtsa, segons es deriven dels contractes de préstec que en el seu moment es van realitzar. 
 
Fa poc més d’un any vam aprovar, també, el Pla d’ajustament i en aquest Pla d’ajustament que es 
va aprovar en aquest plenari s’instrumentava un sistema de finançament de les factures pendents 
de pagament a proveïdors a 31 de desembre de 2011, però no es preveia cap import en concepte 
d’obligacions pendents d’impulsar el pressupost de 2012. Aquesta és una consideració que jo crec 
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que és important  que avui poséssim de manifest. 
 
I, finalment, també ens recorda l’interventor el principi legal d’anualitat de la despesa. Senzillament, 
és a dir, estem aprovant un extrajudicial que amb això el que estem fent és, d’alguna manera, 
hipotecar algunes partides del pressupost d’aquest any 2013, amb lo qual s’hauria de garantir de 
què aquelles partides que vam aprovar en el pressupost del 2013, bé, que va aprovar l’equip de 
Govern, a 31 de desembre d’enguany tinguin la mateixa consignació i no es vegin afectades per 
aquest extrajudicial. 
 
Per aquests motius i no entraríem a valorar, diguem, ja hi entrarem segurament amb d’altres 
iniciatives del nostre grup municipal, a considerar, diguem, el què aquí s’ha plantejat al mateix 
temps, que és la liquidació del pressupost de l’any passat. 
 
Per aquestes consideracions que he manifestat, el nostre vot serà contrari, sense perjudici de què 
defenséssim que els proveïdors han de cobrar, evidentment. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas cedeixo la paraula a la 
regidora perquè pugui  contestar-los. Només una matisació, senyor Monclús, jo vaig agafar l’alcaldia 
de la mà d’Esquerra Republicana. No renunciï. I vaig aprovar tots els pressupostos i totes les 
liquidacions de pressupost durant els primers 4 anys de la mà d’Esquerra Republicana. I vaig fer 
totes les operacions de crèdit i totes les operacions d’inversió i totes operacions de la mà d’Esquerra 
Republicana. No només quan surti alguna cosa que l’interessi dir: Escolti, és que això ho vam fer des 
d’Esquerra Republicana. Ho van fer tot, hem de ser lleials amb els pactes. 
 
Jo n’estic extremadament agraït a Esquerra Republicana. Veig que Esquerra Republicana no 
correspon aquest agraïment. El que li recordo és que durant els primers 4 anys ho vam fer junts i jo 
estic molt content i molt satisfet. 
 
I una altra cosa, computi al llarg dels últims 15 anys quants n’ha estat governant Esquerra 
Republicana. Senyor Monclús, computi. I menys un, quin any havia portat menys extrajudicial al Ple. 
De tots els governs d’Esquerra Republicana, quin havia portat menys extrajudicial, menys el 2009. I 
vostès han governat amb tots els colors, amb uns i amb els altres. Per tant, només una miqueta de 
memòria. 
 
Intervenció del Sra. Villarroya 
A continuació pren la paraula la senyora Villarroya: Bé, en primer lloc agrair les abstencions sense 
comentaris dels grups del PP i d’Iniciativa. I d’altra banda, la gent, els grups que m’han fet 
comentaris m’agradaria respondre’ls perquè crec que no han estat justos en aquest sentit. 
 
El primer de tots és que el pressupost ha estat mal fet. Jo crec que no, que no ha estat mal fet, al 
contrari, perquè si m’han escoltat i s’han mirat la liquidació del pressupost, vostès veuran que tenim 
un romanent de Tresoreria d’1.100.000, per tant, que eixuga amb escreix aquest extrajudicial. Per 
tant, entenc que per aquí no és correcte el que m’estan dient.  
 
D’altra banda s’escandalitzen per la quantitat. Doncs, permeti’m dir-li que dels últims 15 anys és el 
segon romanent de Tresoreria més baix, a excepció, tinc les xifres aquí, a excepció del del 2009, la 
resta d’extrajudicials han sigut superiors, per tant la xifra, malgrat pugui sonar molt alta, l’important 
és que es pugui absorbir amb el romanent de Tresoreria i en aquest cas hi entra. O sigui que aquí 
tampoc. 
 
D’altra banda, senyor Monclús, vostè em comenta algunes coses. Jo el convido a què vingui un dia a 
la Comissió d’Hisenda perquè jo tot això ho explico. I entenc que quan vostè em diu que com pot ser 
que hi hagin, que no haguéssim previst, doncs, alguns contractes, que no haguéssim previst la 
brossa, que no haguéssim previst..., doncs, jo ho he explicat i el què m’està dient és que o no 
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coneixen molt bé el funcionament del pressupost, però no és que nosaltres no haguéssim 
pressupostat bé la partida del RSU, de les escombraries, sí que està ben pressupostada. De fet està 
pressupostada a l’euro. Què és el que passa? El que passa és que són partides vinculades en el 
pressupost. Què vol dir això? Doncs, vol dir que hi ha algunes partides de Serveis, concretament la 
1.2, que està vinculada, tots els contractes estan allí relacionats. Què ha passat? Doncs jo li explico. 
Hi ha alguns dels contractes que nosaltres, a principis del pressupost, vam intentar negociar a la 
baixa i així ho havíem ficat. Vam dir: els contractes, alguns, es negociaran a la baixa per optimitzar 
recursos. Que va passar? El que va passar és que això no es va poder dur a terme perquè es va 
endarrerir processos fins a meitat de l’any, amb lo qual, que va passar? que aquests contractes 
s’anaven pagant i anaven estirant de partides que estaven ben consignades. És per això, no és per 
que no haguéssim pressupostat bé, evidentment, i els nostres tècnics la claven, normalment, a 
l’euro, són molt acurats amb això, ho vigilen molt.  
 
No és que s’hagi pressupostat malament, el que passa és que hi ha algunes coses que són 
imponderables i que hi ha coses que nosaltres no tenim la bola màgica per dir això, encara que ho 
volguéssim ja, moltes vegades no és ja. Aquí sí que ens vam equivocar potser, de dir, vam precipitar-
nos potser al ficar la data, en aquest sentit sí. Però, repeteixo, no és preocupant perquè pel fet de 
què vam fer els deures i els vam fer a temps, o sigui, l’any 2011 quan vam fer el pressupost 
nosaltres ja vam prendre les mesures correctores i tot el que ens deien en el Pla d’ajust, el tema de 
recaptar millor, més optimitzadament ho vam començar a fer ja abans, vam començar a ficar en 
ordre les ordenances fiscals, de manera que moltes de les mesures que ens recomanaven fer  
nosaltres ja les havíem fet. Per tant, no és que es fes malament, el que passa que hi ha eventualitats 
que no es poden controlar i, en aquest cas, és el que ens ha succeït. 
 
Després, per altra banda, vostè continua insistint amb el deure. Quan llegeix, perquè jo entenc que 
vostè té el mateix informe que jo i que l’interventor, per tant sap el deute, vostè el llegeix d’una 
manera una mica peculiar, perquè aquí diu que el deute, quan nosaltres vam començar, estava en 
40 milions, d’acord? Perquè el deute que figura al 2007 nosaltres no el vam contraure, no el vam 
contraure perquè nosaltres vam agafar el Govern a meitat del 2007, per tant, els préstecs ja estaven 
demanats, ja estaven sol·licitats. Per tant, el préstec que nosaltres vam començar, amb 
l’endeutament que nosaltres vam començar va ser de 40 milions, això per un costat. 
 
Li vaig explicar un dia fent un símil del president de l’escala que avui, evidentment, no repetiré, però 
si vostè ja li suma el que ens vam demanar que féssim de deute a proveïdors, que no ens correspon, 
és un deute que ens han obligat a contraure però que no ens correspon, perquè si a nosaltres se’ns 
hagués pagat el que se’ns devia no haguéssim tingut que contraure aquest deute. Malgrat això, ens 
han obligat als ajuntaments a demanar el préstec i a pagar el interessos nosaltres. I això ja puja la 
quantitat que avui en dia estem. O sigui, no em pot dir que el deute no l’hem gestionat correctament, 
al contrari, o sigui, durant aquests anys ha sigut els períodes on més s’ha amortitzat deute de 
l’Ajuntament. I de fet, prova d’això  és que únicament, si descomptem el que hem demanat pel deute 
de proveïdors, només s’ha incrementat en 2 milions, que ja es podria correspondre a tot el que vam 
tenir que demanar per poder fer front a la Llei de barris o a extrajudicial que s’havia generat en anys 
anteriors. Per tant, crec que aquí tampoc ha estat just en la seva intervenció. 
 
I finalment, al grup socialista, jo ja sé que el fàcil és llegir l’informe de l’interventor i, evidentment, no 
mirar-se les xifres i anar directament als punts que diu l’interventor, però si miren una mica també 
veuran que alguns dels punts l’interventor ja diu que estan solucionats. Per exemple, tots els 
contractes que vostè menciona com a vençuts, tots ells o estan en tràmit de realitzar-se, ja estan els 
plecs fets o algun, fins i tot, ja ha estat aprovat pel Ple, o sigui que és molt fàcil llegir recomanacions 
que fa l’interventor però que en cap cas vol dir que no estiguéssim fent els deures. Sí que s’estan 
fent i s’estan fent bé, perquè prova d’això és que ja s’han passat per Ple alguns d’ells. 
 
I finalment vostè ens diu: En el Pla d’ajust no prevèieu l’extrajudicial. Cert, no el prevèiem, però 
tampoc prevèiem un romanent de Tresoreria positiu com el que ha sigut. Per tant, hem pres les 
mesures i prova d’això, i és el que diu l’interventor, és que el romanent de Tresoreria prova que 
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podem, sí que podem fer front a aquest extrajudicial. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. No sé si em sentireu molt. 
Només per aclarir dos coses. Jo, senyora Villarroya, en cap moment he dit que estigués mal fet el 
pressupost. Jo no ho he dit. Jo he dit, simplement, que era poc acurat o poc realista. En cap moment 
he dit que estigués fet malament. Això no ho he dit en cap moment. 
 
I després, respecte a extrajudicials d’altres anys, nosaltres estem aquí des del 2011, per tant 
tampoc no entraré amb el què va passar abans del 2011. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor. Monclús: Gràcies. No renunciem. No renunciem a res de les 
responsabilitats que Esquerra hagi pogut tenir tants d’anys als governs municipals, faltaria més. 
Però el que sí que està clar, ja li havia dit, senyor alcalde, en altres ocasions, que Esquerra ha portat 
un o dos rems d’una barca de 21, vull dir, qui ha portat el timó ha sigut, del que jo he estat parlant, 
el grup de Convergència i Unió, vull dir, vostè és el timoner, és el que porta el timó, no era els dos 
regidors que tenia Esquerra a la legislatura anterior. 
 
I a la senyora Matilde Villarroya, o sigui, el que està clar és que Tortosa, si ho comparem amb els 
municipis més o menys dels mateixos habitants o de la mateixa categoria, podríem dir que a nivell 
de Catalunya és el quart municipi que més diners deu, vull dir, això ha sortit publicat avui als diaris. 
Primer està el Vendrell, després Reus, per habitant parlo eh, Vendrell, Reus, Cambrils, Tortosa amb 
1.579 euros per habitant. Després Igualada, Vilanova, Tarragona, bé, no segueixo llegint perquè la 
gent ho pot consultar si vol al diari d’avui. Vull dir que de deure molts diners, sí que els devem  i 
l’afany nostre és d’intentar que deixéssim una hisenda municipal el més lliure de càrregues 
possibles per als tortosins i tortosines que vénen. No són ganes de marejar a ningú, vull dir, és així. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor. Alcalde: Moltes gràcies i només per finalitzar, senyor 
Monclús, jo els hi torno a repetir: si es compleix el Pla d’ajustament, i aquest any ja s’ha complit, jo 
podré tenir, tant de bo i avui no tinc la seguretat, per tant, ho dic en aquests termes, podré tenir el 
gust de dir que seré el primer alcalde que deixaré l’ajuntament amb menys deute del que me’l vaig 
trobar. I quatre anys, els primers quatre haurà sigut gràcies a Esquerra Republicana. Els altres 
quatres, pel que veig, no. Però també hauran de reivindicar aquesta fita, perquè la meitat els hi 
correspondrà. 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb onze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, tres vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC, i sis abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC 
(1) . 
 
 
 
06. INFORME FAVORABLE RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE. 

 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’escrit formulat per la societat mercantil de capital íntegrament municipal Empresa Municipal 
de Serveis Públics, SL, de data 3 d’abril de 2013, pel qual es sol·licita, de conformitat amb l’acord 
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adoptat a l’efecte pel seu Consell d’Administració en sessió tinguda el dia 26 de març de 2013, que 
el Ple d’aquest Ajuntament emeti informe favorable relatiu a la proposta de modificació de les tarifes 
vigents del servei municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable al terme municipal de 
Tortosa.  
 
Vist l’estudi econòmic justificatiu de la modificació de les tarifes vigents corresponents al servei 
esmentat i l’informe de l’Interventor municipal. 
 
Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les normes a 
què han d’ajustar-se les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i tarifes de 
subministrament d’aigua, i es defineix el sistema simplificat d’actualització, així com el Decret 
339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels 
preus i les tarifes regulats pel Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels 
preus autoritzats i comunicats. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de data 2 
de maig de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Informar favorablement la modificació de les tarifes vigents del servei municipal de 
subministrament domiciliari d’aigua potable, per a l’exercici 2013, les quals es detallen en l’annex al 
present acord. 
 
Segon - Sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya autorització per a l’aplicació de les tarifes 
quina modificació s’informa. 
 
Tercer - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, als efectes 
adients. 
 
 
PROPOSTA DE TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE TORTOSA EXERCICI 2013 
 
Tarifa primera. Subministrament d’aigua 
 
Abonats sense comptador 2013 
  

Tipus (€/mes) 
Abonats tipus A 3,092 
Abonats tipus B 6,667 
Abonats tipus C 11,360 
  
Abonats amb comptador d’ús domèstic (No Mig Camí)   
  

Blocs de consum (€/m3) 
de 1 fins a 10 m3 al mes 0,11 
de 11 fins a  18 m3 al mes 0,34 
>18 m3 al mes 0,68 
  
Abonats amb comptador d’ús comercial  / industrial i hospitalari  
  

Blocs de consum (€/m3) 
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De 1 fins a 10 m3 al mes 0,308 
De 11 fins a  18 m3 al mes 0,539 
>18 m3 al mes 0,770 
  
Abonats amb comptador d’ús Municipal 
 

 

Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,150 
més de 15 m3 al mes 0,220 

  
Abonats Mig Camí  
  

Blocs de consum (€/m3) 
de 1 fins a 10 m3 al mes 0,250 
de 11 fins a  18 m3 al mes 0,625 
>18 m3 al mes 0,875 
 
Quota de servei. 
 
DIÀMETRE mm. 2013 (€/mes) 
13 6,882 
15 7,502 
20 9,341 
25 13,368 
30 i majors 28,179 

 
Tarifa segona. Utilització de comptadors 
 
DIÀMETRE mm. 2013 (€/mes) 
13 0,655 
15 0,714 
20 0,889 
25 1,298 
30 i majors 2,682 

 
Tarifa tercera. Serveis diversos 
 
DRETS D'EMPALMAMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS   
  

Per la prestació de servei en cadascun dels abonats que causin alta o   
modificació de contracte de subministrament 88,62 € 
  
GESTIÓ DE TRAMITACIÓ PER COBRAMENT DE REBUTS IMPAGATS  
  

Per la tramitació de la gestió de cobraments amb comunicació i   
actuacions que se’n derivin 43,82 € 

  
GESTIÓ DE DEVOLUCIÓ REBUTS BANCARIS IMPAGATS  
  

Per cada rebut retornat amb autorització de càrrec al compte del titular 1,31 € 
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MANTENIMENT ESCOMESES CONTRA INCENDIS 
 
Pel manteniment de les escomeses contraincendis i verificació del seu 
correcte ús. 

34 €/ trim 

 
DIPÒSIT DE FIANÇA  
  

Per cada alta d'abonat d'aigua es dipositarà una fiança per a respondre a possibles pagaments 
pendents davant l’Empresa. L’import es calcularà per a cada tipus d’usuari segons la tarifa que sigui 
d’aplicació, i correspondrà a un consum de 20 m3 al mes durant un període de facturació, més la 
quota de servei íntegra del mateix període. 

 
L’import meritat per subministrament domiciliari d’aigua potable segons s’especifica a les tarifes indicats 
en  €/m3 es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es 
contenen. Els imports indicats en €/mes s’aplicaran sobre cadascun dels mesos inclosos en el període 
de facturació. Els imports detallats en la tarifa tercera s’aplicaran per cadascun dels conceptes indicats. 
 
Als subministraments d’aigua que es contractin sense comptador per a descalcificadors comunitaris se’ls 
hi aplicarà la tarifa del servei equivalent a un abonat sense comptador tipus A per a cada dues unitats de 
consum a les que abasti. 
 
Periodicitat de liquidació 
 
El pagament dels imports resultants de l’aplicació de les tarifes es realitzarà amb periodicitat trimestral. 
 
Tortosa, març de 2013 
 
 
 
 
Bonificació de tarifa d’aigua i de clavegueram per a usos domèstics de l’habitatge habitual 
 
Primer - Gaudiran d’una bonificació del 75% del primer tram de la tarifa de consum d’aigua per a ús 
domèstic de l’habitatge habitual les persones que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents: 
 
a) Que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants de la unitat de convivència sigui 

inferior a l’IRSC anual. 
b) Que l’habitatge sigui la vivenda habitual del beneficiari. 
c) Que el beneficiari sigui titular del contracte de subministrament d’aigua. 
d) Que el beneficiari i la resta d’integrants de la unitat de convivència es trobin al corrent del 

compliment de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa i estiguin al corrent de 
pagament de les seves obligacions amb l’EMSP, SL. 

e) Que el beneficiari hagi efectuat la domiciliació bancària del pagament del rebut de l’aigua. 
f) Que l’habitatge tingui un comptador individualitzat, el potencial ús del qual sigui única i 

exclusivament per a ús domèstic. 
g) Que el consum trimestral d’aigua no superi els següent límits, establerts en funció del nombre 

de persones integrants de la unitat de convivència: 
  
 
Nombre d’integrants de la unitat de convivència Consum màxim, en metres cúbics trimestrals 
Fins a 2 Fins a 15 m3/trimestre natural 
Fins a 4 Fins a 24 m3/trimestre natural 
Més de 4 Fins a 30 m3/trimestre natural 

 
Segon - La bonificació tindrà efectes durant l’any natural següent al de la formulació de la sol·licitud.  
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Tercer - Per gaudir de la bonificació, les persones interessades han d’instar-ne la concessió, per a 
cada any natural, presentant al SAC de l’Ajuntament de Tortosa la documentació següent: 
 
a) Sol·licitud, formulari normalitzat, relacionant els integrants de la unitat de convivència. 
b) Declaracions o certificats d’imputacions de renda del darrer exercici emès per l’Agència 

Tributària per cada integrant de la unitat de convivència major de 16 anys, o bé signar les 
corresponents autoritzacions per tal que el propi Ajuntament pugui efectuar la consulta 
telemàtica de les dades de tots ells, així com certificats de qualsevol altre ingrés que s’hagi 
percebut.  

c) Fotocòpia de l’últim rebut d’aigua. 
d) Darrer rebut de l’IBI de l’immoble a què es refereixi, en cas de que el sol·licitant en sigui el 

propietari, o contracte de lloguer o altre títol habilitant, en cas de no ser-ne el propietari. 
 
Quart - Les dades del Padró Municipal d’Habitants, llevat de prova en contra, s’utilitzaran per 
comprovar els requisits d’empadronament, habitatge habitual i nombre i relació d’integrants de la 
unitat de convivència. 
 
Cinquè - El període per sol·licitar la bonificació serà de l’1 d’octubre fins el 30 de novembre de 
l'exercici anterior al que hagi de tenir efecte. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini serà 
considerada extemporània. Per excepció, el període per sol·licitar la bonificació que hagi de tenir 
efectes el quart trimestre de l’any 2013 serà del 15 de setembre al 31 d’octubre de 2013. 
 
Sisè - La bonificació s’estendrà, en les mateixes condicions, al concepte de clavegueram. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor Alcalde fa el següent aclariment: No m’entretindré fent una presentació. Ho vaig 
fer a tots vostès a la Comissió informativa. En termes generals, aquesta és una aprovació, una 
modificació de tarifes que modifica els trams i que baixa el preu de l’aigua per a aquelles llars, que 
són el 85% de les llars de Tortosa, que consumeixen menys de la mitjana o alguna cosa més de la 
mitjana, perdó, que són 10m3 / mes i que, a la vegada, creem una tarifa social per a aquelles 
persones més desafavorides, que tindran una bonificació del 75%. 
 
No ho faré més extensiu. Ho va aprovar el Consell d’Administració i ara l’únic que transmetem 
aquesta tarifa a la Comissió de Preus de Catalunya per a què la pugui aprovar.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
nosaltres a la Comissió corresponent ja vam avançar el nostre vot favorable a la proposta. Tot i així, 
ens agradaria remarcar dos punts.  
 
El primer és que pensem que ja era hora que es faci un reconeixement a totes aquelles famílies que 
des de fa molts anys intentem fer un consum molt responsable de l’aigua.  
 
I el segon és que també creiem que és bàsic, per a que aquesta modificació tingui èxit i pugui arribar 
a tothom, la instal·lació de comptadors individualitzats als domicilis. És un aparell que, en principi, 
no té un cost extraordinari ni fora de mida i és el que realment marcarà el futur d’aquesta 
modificació. Creiem que dintre de les possibilitats de l’Ajuntament, s’hauria de fer una mica de 
publicitat, de publicitar la necessitat d’instal·lació d’aquests aparells. 
 
Per acabar, un reconeixement especial al senyor alcalde perquè a la Comissió corresponent ens va 
informar amb tot detall de la modificació i va atendre totes les preguntes o dubtes, tot i que la 
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Comissió es va allargar considerablement. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Procuraré no venir 
molt a les comissions si la meva presència fa que s’allarguin. En tot cas, agrair el seu vot favorable i 
les seves paraules. 
 
Efectivament, hem d’intentar que aquests comptadors individualitzats estiguin a la majoria de llars. 
Jo diria que ara ja estan a la gran majoria de les llars. S’ha fet un esforç al llarg dels últims anys per 
a que això sigui. Jo vull tenir aquí un reconeixement a tots els empleats de l’Empresa Municipal de 
Serveis Públics que han fet molta pedagogia en aquest sentit i sí que és veritat que com a mesura 
addicional, evidentment, la bonificació aquesta del 75% només pot arribar a aquells que tinguin el 
comptador individualitzat, perquè sinó es bonificaria tota una comunitat o es bonificarien els 
consums que van per aforament, és a dir, que paguen idèntica quantitat independentment de l’aigua 
consumida. Moltíssimes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, ja li avanço que el nostre vot serà que sí perquè tenint en compte que l’aigua baixa, 
però sobretot tenint en compte que es fa un descompte a les famílies amb risc social, vull dir, això 
ens ha agradat moltíssim i avui el felicitem, ja que sempre ens diu: feliciteu-me, no? Però..., sí 
sempre ens ho diu, senyor alcalde. Sempre ens diu: quan faci algo bé feliciteu-me. Va doncs, avui el 
felicitem. 
 
Però jo li voldria fer una pregunta que potser a la Comissió, em permet fer-li una pregunta que potser 
a la Comissió no em va quedar clar. Jo a la Comissió li vaig preguntar que el barri de la Simpàtica 
paga clavegueram. Reunida amb els veïns i veïnes de la Simpàtica, vostè em va dir que no, que si no 
hi havia clavegueram, o sigui, la zona de la Simpàtica que tingués clavegueram el pagaria, però la 
zona que no en tingués no el pagaria. Reunida amb els veïns i veïnes de la Simpàtica, veiem als 
rebuts que sí que paguen clavegueram.  
 
Llavors, nosaltres voldríem.... Sí, perdoni. Si? Voldríem saber si es pagarà el clavegueram o no es 
pagarà el clavegueram. És simplement un apunt de pregunta, eh. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: El mateix criteri fins ara. Pagaran clavegueram 
aquells que tinguin clavegueram i els que no tinguin clavegueram no en pagaran. El mateix, amb això 
no hi ha cap modificació. Si té algun cas concret, jo puc atendre’ls tranquil·lament. No casos 
particulars de vostès, sinó si tenen algun cas, no li dic al si del Consell d’Administració de l’EMSP 
perquè sé que no tots estan representats, però a la Comissió Informativa jo mateix em torno a oferir 
a poder assistir. 
 
En tot cas, agraïm el vot favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Seguidament pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Bé, si no hi ha cap intervenció més en els torns... Té la 
paraula el senyor... Jo els hi demanaria que normalment les intervencions me les demanessin al 
principi i seguíssim tots l’ordre, especialment a vostè, senyor Dalmau, intentem seguir l’ordre. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació intervé el senyor Dalmau: És que va molt ràpid vostè passant. Jo m’he quedat, dic: ara 
em toca a mi, ja demano però bé, no es pot subsanar? Se subsana i no hi ha cap problema. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Se subsana. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el senyor Dalmau amb la seva intervenció: Bé, senyor alcalde gràcies. 
 
Senyor alcalde, senyores i senyor regidors, jo simplement anunciar que el meu vot també és positiu a 
aquesta mesura d’augmentar les tarifes i per dos raons. Una de fonamental que s’ha dit: perquè es 
millora molt el tracte, es bonifica molt la tarifa a les famílies que estan en situació difícil o en risc 
social com es diu ara, no? I també perquè es millora o es pretén millorar molt la gestió. Però, però jo 
també voldria dir aquí, i m’ajunto amb la senyora Gamundi, la pregunta és: perquè els veïns de la 
Simpàtica, imagino que Sant Josep de la Muntanya o Caputxins, han de pagar clavegueram quan no 
en tenen? I no és un, no és un cas particular, en són molts. Hi ha clavegueram fins, diguéssim, al 
Parc Nivera per entendre’ns. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde pren la paraula: Oh, i més amunt. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Prossegueix el senyor Dalmau amb la seva intervenció: Però no molt més. Abans l’ermita ja s’acaba, 
eh. I com a molt, a l’ermita no arriba, a l’ermita de Montserrat. Però cap a dalt, que és lo gros de la 
Simpàtica, no. 
 
I a més, el curiós és que se’ns permet edificar fosses sèptiques quan estan prohibides per la 
Generalitat, no? I tu dius, bé doncs, home, si paguem clavegueram i no en tenim, però tenim que fer 
fosses sèptiques que estan prohibides per la Generalitat i tal.  
 
Paguem, i jo aprofito l’avinentesa, paguem com a barris urbans a la Simpàtica. Imagino que a Sant 
Josep de la Muntanya i Caputxins igual, i no tenim els serveis propis d’un barri urbà, com per 
exemple el que acabem de parlar del clavegueram o per altres, com l’enllumenat o el transport 
públic. 
 
Aquesta és, simplement, la petita, ficar-me al costat de la senyora Gamundi en aquest tema. 
 
També jo voldria fer dos preguntes, però torno a dir, em pareix molt positiu, jo també m’he unit a les 
felicitacions, senyor alcalde, per aquesta actuació de vostè, molt bé. Però la pregunta és: les tarifes 
de l’aigua a Tortosa són iguals o són inferiors o són superiors a, per exemple, poblacions del mateix 
nivell que Tortosa. La pregunta la deixo aquí en l’aire. 
 
I després també una altra pregunta, no?, ja que tenim el riu al costat, els tortosins i les tortosines no 
crec que ens estiguéssim beneficiant d’aquesta proximitat de l’aigua mitjançant unes tarifes més 
barates de les que hi ha o menys cares de les que puguin haver i, per tant, jo crec que 
comparativament podem estar en pitjor situació que altres poblacions o ciutats més llunyanes a les 
quals arriba l’aigua de l’Ebre. Sols això, eh. Res més. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. En tot cas, recordar-li que 
el torn de precs i preguntes encara no ha arribat, això ho farem després. Celebro aquesta 
preocupació per Esquerra Republicana i el Partit Popular pel benestar de la Simpàtica. Li recordo 
que a Sant Josep de la Muntanya segur que no ho paguen, entre altres coses, perquè no tenen 
servei d’aigua i a no sé quina altra urbanització, si m’ha dit o m’ha anomenat el Pimpí, tampoc hi ha, 
a Caputxins tampoc no hi ha servei d’aigua en part, per tant, el cas concret ja els hi diré. 
 
Jo agraeixo les felicitacions. Senyora Gamundi, jo no recordo molt demanar que em felicitin, però bé, 
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en tot cas benvingudes siguin les felicitacions. 
 
Respecte a les preguntes, no esperar el torn de precs i preguntes, senyor Dalmau. Jo si vol estic 
disposat a fer un monogràfic, si volen, de perquè paguen més o paguen menys o com se senten 
d’agreujats a la Simpàtica, on viu vostè, o a Sant Josep de la Muntanya, on visc jo. Però no pretendrà 
que els serveis que puguin haver en aquests moment a la Simpàtica o a Sant Josep de la Muntanya 
siguin els mateixos que hi ha a Ferreries Nord o que hi ha al Temple, perquè vostè o els que van 
edificar la casa on viu vostè o els que van edificar la casa on visc jo, quan la van edificar no es van 
fer càrrec de la urbanització de la zona. Què vol dir que no es van fer càrrec de la urbanització? Que 
no van ficar voreres, no van ficar enllumenat, no van ficar clavegueram. No, no, no ho van ficar. No 
ho van ficar. Senyor Dalmau, no ho van fer. L’enllumenat no és un enllumenat públic. 
 
(El senyor Dalmau refereix: L’enllumenat sí. L’enllumenat el vam pagar els veïns).  
 
Home, però per l’amor de Déu, senyor Dalmau, vostè em diu, però vostè em diu sincerament que 
l’enllumenat que van pagar els veïns a la Simpàtica, com el que van pagar els veïns a Sant Josep de 
la Muntanya, és equiparable a un enllumenat públic, homologable a la ciutat? No. 
 
(El senyor Dalmau refereix: Però les taxes que paguem sí que són iguals). 
 
És que han de ser iguals. És que haurien de pagar més, és que haurien de pagar més perquè, quan 
un senyor es compra un pis a Ferreries Nord o al Temple, el preu d’aquell pis porta incorporat les 
despeses d’urbanització. Quan vostè es fa la casa o es compra la casa, com jo mateix, aquell preu 
no porta incorporat les despeses d’urbanització, no les porta, no les porta. Per tant, quan s’hagin de 
fer els serveis de clavegueram, quan s’hagin de fer els serveis de voreres, quan s’hagin de fer els 
serveis d’enllumenat, s’hauran de girar contribucions especials al 90% i perquè la Llei no permet al 
100%, al menys mentre jo sigui alcalde. No podem urbanitzar a costelles de tots els tortosins i 
tortosines zones que, en el seu moment, qui li pertocava no va urbanitzar, i qui les va adquirir no va 
pagar la urbanització per això. 
 
Veig que la senyora Galiana també diu que no. Aquesta coincidència, la senyora Galiana, Iniciativa, el 
senyor Dalmau, Partit Popular, i la senyora Gamundi d’Esquerra Republicana en la defensa 
d’aquestes zones, entre les quals també visc jo, sincerament, no ho entenc. Del senyor Dalmau ho 
podria arribar a entendre, lo altre no ho entenc de cap forma. És a dir, vostès m’estan demanat que 
a aquestes zones de Tortosa han de pagar menys? 
 
(La senyora Gamundi refereix: Jo no li he dit res, eh). 
 
Senyora Gamundi, vostè té raó, no m’ha dit res de... Senyora Gamundi, vostè m’ha dit que no 
haurien de pagar un determinat servei. El senyor Dalmau ja m’ha dit que no té transport públic, que 
no té no sé què, que no té..., escolti, si vol ja ho discutirem però això seria carregar-nos qualsevol 
dels principis amb el que es basa les línies d’urbanització de la ciutat, perquè es “primaria”, es 
“primaria” a aquells zones que no urbanitzen. No ho veu que això no pot ser ? No veu que vostè crea 
una línia doctrinal del nou urbanisme arreu del món. Per tant, venir aquí i dir: no, escolti, nosaltres 
hauríem de pagar menys perquè no tenim serveis. No tenen serveis perquè en el seu dia no els van 
pagar. No els vam pagar, m’incloc jo, perquè jo també visc a una zona d’aquestes. 
 
El senyor Dalmau intenta fer ús de la paraula, davant la qual cosa l’alcalde manifesta: 
 
Si em permet, senyor Dalmau. Senyor Dalmau, si em permet jo li cedeixo la paraula, vostè endolla el 
micròfon i així quedarà gravat i transcrit a l’acta el que vostè diu. Si vostè es pren la paraula quan 
vol, no endolla el micròfon i no es grava el que vostè diu, després no quedarà incorporat a l’acta. I 
després em dirà: no ho ha incorporat a l’acta. Podrà quan li cedeixi la paraula, si no té inconvenient, 
perquè administrem la paraula de moment.  
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Llavors, vostès poden fer l’argumentació que vulguin, però afegir-se, dir en aquest discurs que a 
determinades zones s’ha de pagar menys IBI o s’ha de pagar menys escombraries o s’ha de pagar 
menys aigua o s’ha de pagar menys del que sigui perquè no estan urbanitzades, jo no ho entenc, 
però en tot cas té la paraula per defensar-ho. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el senyor Dalmau: Bé, anem a veure senyor alcalde, és que vostè diu 
moltes coses i les lliga d’una forma que a vegades és difícil seguir-lo, eh. Però, però jo ho entenc 
molt clarament.  
 
La Simpàtica va ser la primera carretera, i parlo del segle no passat, l’anterior, que es va urbanitzar 
segons els paràmetres d’urbanització municipals d’aquelles època. Oh!, home, parlem. Parlem-ne. 
D’aquí que el preu d’aquella època era molt més elevat que a altres barris. 
 
Ara, segon, segon, segon, segon, deixi’m parlar a mi. Jo quan vostè parla no menejo braços, ni faig. 
L’escolto amb tot el respecte que vostè es mereix com a alcalde i com a persona. Respecti’m vostè a 
mi, no? Jo no ho faig així, no. 
 
Escolti, senyor alcalde, anem a veure. Jo l’únic que he dit i no de la Simpàtica, que consti, jo he dit 
tres barris eh, tres barris, jo no estic aquí representant a la Simpàtica, eh. Jo represento, en la meva 
parcel·la del grup polític a la gent que ha votat i punt, no més, no més, no?. O sigui, que no faig un 
treball a favor d’un barri en concret. Ara, que a la Simpàtica, com a altres barris, s’estigui pagant l’IBI 
màxim, que és el que tenim a aquesta ciutat, sense tenir els serveis que tenen altres barris, doncs jo 
tampoc ho veig massa clar. El seu raonament l’entenc, però jo també li dono el raonament de què la 
Simpàtica es va urbanitzar al segle passat, a l’anterior, perdó, al segle XIX, i vam pagar en aquell 
moment tot el que va suposar obrir la muralla, no pavimentar, era de pedra, obrir i fer-ho tot fins a..., 
Ep!, escolti, en aquell moment el municipi tenia els seus instruments i la tècnica de fer la carretera i 
tot això i es va pagar.  
 
Jo el que no entenc és, com aquí han dit, és que per exemple un barri, com altres, no defenso la 
Simpàtica solament, paguen clavegueram quan no en tenim. Home, doncs també és un poc 
xorigueresc, tu. Escolta, també dius: pagues una cosa que no tens i, en canvi, tens que tenir una 
cosa que està prohibida per la Llei, que són pous negres. Que estan prohibits des de fa anys. Bé, val, 
doncs ho tenim i tot va tirant. 
 
La llum, la llum, la llum de la carretera Simpàtica, els postes els van pagar els veïns ja fa anys. No, 
no. I ho van pagar, pobres, fins on arribaven, que llavors la Simpàtica no arribava tant lluny, fins al 
començament de... L’únic, l’únic que dic, senyor alcalde, senyor alcalde, escolti’m home que jo 
l’escolto a vostè quan parla. L’únic que dic és que bé, que home, que paguem més, al meu parer, i 
que tindríem que tenir algun tipus de compensació. Això fa molt temps que ho dic i tampoc ho 
exigeixo, ni ho demano, ni m’enfado, ni tot això, és una cosa que està aquí. Vull dir que jo m’he unit 
al tema aquest del clavegueram i és així. 
 
Pensi que la taxa d’escombraries també la paguem com si estiguéssim aquí al centre de Tortosa, eh. 
Cent cinquanta euros per cap, eh. Bé, escolti, doncs ja em pareix bé. I no tenim el servei total i 
absolut... Home no, total i absolut no.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Ha finalitzat senyor Dalmau? 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Tinc que contestar-lo una altra vegada? Doncs vostè 
serà tan amable de deixar-me, sinó no. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: Jo sóc tan amable com faci falta. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Seguidament pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Per dir-li de la manera més respectuosament que pugui, vostè ha fet la resposta pluralitzant. Ha 
posat fins i tot a la senyora Galiana dins el mateix bucoll, a mi també. La senyora Galiana em penso 
que està quieteta, no ha diu res. Jo simplement li he fet una pregunta, tampoc li he dit absolutament 
res de que siguin més car tot, vull dir, aquell que se’n va a viure a una zona urbanitzable ja sap que 
ha de pagar més, ja ho sap. I en això som conscients tots els veïns i veïnes.  
 
Bé, una cosa és que hagi de pagar més i l’altra les prestacions que tingui. Jo en això no m’hi posaré, 
no m’hi penso posar. Jo simplement li he dit, senyor alcalde, li he fet una pregunta perquè no ho 
tenia clar. Llavors vostè ha pluralitzat i li ha anat molt bé políticament: Iniciativa, el PP i Esquerra. No 
sé, no sé quina cosa.  
 
Jo no sé, senyor alcalde, que vostè, no sé si es pensa que llegeix els pensaments o les percepcions, 
perquè ningú, ni la senyora Galiana ni jo, hem dit res de tot el que ens ha posat en boca. Jo només li 
demano una mica de respecte quan li pregunto i és simplement, perquè a mi, hi ha hagut moments 
que, de les coses que ha contestat, perdoni que tingui una sensibilitat especial, però m’ha sabut 
mal. I simplement, dir-li això. Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyora Gamundi. Si li sap mal, jo que vol 
que li digui. Tindrà una sensibilitat especial, no li he perdut el respecte. Li he dit, li he assimilat al 
Partit Popular i a Iniciativa, cosa que l’ha molestada. Si la molesto, retiro l’assimilació. 
 
Vostè diu: la senyora Galiana no diu res i no es mou, pobreta. Sí, diu no diu res, però moure’s sí, 
perquè li anava dient que sí constantment al senyor... Després tindrà, per al·lusions, al torn 
d’al·lusions tindrà la paraula. 
 
Senyor Dalmau, em diu, diu: escolti’m, que no m’escolta. Clar que l’he escoltat. L’escolto 
perfectament. L’he escoltat quan em deia que vostè no defensa la seva parcel·la, ho ha dit. Oi que 
l’escoltava quan ha dit això? Ho ha dit. Ja li dic jo què m’ha dit. Diu: vostè no gesticuli, que jo 
l’escolto. Vostè m’ha interromput tantes vegades com ha cregut convenient, inclús no endollava el 
micròfon i jo com si no passés, com si no passés res. 
 
La taxa d’escombraries. Que no té el servei d’escombraries? Que no recullen les escombraries a la 
Simpàtica? Que no es processen les escombraries de la Simpàtica? Que no es traslladen a un 
abocador les escombraries de la Simpàtica? Que no es paga el cànon corresponent de les 
escombraries de la Simpàtica? Com les de tot arreu, absolutament com les de tot arreu. Ara, bé, és 
que no... I lo altre de la urbanització, de quan era de pedra, els pals de la llum, perquè no se me n’ha 
anat a la calçada romana. Jo que vol que li digui, em penso que no es mereix, ni pel seu bé ni pel bé 
d’aquest Ple, una contestació això. I si vostè pretén defensar que tots els xalets de la Simpàtica, com 
els de Sant Josep de la Muntanya, no diferencio, s’han fet d’acord amb els paràmetres de cada 
moment d’urbanització de l’Ajuntament de Tortosa, jo l’únic que li puc dir, senyor Dalmau, passi dalt 
a la planta número tres, que és la d’Urbanisme, que algú li faci una explicació i al proper Ple em fa 
una interpel·lació o una pregunta sobre això, però primer, home, una miqueta d’informació. No pot 
dir que es va fer urbanitzant el què requeria, perquè molts d’aquests, molts d’aquest, en el seu 
moment es van fer sense permís. Per tant, no es van urbanitzar d’acord amb els criteris que marcava 
l’Ajuntament.  
 
I els veïns es van pagar els postes i les llums que hi ha als postes. Però és que els veïns de la resta 
de la ciutat no s’han pagat els postes, és que s’han pagat les faroles i s’han pagat les lluminàries i 
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s’han pagat totes les conduccions soterrades. Aquesta és la diferència i és una diferència 
substancial i, per tant, penso que no val la pena continuar amb aquesta discussió. 
 
Quan vostè cregui convenient, doncs, passi per Urbanisme, interpel·la als tècnics i, si vols, doncs pot 
parlar amb mi o ho pot presentar aquí al Ple. És una cosa... 
 
Amb tot això, estàvem a un punt que tots votàvem a favor i que era el de l’empresa d’aigües i que 
tots m’havien felicitat. Déu n’hi do, sort que em felicitaven. Si no m’arriben a felicitar.... 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
A continuació pren la paraula la senyora Galiana: Sí, només per al·lusions, demanar-li per favor que 
no interpreti el meu somriure o el meu moviment de cap al seu criteri, perquè jo en cap moment he 
demanat la paraula, ni en cap moment he opinat, ni sobre el que deia el senyor Dalmau, ni sobre el 
que deia la senyora Gamundi. Solament això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies. Procuraré no interpretar, igual com 
també els demano a tots vostès que no interpretin els meus gestos. Moltes gràcies.  
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia. Senyor Secretari, queda aprovat amb el vot favorable de 
tots regidors i regidores presents, encara que el debat pugui aparentar una altra cosa. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
07. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Reial decret llei 6/2012 va atribuir a les entitats bancàries la condició de subjectes passius 
substituts del contribuent de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
en els casos de transmissions realitzades per causa de dacions en pagament sempre que es 
complissin determinades condicions. Aquestes condicions, però, deixen fora d’aquest règim especial 
una gran part de les dacions en pagament i totes les execucions hipotecàries, de tal manera que 
moltes famílies que es poden veure afectades per la pèrdua del seu habitatge habitual es 
converteixen al mateix temps en subjectes passius d'un impost que grava aquesta pèrdua. 
 
Atès que aquestes situacions són contràries a l'equitat i a la justícia tributària, procedeix habilitar, 
dintre del marc legal vigent, el procediment necessari per tal d'ajornar, de forma immediata i fins a 
un període de sis mesos, el pagament de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana que es meriti a les transmissions realitzades per causa de dacions en pagament i 
execucions hipotecàries, sempre que el subjecte passiu sigui el contribuent i es donin determinades 
circumstàncies. L'objectiu d'aquest ajornament es la suspensió del procediment de recaptació 
mentre que, simultàniament, es tramita un ajut social per compensar el deute tributari. 
 
Per tot això, vist l’expedient instruït per a la modificació de l’Ordenança fiscal general d’aquest 
Ajuntament d'acord amb el que disposen els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
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Centrals, emès en sessió de data 2 de maig de 2013, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament 
l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general de l’Ajuntament de 
Tortosa, en els següents termes: 
 
A) S'afegeix un nou paràgraf (el cinquè) a l'article 26, amb el següent contingut: 
 
5. L'Ajuntament ajornarà, a sol·licitud de l'obligat, fins a sis mesos, el pagament dels deutes del 
subjecte passiu a títol de contribuent meritades per l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana en els casos de transmissions realitzades per causa de dacions en pagament 
i execucions hipotecàries, sempre que es donin les següents circumstàncies: 
 
• Que siguin persones físiques i que estiguin empadronats al municipi. 
• Que la dació en pagament o execució hipotecaria sigui conseqüència de l’impagament del 

crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre el seu habitatge habitual. 
• Que quedi fora de l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 

urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. 
• Que es presenti la sol·licitud d'ajornament dintre dels 18 mesos següents a la realització del fet 

imposable. 
• Que tots els membres de la unitat de convivència estiguin al corrent en les seves obligacions 

tributàries amb l’Ajuntament de Tortosa. 
• Que tots els membres de la unitat de convivència en conjunt no obtinguin ingressos superiors a 

l’1,5 de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) i que no disposin d’altres bens 
immobles o drets patrimonials suficients per fer front al deute. 

 
S’entendrà que constitueix l’habitatge habitual aquell en el que el subjecte passiu hagi estat 
empadronat durant, al menys, els darrers dos anys o des que es va constituir la hipoteca sobre 
l’immoble. 
 
S’entendrà que conformen la unitat de convivència el subjecte passiu, el seu cònjuge no separat 
legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de la seva edat que convisquin al 
mateix habitatge. 
 
B) S'afegeix un nou paràgraf (el tercer) a l'article 30, amb el següent contingut: 
 
3. Es dispensarà totalment de la constitució de garanties per a la ajornament del pagament de 
deutes al subjecte passiu a títol de contribuent de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana en els casos de transmissions realitzades per causa de dacions en pagament 
i execucions hipotecàries, sempre que es donin les circumstàncies de l'article 26.5 d'aquesta 
Ordenança. 
 
Segon - Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública mitjançant anuncis al BOP de 
Tarragona i a un dels diaris de major difusió de la província, durant el període de trenta dies, 
comptats des de l’endemà hàbil a la data de l'última publicació, durant el qual es podran formular 
les al·legacions que es consideri procedent. 
 
Tercer - Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi formulat cap al·legació, el 
present acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, i es procedirà a la corresponent 
publicació al BOP de Tarragona de l'acord i del text íntegre de la modificació.” 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor alcalde fa el següent aclariment: De fet, aquest punt va relacionat amb el 
punt vuitè i els dos els coneixen. És simplement, per a que aquelles persones que hagin sigut 
objecte d’una execució hipotecària en la seva vivenda i que compleixin unes certes característiques, 
en la seva vivenda habitual, puguin en primer lloc aplaçar, i per això fem la modificació de 
l’Ordenança general, puguin aplaçar el pagament d’aquest impost i que, a la vegada, els hi doni 
temps de demanar una subvenció, que és la que aprovem al punt vuitè, per a la vegada poder 
compensar el pagament d’aquest impost. 
 
És una enrevessat, en tot cas sé que se’ls va informar a la Comissió Informativa i, per tant, 
sotmetríem a aprovació primer el punt número 7 i també el punt número 8. Moltíssimes gràcies. 
 

 
*-*-* 

 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
08. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2013 PER A L’ESTABLIMENT D’UN AJUT 
SOCIAL RELATIU A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA EN SUPÒSITS DE DACIÓ EN PAGAMENT I EXECUCIONS HIPOTECÀRIES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ En l’actual context de crisi econòmica, determinades famílies tenen dificultats per poder fer front a 
les obligacions contretes amb entitats financeres, veient-se abocades a procediments d’execució 
hipotecària. Les transmissions associades a aquests procediments generen l’obligació de satisfer 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).  
 
Amb caràcter general, quan es tracta de transmissions oneroses la condició de subjecte passiu de 
l’impost recau, a títol de contribuent, sobre el transmitent. 
 
El Reial decret llei 6/2012 va atribuir a les entitats bancàries la condició de subjectes passius 
substituts del contribuent de l’impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
en els casos de transmissions realitzades per causa de dacions en pagament, sempre que es 
complissin determinades condicions. Aquestes condicions, però, deixen fora d'aquest règim especial 
una gran part de les dacions en pagament i totes les execucions hipotecàries, de tal manera que 
moltes famílies que es poden veure afectades per la pèrdua del seu habitatge habitual es 
converteixen al mateix temps en subjectes passius d'un impost que grava aquesta pèrdua. 
 
Atès que aquestes situacions són contràries a l'equitat i a la justícia tributària, procedeix habilitar, 
dintre del marc legal vigent, un ajut social per tal de permetre a les famílies afectades poder fer front 
a la necessitat de pagament del deute tributari de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana que es meriti de l’operació de transmissió de la vivenda habitual en casos 
d’execucions hipotecàries i de dacions en pagament si es compleixen una sèrie de requisits. 
 
Vist que l’Ajuntament té regulats els ajuts d’urgència social a la base 44 bis de les Bases d’execució 
del pressupost per a 2013. 
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Atès el que disposen els articles 17.2 i 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvenciones que regulen la forma d’aprovació de les bases de les subvencions i el seu contingut 
així com l’article 22.2.c) de la mateixa Llei que regula els casos en que es poden atorgar les 
subvencions de forma directa. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 2 
de maig de 2013. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar el següent acord: 
 
PRIMER - Aprovar provisionalment la modificació de les bases d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2013 mitjançant la inclusió d’una nova base quin text íntegre segueix: 

 
“ 
Article 44è. Concessió de prestacions econòmiques de caràcter social pels casos d’execucions 
hipotecàries i dacions en pagament no contemplats pel RDL 6/2012 
 
Concepte 
 
El Reial decret llei 6/2012 va atribuir a les entitats bancàries la condició de subjectes passius 
substituts del contribuent de l’impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU) en els casos de transmissions realitzades per causa de dacions en pagament, sempre que 
es complissin determinades condicions. Aquestes condicions, però, deixen fora d'aquest règim 
especial una gran part de les dacions en pagament i totes les execucions hipotecàries, de tal 
manera que moltes famílies que es poden veure afectades per la pèrdua del seu habitatge habitual 
es converteixen al mateix temps en subjectes passius d'un impost que grava aquesta pèrdua. 
 
Donat que aquest Real decret llei deixa fora determinades dacions en pagament i totes les 
execucions hipotecaries, l’Ajuntament estableix aquest ajut social per poder fer front al pagament 
del deute tributari de l’IIVTNU en aquells supòsits en que, quedant fora de l’àmbit d’aplicació de la 
modificació operada al TRLHL pel RDL 6/2012, es donin una sèrie de requisits:  
 
Prestacions 
 
La cobertura d’aquesta necessitat es realitza a través d’una prestació econòmica a favor de la 
persona beneficiària. 
 
Persones beneficiàries, requisits i obligacions 
 
Seran beneficiaris dels ajuts els subjectes passius a títol de contribuent del IIVTNU en els casos de 
transmissions realitzades per causa de dacions en pagament i execucions hipotecàries del seu 
habitatge habitual sempre que es compleixin els següents requisits: 
 
- Que siguin persones físiques i que estiguin empadronats al municipi. 
 
- Que la dació en pagament o execució hipotecaria sigui conseqüència de l’impagament del crèdit 

o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre el seu habitatge habitual. 
 
- Que quedi fora de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 

urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. 
 
- Que es presenti la sol·licitud corresponent d’acord amb el que es preveu en aquesta base com a 

màxim dintre dels 18 mesos següents a la realització del fet imposable. 
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- Que tots els membres de la unitat de convivència estiguin al corrent en les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament de Tortosa. 

 
-  Que tots els membres de la unitat de convivència en conjunt no obtinguin ingressos superiors a 

l’1,5 de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) i que no disposin d’altres bens 
immobles o drets patrimonials suficients per fer front al deute. 

 
S’entendrà que constitueix l’habitatge habitual aquell en el que el subjecte passiu hagi estat 
empadronat durant, al menys, els darrers dos anys o des que es va constituir la hipoteca sobre 
l’immoble. 
 
S’entendrà que conformen la unitat de convivència el sol·licitant, el seu cònjuge no separat 
legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de la seva edat que hagin conviscut 
al mateix habitatge. 
 
Obligacions de les persones beneficiàries:  
 
• Justificar els ingressos o rendes de la unitat de convivència i reunir els requisits per a  tenir accés 

a l’ajut. 
 
• Destinar la prestació a la finalitat que la motiva. 
 
• Facilitar la informació i la documentació requerida pels serveis municipals. 
 
Termini i quantia de les prestacions 
 
Per la naturalesa de l’ajut, la prestació econòmica no està sotmesa a un període de sol·licitud. 
 
L’import de l’ajut a atorgar és, per a cada cas, el resultant del càlcul de la quota tributària de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
El procediment 
 
1 - El transmitent de l’immoble, personalment o a través d’una persona autoritzada, presentarà a la 
Unitat de Gestió d’Ingressos de l’Ajuntament de Tortosa: 
 
- la sol·licitud de l’ajut social per fer front al pagament de l’IIVTNU 
- l’autoliquidació de l’IIVTNU acompanyada d’una còpia del document notarial o judicial 

corresponent. 
- les autoritzacions expresses signades per tots els membres de la unitat de convivència per a 

que l’Ajuntament de Tortosa pugui efectuar la consulta de dades a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, a la Gerència del Cadastre, a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i al ICASS. O alternativament documents emesos pels ens corresponents on s’acrediti els 
ingressos corresponents al darrer exercici disponible percebuts per tots els conceptes per part 
de tots els components de la unitat de convivència.  

- la sol·licitud d’ajornament del pagament del deute tributari a l’empara del que disposen els 
articles 65 i 82 de la LGT i l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament de Tortosa. 

- la sol·licitud de compensació del deute tributari de l’IIVTNU amb l’import del dret que es derivi 
de l’ajut social sol·licitat cas que aquest sigui atorgat. 

 
2 - Es comprovarà el compliment dels requisits establerts per tenir dret a percebre l’ajut i 
l’ajornament sol·licitats, el departament de BSO formularà proposta de resolució respecte de l’ajut i 
el/la tresorer/a formularà proposta de resolució respecte de l’ajornament. La proposta efectuada 
pel departament BSO serà un document tècnic preceptiu per a la concessió o denegació de l’ajut. Si 
transcorreguts 2 mesos des de la sol·licitud no s’ha resolt i notificat la resolució la sol·licitud 
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s’entendrà desestimada. Durant la tramitació de l’expedient l’Ajuntament podrà requerir a 
l’interessat l’aportació de quina documentació pugui resultar necessària per a la correcta resolució 
de la sol·licitud d’ajut.  
 
3 - Si la resolució de la sol·licitud d’ajut és estimatòria el deute tributari derivat de l’IIVTNU es 
compensarà amb el dret a favor del sol·licitant per l’import de l’ajut social atorgat. Altrament, es 
notificarà a l’interessat la resolució desestimatòria de la sol·licitud d’ajut i de l’ajornament sol·licitat 
amb comunicació del termini de pagament.  
 
Pagament dels ajuts 
 
El pagament de l’ajut es realitzarà única i exclusivament mitjançant la compensació d’aquest amb el 
deute tributari derivat de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Justificació de la despesa 
 
La justificació de la despesa s’acreditarà mitjançant el pagament per compensació efectivament 
realitzat del deute tributari amb l’Ajuntament derivat de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.  
 
Denegació i revocació 
 
Les sol·licituds, tot i complir amb els requisits establerts, podran ser denegades per: 
 
- Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 
- Falsejar o amagar qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants. 
- Qualsevol altre motiu pel qual s’estimi la denegació motivada, atenent a les circumstàncies i 

prèvia valoració dels serveis tècnics. 
“ 
 
SEGON - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense 
que se’n hagi formulat cap, la modificació de les Bases d’execució del pressupost 2013 esdevindrà 
definitivament aprovada, sense cap més tràmit.” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
09. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS PER ESPECTACLES DE 
PAGAMENT QUE ES DESENVOLUPARAN DURANT LA XVIII EDICIÓ DE LA FESTA DEL RENAIXEMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que amb motiu de la Festa del Renaixement aquesta Administració Pública desenvolupa 
diferents activitats lúdiques, que són objecte de contraprestació econòmica per part dels ciutadans 
que assisteixen, que no es veuen regulades per les Ordenances municipals vigents i que suposen 
l’aplicació d’un preu públic com és el cas de la venda d’entrades en espectacles d’aforament limitat 
de la Festa. 
 
Atès que segons el RDL de 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, en el seu article 41 s’estableix que les entitats locals podran establir preus 
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públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, 
sempre que no concorrin en cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B d’aquesta 
Llei. 
 
Atès que l'article 44 del Text refós, de la llei reguladora de les hisendes locals, estableix que 
“l'import dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat 
realitzada”, encara que “quan existeixin raons d'interès social, benèfiques, culturals o d'interès 
públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'apartat 
anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions 
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant en el cas que n'hi hagi. 
 
Vist que el cost dels espectacles és superior a la previsió d'ingrés, resultant deficitari per a 
l'Administració, però es prioritza, per part d'aquesta, el desenvolupament d'esdeveniments culturals 
com una eina, a nivell municipal, per afavorir l'apropament a la ciutadania d' aquest tipus de serveis. 
L'Ajuntament de Tortosa considera oportú facilitar un adequat accés a la cultura mitjançant 
l'admissió d'aquest dèficit, amb l'objectiu de recolzar l’accés general de la ciutadania i afavorint la 
redistribució social i l'equilibri territorial. Aquestes representacions de caràcter singular i 
específiques, estan creades i dissenyades per a aquest esdeveniment, suposant un reclam i un 
oferta per a afavorir la participació activa i ajudar al procés de desenvolupament social i cultural. Es 
pretén assolir un màxim aforament amb preus més assequibles, al mateix temps que suposa un 
actiu per a la promoció de la ciutat i el desenvolupament local. 
 
Vist que es preveu la cobertura de la diferència resultant en la partida de Festa del Renaixement de 
l'exercici 2013. 
 
Vist que la gestió de la venda d'entrades d'aforament limitat serà efectuada per l'organització de la 
Festa no suposant cap tipus de despesa addicional al cost total dels espectacles. 
 
Vista la Memòria econòmica corresponent i l’informe d’Intervenció, així com el Dictamen favorable 
emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 2 de maig de 2013.  
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar els preus públics per espectacles de pagament que es desenvoluparan durant la 
XVIII edició de la Festa del Renaixement, amb les següents tarifes: 
 

Espectacles  
Tarifes 

Taverna 
d’Enrico Hamlet Mytik 

Itak Scaramoche Concert 
de música 

Tarifa general 11€ 6€ 5€ 5€ 6€ 

- Soci TR·3SC 
- Infant de 6 a 12 anys 
- Jubilats 

9€ 5€ 4€ 4€ 5€ Tarifes 
diferenciades 

Pack dels 5 espectacles 26€ 

 
Segon - Publicar el corresponent anunci al BOP de la província.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el senyor alcalde fa una breu explicació: És un tema conegut, dictaminat. Dir-los que 

32  /62  



s’aproven els preus per als cinc espectacles que hi ha previstos, que en principi, de tots aquells 
espectacles que són recurrents i que, per tant, es repeteixen, congelem les tarifes. I que, a la vegada 
fem, per primera vegada, un “pack” de 5 espectacles que inclou tots els espectacles a un preu 
sensiblement reduït de 26 euros per als 5 espectacles. També és un tema que no mereix més 
comentaris, excepte si vostès en fan algun. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A UNS CAMINS 
ESCOLARS SEGURS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
“ L’establiment d’itineraris escolars segurs és una iniciativa que s’ha impulsat a diverses ciutats 
catalanes i europees, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat en els trajectes que joves i infants 
realitzen per anar a l’escola a peu. L’objectiu és limitar els riscos que comporta per als menors, 
particularment els viaris, i alhora facilitar que els més grans puguin realitzar el recorregut de manera 
autònoma, sense acompanyament dels adults. 
 
Els camins escolars segurs, doncs, són rutes de circulació preferent que permeten augmentar la 
seguretat i la confortabilitat dels vianants. Gràcies a la seva implantació, s’assoleixen tres objectius 
al mateix temps: la millora de la seguretat viària, els efectes saludables dels trajectes a peu, i els 
beneficis derivats d’una mobilitat sostenible al nostre municipi. 
 
A Tortosa i pobles (EMD i pedanies), la població menor de 15 anys supera les 5.000 persones, molts 
dels quals es desplacen als centres educatius a peu, bé sigui sols o acompanyats. En aquest 
recorregut, han de fer compatible el seu desplaçament amb un trànsit rodat intens i no sempre 
respectuós amb els vianants. A través de l’establiment de mecanismes per a millorar la seguretat 
viària, particularment en la proximitat de les escoles, s’evitarien situacions de risc que a vegades 
deriven en accidents. I alhora, s’aconseguiria augmentar la confiança que els adults tenen en 
l’adequació dels carrers. Aquest fet, junt a l’existència d’un itinerari on coincideixen la majoria 
d’infants, facilita que els pares permetin als fills assolir l’autonomia necessària per tal que més 
endavant es puguin desplaçar sense la presència dels adults. 
 
Finalment, val a dir que la implantació dels camins escolars segurs no representa cap cost econòmic 
significatiu, sinó que és una inversió de temps imprescindible en què cal la implicació de 
l’Ajuntament, d’acord amb els centres escolars i les associacions de pares, entre d’altres. Només 
així podrem fer de Tortosa una ciutat i uns pobles més segurs per als infants, amb un cost/benefici 
més que justificat i raonable tenint en compte les circumstàncies econòmiques actuals. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords en el plenari municipal: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER - L’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb els centres educatius, les associacions de pares i 
mares d’alumnes (AMPA) i els cossos de seguretat, coordinarà i impulsarà la implantació dels 
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Camins Escolars Segurs de forma gradual a partir del proper curs escolar 2013-2014, a la ciutat i els 
pobles del municipi (les EMD i pedanies). 
 
SEGON - Com a punt de partida, es realitzarà un inventari de punts propers a les escoles en què 
pugui donar-se una situació de manca de seguretat. S’analitzarà la intensitat del trànsit, l’amplada 
de les voreres, l’estat de la senyalització vertical i horitzontal (particularment els passos de 
vianants), l’ordenació dels aparcaments, i qualsevol aspecte que pugui resultar perillós, 
especialment pel que fa a la visibilitat entre infants i vehicles. 
 
TERCER - Previ a l’inici del proper curs escolar 2013-2014, i seguint els criteris tècnics establerts pel 
Servei Català de Trànsit, s’impulsarà la pacificació del trànsit als vials d’accés als centres escolars 
mitjançant alguna de les següents tres opcions: tractament de l’itinerari com a zona 30, prioritat 
invertida o zona de vianants. 
 
QUART - Seguint els criteris tècnics esmentats, es crearan passos de vianants sobreelevats, que 
actuïn com a reductors de velocitat i reforcin la prioritat. Allà on existeixi una línia d’aparcaments que 
finalitzi en un pas de vianants, el darrer serà suprimit de manera que tant conductors com vianants 
tinguin prou visibilitat. 
 
CINQUÈ - En una segona fase, s’estudiarà la creació de la figura de l’agent cívic perquè, de manera 
coordinada, complementi la tasca de la Policia Local, responsable de regular les entrades i sortides 
dels centres escolars. 
 
SISÈ - Aquests acords seran traslladats als consells escolars, a les AMPA de les escoles, i a les 
associacions de veïns del municipi. “ 
 

*-*-* 
 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor alcalde fa el següent incís: Recordin que, com ja és habitual, el proposant tindrà 
cinc minuts, els portaveus tindran 3 minuts per intervenir. Hi haurà un segon torn, si així ho creuen 
convenient i que el proposant sempre és qui finalitza la discussió de la proposta. Per tant, té la 
paraula la senyora Gamundi. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Alícia Gamundi Vilà: Moltes gràcies 
senyor alcalde.  
 
Senyores regidores, senyors regidors, en diverses ciutats catalanes i europees s’han desenvolupat 
projectes que contemplen l’establiment d’itineraris escolars segurs. Avui el grup municipal 
d’Esquerra Republicana presenta una moció per poder impulsar a la nostra ciutat aquest projecte i 
regenerar-lo. 
 
Tortosa és una ciutat que presenta una població de menors de 15 anys que supera les 5.000 
persones, moltes de les quals es desplacen als centres educatius a peu, bé sigui soles o 
acompanyades, en unes hores en què el trànsit rodat és intens i no sempre és respectuós amb els 
vianants.  
 
El poder dur a terme aquest projecte no presenta cap cost econòmic significatiu i sí que significa un 
estalvi de despesa en trànsit rodat, en contaminació ambiental i acústica. Amb els camins escolars 
s’incrementa i es millora la seguretat viària en els trajectes de casa a l’escola dels infants i del 
jovent. Crea un efecte educatiu positiu que té com a objectiu la mobilitat saludable: vaig a peu, faig 
exercici, no creo dependència amb el cotxe o moto, em socialitzo xerrant amb els meus companys i 
companyes pel camí, potencia l’autonomia de l’infant ja que el en si del camí a l’escola és més segur 
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i com més seguretat hi ha, més aviat l’infant pot anar sense el “tutoratge” d’un adult. Per això, la 
proposta de resolució és: 
 
Primer. L’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb els centres educatius, les associacions de pares i 
mares i els cossos de seguretat de la ciutat, coordinarà, impulsarà la implantació dels camins 
escolars segurs de forma gradual a partir del proper curs 2013-2014. 
 
Segon. Com a punt de partida, es realitzarà un inventari de punts propers de les escoles en què 
pugui donar-se una situació de manca de seguretat. S’analitzarà la intensitat del trànsit, l’amplada 
de les voreres, l’estat de la senyalització vertical i horitzontal, particularment els passos de vianants, 
l’ordenació dels aparcaments i qualsevol aspecte que pugui resultar perillós, especialment pel que 
fa a la visibilitat entre infants i vehicles. 
 
Tercer. Previ a l’inici del proper curs 2013-2014, i seguint els criteris tècnics establerts pel Servei 
Català de Trànsit, s’impulsarà la pacificació del trànsit als vials d’accés als centres escolars 
mitjançant alguna de les següents tres opcions: tractament de l’itinerari com a zona 30, prioritat 
invertida o zona de vianants. 
 
Quart. Seguint els criteris tècnics esmentats, es crearan passos de vianants sobreelevats que actuïn 
com a reductors de velocitat i reforcin la prioritat. Allà on existeixi una línia d’aparcaments que 
finalitzi en un pas de vianants, el darrer serà suprimit de manera que tant conductors com vianants 
tinguin prou visibilitat. 
 
Cinquè. En una segona fase, s’estudiarà la creació de la figura de l’agent cívic perquè, de manera 
coordinada, complementi la tasca de la Policia Local, responsable de regular les entrades i sortides 
dels centres escolars. 
 
Sisè. Aquests acords seran traslladats als consells escolars, a les AMPA de les escoles, i a les 
associacions de veïns i veïnes de la ciutat.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor Alcalde. Regidores, regidors, 
senyora Gamundi, bé, des del nostre grup municipal veiem aquesta moció molt raonable, 
especialment amb  els dos primers acords que plantegen i també molt especialment a l’acord 
segon, quan parlen de fer un inventari de punts amb poca seguretat i una revisió dels estats dels 
passos de vianants, que molts d’ells la pintura ja ni es veu, és totalment inexistent.  
 
Ara bé, no compartim totalment els punts 3, 4 i 5 dels acords que vostès proposen. Al punt 3 parlen 
de l’establiment de la zona 30 o zona de vianants que no compartim. El mateix Real Automòbil Club 
de Catalunya diu que la creació de zones 30 no pot ser indiscriminada, com tampoc ho pot ser les 
zones de vianants. Pensem que debut a la situació urbanística de diversos col·legis de la nostra 
ciutat no permet la creació d’aquestes zones perquè afectaria de manera espectacular a la mobilitat 
dels vehicles. 
 
En quant a l’acord 4, on parlen dels passo sobreelevats per reduir la velocitat dels vehicles, tampoc 
hi estem totalment d’acord. Aquestes solucions, com ja s’ha demostrat a altres ciutats, no sempre 
compleixen la finalitat que haurien de tenir, fins i tot hi ha diverses ciutats on s’han tingut que 
canviar diverses vegades, amb el cost que això suposa, perquè tots aquests aparells no sempre 
compleixen la legalitat. També és veritat que hi ha estudis de diverses associacions d’automobilistes 
que demostren que aquests aparells afecten, afecten greument els pneumàtics, els sistemes de 
suspensió i a la direcció dels vehicles.  
 
En quant a l’acord, al punt cinquè de l’acord, jo recordo que des de fa molts anys a Tortosa sempre 
hem vist a les hores d’entrada i sortida dels col·legis a la Policia Local, fent la funció que els hi 
correspon, que és vetllar per la seguretat de les criatures i fent que els automobilistes també 
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compleixin allò que correspon. En tot cas, el que sí que em semblaria seria, doncs, demanar més 
presència policial en alguns determinats punts i alguns determinats horaris i, evidentment, això que 
proposen vostès dels agents cívics que també ho veiem, això ho veiem amb bons ulls. 
 
Per tot el que aquí he exposat, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, nosaltres la 
moció la veiem en tres punts molt concrets, no? 
 
Vostès diuen la població menor de 15 anys, molts dels quals es desplacen als centres educatius a 
peu, sigui sols o acompanyats. Bé, doncs si van sols ja tenen l’autonomia personal suficients, tenen 
la seva o les seves rutes de circulació preferents que no canviaran per molt que senyalitzéssim un 
carril o un vial de circulació preferent. I si van acompanyats per un adult, igual, però sumant el 
component de seguretat que aquest acompanyament comporta. 
 
Jo crec que val que miréssim l’estat de senyalització vertical i viària, vertical i horitzontal i en això, 
senyor alcalde, em remetré una altra vegada a la Simpàtica, que pràcticament no té senyalització, ni 
vertical ni horitzontal, i per la nit és un greu perill per a tots els veïns d’allí i molts veïns de Tortosa 
que van al Club de Tennis o a Mig Camí o al Coll de l’Alba. 
 
I altres. Val que miréssim, des de “luego”, l’estat de senyalització. Estem d’acord amb això i altres 
aspectes perillosos de la convivència entre la circulació i el jovent que vostès fan esment, cosa que li 
recordo que ja l’Ajuntament de forma periòdica, excepte a la Simpàtica de moment, va fent i va 
renovant la senyalització horitzontal i vertical.  
 
Val que vigiléssim les entrades i les sortides dels col·legis, vigilància que, en canvi, jo li recordo i ho 
sabem tots aquí, la Policia municipal, la nostra Policia municipal fa d’una forma diària, constant, 
acurada i encertada. 
 
Que un dia es pot produir un accident? Bé, aquest serà el terrible tribut que pagarem o que hem de 
pagar per la vida moderna, però la pregunta és: hi ha tants accidents letals en un any? Potser hi ha o 
no hi ha el mateix nombre que si adoptéssim les mesures que vostès proposen i que moltes ja es 
prenen. 
 
Per acabar jo faria, com abans també, unes preguntes fora del torn de preguntes, però bé, faria unes 
preguntes i preguntar que quants passos de vianants sobreelevats volen col·locar i, en segon lloc, 
però sense cap tipus d’ironia eh, que vol dir zona 30 de prioritat invertida. Simplement. 
 
La nostra posició en aquest tema és negatiu a la moció per entendre que està fora de lloc i, a més, 
que les mesures importants que es mencionen en ella ja s’estan prenen, d’una forma directa o 
indirecta, en l’actualitat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre 
grup municipal veiem amb bons ulls aquesta proposta de moció per uns camins escolars segurs, 
seguint criteris que s’estan aplicant tant a ciutats europees com catalanes, per tant, veiem amb 
bons ulls aquesta proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana. 
 
És molt important la seguretat, sempre, i a més a més encara ho és més quan estem parlant dels 
trajectes escolars en una ciutat com la nostra, que té una tradició educativa important, tant 
d’escoles com d’institut. 
 
A més a més, en la pròpia moció ens expliquen que afectaria aproximament a unes 5.000 persones, 
entre infants i joves i, per tant, pensem que és positiu sempre tenir en compte propostes d’aquest 
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caire. 
 
També creiem que moltes de les coses que aquí, que vostès proposen s’han fet en el passat o 
s’estan fent, però igualment considerem que és important millorar sempre, fer un anàlisi més acurat 
de la situació i, per tant, de revisar totes les propostes que vostès ens comenten, com és l’amplada 
de les voreres, com és també la senyalització vertical o horitzontal, com són els passos de vianants 
o, inclús, estudiar la figura, la creació de la figura de l’agent cívic. 
 
Per tant, entenent l’esperit de la seva moció, votarem a favor de la seva proposta. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyor regidors, vagi per endavant que nosaltres votarem favorablement la moció que proposa 
Esquerra Republicana. I votarem favorablement perquè, com saben els companys d’Esquerra 
Republicana, a Tortosa ja tenim una xarxa, des del 2003, dels camins escolars segurs, un programa 
que es va iniciar essent alcalde Joan Sabaté, un alcalde d’esquerres, un Govern d’esquerres i que 
desprès va estar continuat pel regidor senyor Marin, del seu mateix partit en el Govern anterior. 
 
Jo no sé què dirà avui el grup de Convergència i Unió però suposo que haurien de dir que, bé, que 
alguna cosa han fet bé els governs d’esquerra a la ciutat i que, per tant, senyora Roigé, que allò que  
sempre estem discutint tant vostè i jo, penso que potser avui caldria reconèixer que algo hem fet bé.  
 
I, reconeixent que aquest programa s’ha tirat endavant, nosaltres també pensem que camins 
escolars segurs n’han de tenir, però els camins escolars avui en dia no són ni escolars, ni segurs. 
Són molt complicats. Només fa falta anar per Tortosa. Anem a l’Escola de Remolins. Hi ha un camí 
escolar segur? Doncs no. Fa dos anys que hi ha un pas de vianants que no es pinta des de fa més 
de dos anys. 
 
I La Mercè? Un camí escolar segur que té la vorera plena de cotxes que obliguen a baixar als 
vianants pel mig del carrer. 
 
I la Consolació?  L’estat de conservació del pas de vianants és deficient. Hi ha queixes de pares i 
mares que quan s’apropen a portar els xiquets, a recollir els xiquets diuen que allò és la selva i que 
acampi qui pugui. I podríem continuar parlant: les Teresianes, els Reguers, Vinallop, Temple. 
 
El Temple, al voltant del Temple, realment hi ha passos de vianants ben conservats ? Nosaltres 
pensem que no, que no n’hi ha. I una mica ho diem també com allò que nosaltres diem que home, 
doncs xeic, com tenen de malament la situació, està igual que la via pública: bruta, fosca i 
descuidada. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, que ens volem posar al costat del Govern i 
pensem que una ciutat com Tortosa, que vol ser un referent turístic, l’hem de tenir millor. 
 
Entenem que la situació és complica, que no hi ha diners, però que per part nostra volem estar al 
costat i és aquí quan nosaltres hem proposat altres vegades que hi hagi un consell de participació 
ciutadana de la via pública, on creiem que un tema com aquest seria el lloc per acordar i treballar. 
 
Estem segurs que en un futur en podem parlar i que tinguéssim camins escolars segurs. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, començaré 
pel senyor Roig, per al·lusions.  
 
No sóc jo qui ha de reconèixer la feina feta pels Governs socialistes. La feina feta pels Governs 
socialistes ja la van reconèixer els ciutadans a Tortosa, que són els qui l’han de reconèixer, a l’any 
2007 quan van perdre les eleccions,  després d’haver governat els últims 8 anys. Per tant, ja van 
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valorar-ho qui ho havia de valorar, que no sóc jo. 
 
Pel que fa a la moció, senyora Gamundi, ens torna a presentar una cosa que ja està feta o que ja 
s’està fent o que ja s’està actuant. Jo li voldria, no sé, en primer lloc dir-li per què no ho pregunten en 
Comissió Informativa? Allí els hi explicarien exactament què és el que estem fent o què hem fet o 
què hem deixat de fer o què farem o quines intencions tenim de fer. 
 
I d’altra banda, també els diria que parlessin amb els seus, perquè justament aquesta és una 
actuació que va portar el regidor d’Esquerra Republicana en l’anterior mandat, els últims 4 anys ho 
ha portat ell i, per tant, el senyor Marín i, per tant, no entenc com ara ens proposen una cosa que ja 
està fet i que ja està realitzat, amb un projecte que està implementat.  
 
Ens diu que s’aplica a diverses ciutats catalanes. Sí, a Tortosa també, una ciutat catalana que s’està 
aplicant des de fa uns quants anys, per tant, no entenc com ara ens ho torna a presentar. 
 
I si parlem dels diferents punts de la moció, per exemple ens diu que implementen els camins 
escolars. Ja estan implementats els camins escolars segurs en tots i cadascun dels centres 
escolars.  
 
Ens parla de cossos de seguretat i aquests cossos de seguretat no és tal, sinó simplement qui té 
competència aquí és la Policia Local de Tortosa, no tots els cossos de seguretat.  
 
Ens diu que s’efectuï un inventari dels punts. Aquests punts es fan cada any, es van actualitzant 
d’acord amb les peticions que tenim de les AMPA, dels directors dels centres, dels regidors de barri, 
del policia de barri. Els criteris establerts pel Servei Català de Trànsit són els mateixos que es fan 
servir per a l’estudi d’aquestes actuacions que fan servir els tècnics municipals.  
 
I a més a més, també posem en dubte la conveniència de pacificar tots els vials d’accés als centres 
escolars mitjançant itineraris, com han demanat vostès, de zona 30, zones de prioritat invertida o 
zones de vianants, perquè moltes de les vies que hi ha properes a les escoles són de trànsit 
normalitzat i no hi ha alternatives per als conductors, com vostè sap. Però en tot cas, tampoc hi ha 
hagut cap incidència en els últims anys que faci que hi hagin canvis i, per tant, els propis serveis 
tècnics tampoc proposen cap canvi en el sentit que ens estant demanant. 
 
I en quant als passos elevats, en aquest moment es disposa de 6 passos elevats i tampoc es creu 
convenient ampliar-ho, a no ser que hi hagi alguna nova circumstància, que a hores d’ara no es 
produeix. 
 
I altres mesures que proposen, com el fet de suprimir els últims estacionaments, ja s’està produïnt o 
ja s’ha portat a terme en molts dels centres de la ciutat. O canviar l’estacionament de bateria per 
estacionament en línia també es va aprovar en una Comissió d’Espai Públic pel que fa, per exemple, 
al col·legi del Temple, que properament s’implementarà. 
 
Per tant, aquesta feina està feta, aquesta feina està parlada amb les AMPA, amb els directors, com li 
he dit amb tots els centres. Cada inici de curs es torna a actualitzar, després de parlar-ho amb els 
diferents centres i, per tant, aquesta feina ja està feta i, per tant, no entenem com una vegada més 
ens torna a demanar una cosa feta. És experta en mocions, demanant coses ja fetes o fent-se i com 
no ho entén o no ho pregunta en les comissions, o com no sap el què ha fet el regidor, en aquest cas 
del mateix partit que està vostè. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Seguidament pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Contestaré una 
mica el que podré. 
 
Simplement dir que els passos elevats que nosaltres demanem són uns passos elevats en què, 
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tècnicament, complint els criteris del Servei Català de Trànsit i del Ministeri de Foment, són uns 
passos elevats que són graduals, que és impossible que facin malbé cotxes, que facin malbé rodes i 
que facin totes aquestes coses. No són aquells passos elevats de dos ferros que sí, que trenquen 
amortidors i fan caure motos i coses d’aquestes, sinó els passos elevats que alguns, com diu la 
senyora Roigé, alguns estan fets. 
 
Senyor Dalmau, la prioritat de zona 30 vol dir que es delimita a 30 km/hora i la prioritat invertida vol 
dir que posa en preferència al vianant davant del vehicle. 
 
Senyora Roigé, sí que fixi’s que quan jo he llegit la moció ho he fet, a vegades, reiterant en alguna 
cosa. I és perquè jo ja sé que es va presentar al 2003, inclús li porto la notícia que al 2010 es va 
presentar, es reedita un any més la iniciativa de camins escolars segurs. Sí senyora, els camins 
escolars segurs com ho entenem, com ho entenem nosaltres, pensem que el projecte o no funciona 
o no s’està duent a terme. Per què? Doncs, com li ha dit el senyor Roig, hi ha molts de voltants de 
passos de vianants que estan, per exemple, les pintures roges desfetes, molts, no pocs eh, senyora 
Roigé, i que el que és la pintura, està completament desfeta. I si es portés el projecte seguit pas a 
pas amb les AMPES, associacions de veïns i escoles, cada any es revisés, potser totes aquestes 
mancances que hi ha en el camí escolar no passaries. Vostè sap que cada dia hi ha més gent que va 
en trànsit rodat a les escoles i això fa constància a la ciutat de Tortosa. Per què? Per comoditat? 
Potser sí, però també perquè no hi ha una seguretat, i en això també li contesto al senyor Dalmau, 
que el xiquet i la xiqueta, si hi hagués seguretat, més aviat podria anar a l’escola tot sol, sense 
“tutoratge”, com ja he indicat abans i, a més a més, ho podria fer amb tota la seguretat del món. 
 
En quant, li pregunto en quant a l’autonomia, només que hi hagi un xiquet o xiqueta... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde intervé en aquest moment per advertir a la senyora Gamundi que ha exhaurit el 
seu temps. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la senyora Gamundi: Sí, acabo. 
 
Només que hi hagi un xiquet o xiqueta que estigui en perill, ja és prou. Prevenir vol dir avançar-se al 
que pugui passar i nosaltres pensem que aquest projecte dels camins escolars no s’està duent a 
terme amb l’èxit que es tindria que dur. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Sí, li voldria reiterar a la senyora Gamundi que ho 
estem fent, però en tot cas vostè em diu: tal i com entenen vostès. No, deu de ser tal i com entén 
vostè, perquè jo el que he dit no m’ho he inventat. Aquí ho diu tot això que ens està explicant, totes 
aquestes actuacions dintre dels camins segurs és la pròpia Policia Local i als informes que fan els 
tècnics de l’Ajuntament, que en saben més que tots els que estem aquí presents i que, per tant, són 
els que cada any, en relació amb les AMPES, amb les centres actualitzen la situació que hi ha, o van 
actualitzant durant el curs escolar si hi ha algun problema, i són els que després estan portant a 
terme el control d’aquests camins segurs.  
 
Per tant, ho estem fent. Segurament que sempre ens cal millorar i, evidentment, per això cada d’any 
anem actualitzant i anem millorant les diferents situacions als diferents centres, escoltades les 
peticions dels centres i dels regidors de barris i dels policies de barris per tal d’anar millorant la 
situació. Però en tot cas és una actuació que s’està fent, vulguin vostès reconèixer-ho o no vulguin 
reconèixer-ho. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies. 
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Jo no li he dit que no es faci. Jo crec que de la manera que s’està fent, perdoni, nosaltres creiem que 
de la manera que s’està fent no està tenint èxit, senyora Roigé, i vostè ho sap que no està tenint èxit 
perquè sap que cada dia anar a escola és un perill, és un perill de trànsit, és un perill de circulació i 
els nens i les nenes no poden anar tot sols a l’escola, perquè hi ha perill, perquè no estan 
senyalitzats. I si ens llegim, d’alguna manera, tot el que ha de tenir el camí escolar veurem que a 
Tortosa li fan falta coses. És només el que li faig de suggeriment i ja no intervindré més. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals ERC (2), PSC (3) i I-
ET-E (2), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU 
(11) i PP (1) i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC. 
 
 
 
11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE EL DEUTE 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL FINANÇAMENT LOCAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ ATÈS que malgrat que som plenament conscients que l’actual situació econòmica és crítica i 
excepcional i que està afectant a totes les administracions, podem afirmar que aquesta afecta de 
manera especial al món local. 
 
ATÈS que els governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya estan disminuint progressivament 
els recursos compromesos cap als ajuntaments i que especialment el Govern de la Generalitat no 
resol el deute pendent amb els ajuntaments. 
 
ATÈS que a la minva d’ingressos provinents de les administracions estatal i autonòmica cal afegir, 
entre d’altres, la caiguda dels ingressos propis; el descens generalitzat de l’activitat econòmica; les 
retallades en subvencions com en l’àmbit educatiu català; els augments de la tarifa de l’aigua per 
part de l’ATLL i de l’IVA per part del Govern de l’Estat, tot el que ha comportat greus sacrificis 
econòmics per a les arques municipals. 
 
ATÈS que en l’àmbit econòmic els ajuntaments catalans pateixen una situació financera límit, 
agreujada amb el deute que la Generalitat de Catalunya té amb el món local. 
 
ATESA la necessitat que el Govern de la Generalitat resolgui el deute pendent amb els ens locals. 
 
ATÈS el nou Pla de proveïdors anunciat pel Govern de l’Estat, que prioritzarà els ajuntaments a l’hora 
de cobrar els diners pendents de les autonomies. 
 
ATESA la necessitat de redactar de manera urgent una nova Llei d’hisendes locals la qual s’hauria 
de tramitar juntament amb la nova Llei de governs locals de Catalunya, tenint com a eix rector el 
model de finançament local que fixen els principis estatutaris. 
 
ATESA la necessitat de resoldre el greu problema de finançament del món local, amb un model just i 
suficient que garanteixi la qualitat de prestació dels serveis públics, fonamentat en el nostre marc 
institucional que permeti atendre les competències transferides. 
 
ATESA la necessitat de garantir el finançament dels serveis públics conveniats amb la Generalitat, 
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així com dels compromisos econòmics signats mitjançant la Llei de Barris en favor dels serveis 
socials. 
 
ATESA la necessitat d’un model de finançament local consensuat, que garanteixi l’autonomia política 
local i unes competències i recursos econòmics clarament definits, amb un finançament adequat i 
suficient pe! desenvolupament de les polítiques públiques i prestació dels serveis que els 
ajuntaments donen. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal de! Partit dels Socialistes de Catalunya eleva al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer - Demanar a la Generalitat de Catalunya a fer públic, en el termini d’un mes, el deute que té 
reconegut a favor de l’Ajuntament de Tortosa, així com tots aquells derivats d’acords i convenis 
signats entre la Generalitat i l’Ajuntament de Tortosa encara que no constin com a deute reconegut. 
 
Segon - Demanar a l’Ajuntament de Tortosa a fer públic, en el termini d’un mes, el deute que té 
reconegut per la Generalitat de Catalunya, així com tots aquells derivats d’acords i convenis signats 
entre la Generalitat i l’Ajuntament de Tortosa encara que no constin com a deute reconegut. 
 
Tercer - Instar al Govern de la Generalitat a que enviï en el termini d’un mes a l’Ajuntament de 
Tortosa un certificat que acrediti el deute global amb aquesta institució, per tal que consti com a 
deute reconegut, i a signar els convenis pendents amb l’Ajuntament de Tortosa per tal de formalitzar 
aquest deute. 
 
Quart - Instar al Govern de la Generalitat a liquidar a l’Ajuntament de Tortosa el total dels deutes 
reconeguts i no reconeguts en el termini màxim de tres mesos. 
 
Cinquè - Instar al Govern de la Generalitat a liquidar les dotacions compromeses a la Llei de Barris 
dels passats exercicis, tenint en compte que l’Ajuntament ja ha avançat la part que l’hi pertoca. 
 
Sisè - Instar al Parlament de Catalunya a redactar de manera urgent una Llei de hisendes locals de 
Catalunya que desenvolupi el capítol 3 del títol VI de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que tingui 
com a eix rector un model de finançament incondicionat segons preveuen els principis estatutaris, i 
que aquesta és tramiti al mateix temps que la Llei de governs locals. 
 
Vuitè - Instar al Govern de la Generalitat a complir els terminis acordats amb les diputacions en el 
Pla extraordinari d’assistència financera local, que va consistir en un préstec a la Generalitat de 211 
milions d’euros, i que instava al Govern a retornar aquest préstec abans de finalitzar el 2012. 
 
Novè - Instar al Govern de la Generalitat a fer públic el llistat d’inversions aprovades, pressupostades 
i no executades amb l’Ajuntament de Tortosa i consignar una dotació extraordinària als propers 
pressupostos que possibilitin acabar les obres i prestar els serveis ja iniciats. 
 
Desè - Instar a! Govern de la Generalitat que aprofiti el nou Pla de proveïdors anunciat pel Govern de 
l’Estat, que prioritza els ajuntaments a l’hora de cobrar els diners pendents de les autonomies, i que 
pagui immediatament a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Onzè - Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de 
l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.  “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies 
senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, cada primavera el Ministeri d’Hisenda ens 
informa d’allò que els ajuntaments deuen a les entitats bancàries. Com a tortosí reconec que el dia 
que surt el llistat, no és un bon dia.  És un llistat que, per una vegada, no crec que Tortosa 
estiguéssim al lloc on tindríem que estar, que és en els llocs capdavanters del deute. I en deute, any 
rere any, anem essent els primers. 
 
Si mirem el total del deute viu, es a dir, el total que com a ciutat devem als banc, un pot pensar que 
estem en el lloc divuitè, per darrera de Barcelona, Reus, Tarragona, el Vendrell, Cambrils, perquè 
devem més de 54 milions d’euros, ja ha sortit abans en aquest Ple. Absolutament esgarrifós. 
 
Però encara es pitjor, molt pitjor, si ho dividim pel nombre d’habitants. Si ho dividim i ho fem, són 
1.579,31€ per cada habitant, més de 1.500€ un darrera l’altre. Dels municipis grans i mitjans del 
nostre país, som el quart de Catalunya en deute. Si seguim així prompte podrem pujar al podi. I 
també som el quart de les Terres de l’Ebre. Aquest Govern, pensem nosaltres, el nostre grup, que té 
el dubtós mèrit d’haver col·locat a Tortosa per davant de ciutats com Barcelona, Tarragona, Girona, 
Vic o Manresa. 
 
Per eixugar el deute, cada tortosí i cada tortosina haurien de posar dins una vidriola quatre euros i 
trenta cèntims cada dia durant un any. Hi ha gent a la nostra ciutat que això no pot permetre-s’ho 
perquè no ho té. Senyors i senyores del Govern de Convergència i Unió, no cal dir que per a nosaltres 
seran recordats per la història de la ciutat com un dels seus pitjors gestors econòmics.  
 
I la moció que avui presentem va de deute. El deute que ens deu el Govern de la Generalitat als 
ajuntaments i en concret l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Un Govern de la Generalitat, que instal·lat en la paràlisi és incapaç de fer uns pressupostos, és 
incapaç de donar solucions als problemes de les persones i és incapaç de pagar allò que deu als 
ajuntaments.             
 
Un Govern que, aquí hem de reconèixer que han après molt bé la lliçó del que fa el grup municipal 
de Tortosa de CiU, sempre li dóna la culpa als altres. Si no és la crisi, és Madrid, sinó són els 
socialistes, i és allò que sovint diuen els xiquets i xiquetes a l’escola: “és que ens tenen mania”.  
 
Sabem que la situació econòmica del país és crítica i excepcional, que hem de buscar un millor 
fiançament amb l’Estat, però precisament per esta raó els ajuntaments hem de comptar amb 
recursos per tal de resoldre els problemes dels més necessitats.   
 
Sabem que els ajuntaments es troben en una situació financera i límit. Però com s’hauria de 
respondre? Nosaltres proposem que es porti al Parlament una Llei de hisendes locals de Catalunya 
que resolgui el greu problema del fiançament del món local i que permeti afrontar, amb dignitat, els 
serveis oferts als ciutadans, pagar a les empreses que no cobren dels ajuntaments i desenvolupar 
polítiques d’acció social per els que realment estan patint la crisi. 
 
Davant d’això que ens trobem? Un Govern de l’Estat i de la Generalitat que disminueixen any rere 
any els recursos per als ajuntaments. Un Govern de la Generalitat que no ens paga allò que ens deu, 
allò que és nostre, allò que paguem amb els nostres impostos. I de quant estem parlant? Doncs no 
ho sabem. De vegades en aquest Ple han sortit xifres diverses. 
 
Per aquesta raó volem que la Generalitat de Catalunya ens digui públicament, en un més, una cosa 
tan senzilla com quants milions d’euros li deu als ajuntaments catalans i a l’Ajuntament de Tortosa. I 
que en cas contrari, l’Ajuntament faci públic realment quants milions d’euros li deu la Generalitat de 
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Catalunya i cobrar-los i poder eixugar així el deute. No és tan difícil, trobem que no. Volem saber el 
deute reconegut i el que haurien de pagar dels acords i convenis signats, com per exemple en el 
tema de la Llei de barris.  
 
Volem transparència i volem que compleixin les obligacions que es van adquirir. I volem que ho 
diguin i que ho facin i, sobre tot, que paguin. És així de senzill. 
 
Demanem en aquest plenari que reclami a la Generalitat el que ens deu. Que aprofitant els 
pressupostos del 2013, que encara s’han de fer, que es consignin els diners per pagar-nos, per 
acabar les obres i prestar els serveis iniciats.  
 
Simplement demanem en aquest plenari que actuí amb responsabilitat i faci el que farien com si 
fossin els seus diners de casa nostra: reclamar el deute. Estem segurs que tots i totes estarem 
d’acord. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, cada 
vegada que veiem una moció del Partit dels Socialistes que demana aclarir xifres, exigir pagaments, 
aclarir deutes, el primer que ens ve al cap és la situació en què el tripartit va deixar molts 
ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat.  
 
El socialisme sembla tenir molt poca memòria amb les seves filigranes econòmiques, que per 
recordar-ne una, totes aquelles factures que van deixar sense pagar als calaixos de la Generalitat i 
que ara això s’ha de pagar com una mena d’hipoteca fins a l’any 2107, o sigui, tela marinera perquè 
ningú dels que estem aquí, ni els fills, ni els nets ho veuran pagat. 
 
Llavors, clar, tot això ha portat, ha portat a una fallida tècnica, perquè és com s’ha de dir, de tot un 
Estat. Ens sembla, ara, ens sembla molt lamentable que vinguin amb totes aquestes exigències. Si 
tot això que demanen en aquesta moció ho haguessin aplicat vostès entre l’any 2003 i el 2010, 
aquesta moció no tindria cap sentit, no faria falta presentar-la. 
 
També ens agradaria recordar al Partit dels Socialistes que fa 5 o 6 dies, no sé exactament si va ser 
el dia 28 o 29 d’abril, el secretari d’Estat d’Administracions Públiques ja deia que els deutes de les 
comunitats autònomes amb els ajuntaments s’inclouran al proper Pla de pagaments de les 
comunitats autònomes a proveïdors amb fons de la liquidació autonòmica. També deia aquesta 
senyor que aquest Decret llei sortiria en molts pocs dies i que inclouria les quantitats que es deuen 
als ajuntaments. 
 
Pensem que aquesta moció està fora de lloc i fora de temps. No és més que una moció per traure un 
cert rendiment polític, un rendiment polític que tampoc no el trauran segons les últimes enquestes 
aparegudes i, naturalment, nosaltres no ens hi sumarem. Aquesta festa no és la nostra. 
 
Clar que volem números clars a totes les administracions i a totes les formacions polítiques, 
evidentment que sigui així és indubtable, però el que no volem és que això serveixi com un 
aprofitament polític. Evidentment, hi votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, 
nosaltres la moció també la veiem en tres punts que ressaltaré, no? 
 
Primer vostès parlen o encapçalen part de la moció amb la frase: la situació econòmica crítica i 
excepcional, no? A part de la faceta externa d’aquesta crisi econòmica, crítica i excepcional, és a dir, 
la faceta de crisi mundial o europea, hi ha una altra faceta interna que vostès se n’obliden, no?, i és 
que el gros del deute dels ajuntaments, tant a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya, s’han de 
preguntar de quin període prové. Des de “luego”, pel que a mi m’afecta, en la immensa majoria no 
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pertoca o no prové de quan estava el Partit Popular governant a l’Estat i menys a la Generalitat de 
Catalunya, que mai ha governat. 
 
El segon punt, vostès diuen: l’Estat i la Generalitat estan disminuint els recursos compromesos cap 
als ajuntaments. Home, jo crec que l’Estat fa esforços importants, importants per ajudar als 
ajuntaments. Aquí ha sortit fa un momentet, a partir de maig de 2012 va posar a disposició dels 
ajuntaments catalans més de 638 milions d’euros, dels quals a Tortosa ens en van tocar 15 i algo 
més, no?, hem de fer un poc de memòria, per tal de que paguéssim als nostres proveïdors, que són 
petites i mitjanes empreses que, lògicament, fan, presten un servei, fan una venda però a canvi de 
cobrar per poder seguir amb l’empresa i seguir menjant perquè sinó mal negoci han fet. 
 
Utilitzant altres xifres d’aquesta ajuda als proveïdors. L’ajut va arribar a 492 entitats locals, pagant-
se més de 121.000 factures. Per cert, una pregunta, tenim l’Ajuntament de Tortosa pagades totes 
les factures del primer Pla de pagament als proveïdors? Una pregunta. 
 
Per al 2013 està anunciada una segona tongada o un segon Pla d’ajuda als proveïdors o una 
ampliació del primer Pla de pagament als proveïdors per un import total de 2.684 milions d’euros. 
No crec que es pugui dir que el Govern de l’Estat no ajuda o no intenta ajudar als ajuntaments de 
Catalunya, especialment, perquè estem a Catalunya i estem parlant d’aquest tema aquí, no? 
 
Estem plenament d’acord en la necessitat de redactar una nova Llei d’hisendes locals que resolgui 
el problema gravíssim de finançament dels ajuntaments, no?, dels consells, de les diputacions, etc., 
que com diuen, han tingut una caiguda dels ingressos propis, han tingut un descens generalitzat de 
l’activitat econòmica i, com a conseqüència d’això, han baixat els ingressos propis, no?, han 
augmentat les tarifes de l’aigua, etc., etc. 
 
Aquesta, vostès com diuen, aquesta baixada d’ingressos prové d’aquestes fonts que jo acabo de dir, 
que les he llegit aquí a la seva moció i també potser per a nosaltres és interessant o és important 
per a nosaltres elaborar una nova Llei de governs locals a Catalunya. 
 
El nostre posicionament és... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor alcalde demana al senyor Dalmau que vagi acabant, per haver exhaurit 
el seu temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el senyor Dalmau amb el final de la seva exposició: ... és favorable a que es clarifiqui la 
relació de deute de la Generalitat de Catalunya amb Tortosa, però per uns altres camins que vostès 
proposen. Per tant, el nostre posicionament serà negatiu a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ja s’ha dit aquí al 
Ple per algun dels portaveus que m’han precedit la situació que estem vivint és molt complicada. 
Tenim una crisi internacional als països d’Europa, sobretot als països del sud d’Europa, la crisi del 
deute que no és només a Catalunya, a l’Estat espanyol, sinó que també està afectant a altres països 
del continent. I des del nostre grup municipal pensem que aquesta situació que estem vivint anirà 
encara més si continua amb la resposta neoliberal que s’està portant a terme tant des de 
Brussel·les, des de Madrid, com des del Govern de Catalunya, per cert, una resposta neoliberal que 
també, malauradament, el Govern Zapatero va acabar acatant. 
 
En aquest sentit, hem de recordar que milions de diners públics han anat a parar als bancs privats. 
Uns milions que en aquests moments estem pagant els ciutadans i ciutadanes amb les retallades 
que tots coneixem. I en aquest cas també els ajuntaments en són els principals perjudicats en tant 
que són administracions que presten serveis a les persones, al igual que ho són les comunitats 

44  /62  



autònomes que presten també el servei d’educació o sanitat.  
 
En aquest sentit també pensem que la solució passa, com diferents experts estan explicant, en  
buscar nous ingressos a qui més tenen o en, per exemple, lluitar amb el frau fiscal que és 
escandalós al nostre país i, evidentment, en el cas també de Catalunya buscar un nou finançament 
que millori la situació actual. 
 
En segon lloc també, crec que és una cosa que tots estem d’acord, la situació dels ajuntaments, 
històricament ha estat negativa en quant al finançament. Sempre ens hem queixat, no?, que els 
ajuntaments catalans i de l’Estat, en relació a altres ajuntaments d’Europa estan molt mal finançats 
i, per tant, tot el que estava explicant abans, més aquesta situació estructural està comportant la 
situació que abans comentàvem. 
 
I finalment, també el que considerem és que sí que és cert que davant d’aquesta situació, el que 
hauríem de demanar al Govern de la Generalitat i també en el cas del Govern de l’Estat seria, en 
primer lloc, que sí que fes públic aquest deute que té amb el nostre consistori. També, evidentment, 
que liquidés, no?, totes les dotacions que abans aquí s’han esmentat i sobretot, el que també 
considerem molt important és la redacció d’aquesta Llei d’hisendes locals que vostès comenten i 
que diferents grups estem reclamant. 
 
Per tant, el nostre posicionament serà a favor de la seva proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
A veure, es parla de crisi que ens porta a aquestes situacions que inspiren aquesta moció, que 
primer que res diria que el PSC demana que la Generalitat pagui en 3 mesos tots els deutes que 
tingui amb l’Ajuntament. Inclús algun punt diu “els no reconeguts”.  
 
I de crisi, és clar que estem a una crisi. Jo penso que és una crisi que té tres potes: una pota que no 
la podem “solventar” de cap manera que és que una sèrie de països del món estan accedint a uns 
nivells que abans el pastel se’l repartien pocs països i cada vegada se’l reparteixen més: l’Índia, 
Brasil, no en cito més però vull dir, tot això, aquesta societat del benestar ens l’hem de repartir entre 
més, això no ho podem arreglar i, afortunadament, tant de bo tots els països del món gaudeixin d’un 
estat de benestar. 
 
Després hi ha una crisi que és la que entenem com “la crisi”, que esclata quan peta la bombolla 
immobiliària, que aquesta sí que pot tenir algun arreglo i se’n poden fer algunes de coses per 
intentar pegar-li la volta.  
 
Però després, Catalunya està sofrint una tercera crisi, que és la crisi de l’espoli que ens està fent 
l’Estat. I el senyor Dalmau deia que el PP intenta ajudar o ajuda, però jo no sé com intenta ajudar si 
resulta que els impostos que generen els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya a través de l’IVA, 
de l’IRPF, de l’Impost de Societats, doncs pugen així sumant uns 36.000 milions d’euros. I resulta 
que l’Estat diu: escolta, catalans i catalanes o Govern de la Generalitat, per a que féssiu el 
pressupost només us n’enviarem 19.000 de milions d’euros. Home, ens esteu escanyant molt, 
perquè l’any passat, amb tots les retallades, el pressupost, més o menys, se’n va anar als 23.000 
milions. Clar, aquí falten 4.000 milions d’euros. I si tinguéssim tot el que generem, potser  no n’hi 
hauria cap d’ajuntament empenyorat. 
 
Clar, si hem de retallar a més aquest casi 4.000 milions d’euros més, enguany , què passarà ? 
S’hauran de tancar els 6 grans hospitals de Catalunya, s’hauran d’acomiadar a tots els Mossos 
d’Esquadra, la Corporació Catalana de Radiotelevisió també i encara faltarà 1 milió d’euros per 
poder arribar al que ens escanyen. O també ho podríem dir d’una altra manera: de tots els 
treballadors de la Generalitat, a la meitat no se’ls podrà pagar, i aquí estan els Mossos d’Esquadra, 
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estan els mestres, estan els professors, estan els catedràtics, els administradors o administratius, 
estan els zeladors, estan les infermeres, estan els metges. Tot això és el que els Partit Popular ajuda 
o intenta ajudar? Home, jo crec que demagògia no se’n pot fer, demagògia no se n’ha de fer i crec, i 
per això ens abstindrem al que presenta el Partit Socialista, és que el que s’ha de fer és que 
poguéssim administrar els nostres recursos econòmics, anem-se’n d’Espanya i així segurament... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde demana al senyor Monclús, en aquest moment, que vagi acabant el seu torn 
d’intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Continua amb la part final de la seva intervenció, el senyor Monclús: Ja acabo, ja he acabat.... I així 
segurament no farà falta aquesta moció perquè els comptes estaran clars i a la butxaca de tots els 
ajuntaments de Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, és 
paradoxal, senyor Roig, que precisament vostè, vostè, perquè si ho hagués dit la senyora Bel o ho 
hagués dit el senyor Sabaté, però precisament vostè ens parli de deutes de l’Administració, de 
factures impagades, d’estirar més el braç que la màniga, de gastar quan no es té, precisament 
vostè, perquè sap que passa?, que tothom té un passat i aquí a Tortosa ens coneixem tots i tots 
sabem per quines administracions ha passat cadascú i què ha gastat cadascú al seu moment i què 
ha gastat cadascú allà on ha gastat i si ha gastat més del que tocava o del que no tocava o si ha 
gastat coses que no tocava gastar. Per tant, em sorprèn molt que avui sigui vostè el què avui ens 
vulgui donar lliçons a nosaltres, a aquest Govern, del que gasta o deixa de gastar algun Govern 
presidit per Convergència i Unió. 
 
Tornant a la moció, aquesta moció alguns dels que m’han precedit ja li han dit, però té un defecte 
d’origen. Ens età dient: mira està passant, ha passat això, passa això, passa això altre. Però per què 
passa tot això? Per què està succeint tot això? Per què la Generalitat no paga? No deu ser perquè no 
vol pagar. Simplement deu ser perquè no té prou recursos per poder pagar-ho. Potser és perquè algú 
al seu moment no ha pagat. I no és només el Govern del Partit Popular, sinó també és el Govern del 
Partit Socialista al seu moment, a banda de l’herència que ens vam trobar, que vostè ja sap quina 
és, per part del Govern tripartit, perquè si realment “ojalà” ens paguessin i “ojalà” ens paguessin ja, 
també el que ens devia el Govern del Partit Socialista quan governava a Catalunya pel que fa a la 
Llei de barris, perquè tampoc no ens pagava llavors, no ara, llavors tampoc ens estava pagant, al 
2010 quan governaven vostès. Per tant, una miqueta d’història, una miqueta de saber realment el 
què estava passant o el que vostè feia al seu moment. 
 
A més a més, ens diuen que volen que hi hagi una Llei d’hisendes locals. I tant, que nosaltres també 
volem que l’hi hagi, però per què no la van fer vostès? Ara fa una any governaven a Madrid, ara fa 
dos anys governaven a Catalunya, en aquell moment no devia ser important.  
 
A més a més, ens presenten aquesta moció i la següent que són casi còpies de mocions que es 
debatran al Parlament de Catalunya aquest dimecres. Suposo que han trucat als seus serveis 
centrals i els hi ha dit: ala!, envieu-me una moció i presentem el mateix que es debatrà al Parlament 
el proper dimecres. Però bé, vostès sabran perquè ho presenten. 
 
Pel que fa al que ens estan dient, jo el que els hi demanaria és per què no fan uns apunts que 
diguin: instem al Govern de l’Estat a pagar al Govern de Catalunya els deutes en matèria de sanitat, 
la disposició addicional tercera de l’Estatut que ens deuen o el fons de competitivitat. Potser perquè 
a l’última moció que es va debatre a Madrid vostès van votar en contra de què es pagués tot això a 
nivell de l’Estat, i això que estaven a l’oposició. O instar al Govern de l’Estat a fer front al pagament 
de les aportacions econòmiques establertes en diferents lleis, reglaments, sentències incompletes 
que afecten al desenvolupament de competències que té la Generalitat en matèria social i 
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educativa, per no parlar de tota la retallada que hi ha a nivell de dependència. Però és que al seu 
moment vostès tampoc pagaven el què tocava. Tocava pagar al 50% i no pagaven al 50%. Ben just 
que arribaven al 20% i ho havia d’aportar la Generalitat perquè eren els més necessitats que ho 
patien. O realment tot el deute que ens deuen. A hores d’ara, a dia d’avui, 8.076 milions d’euros que 
ens deuen, dels quals 5.227 d’infraestructures, disposició addicional tercera que li he explicat, a les 
mesures que ha pres el Govern de l’Estat i que afecten el Govern de la Generalitat i no només del 
Partit Popular sinó també quan governaven vostès, que són 1.762 milions d’euros. O els deutes que 
té en concepte.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor alcalde sol·licita a la senyora Roigé que vagi acabant la seva 
intervenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua amb la seva exposició la senyora Roigé: Vaig acabant. 
 
En tot cas dir-li que, evidentment, potser hauria de fer una miqueta més de memòria pel que fa a 
quan vostè estava on estava, quan estaven els governs diferents socialistes, tant a l’Estat com a 
l’Administració de Catalunya i, per tant, donar menys lliçons i més memòria. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.  
 
Agraeixo als regidors i a les regidores que han donat suport a la nostra moció i en quant als que han 
votat en contra o s’han abstingut, un petit comentari sobre el Partit Popular. 
 
Senyor Dalmau, el Partit Popular és qui va crear aquesta bombolla immobiliària i és on estem, és 
així. La pregunta que vostè ha fet de si s’han pagat als proveïdors o no, no em toca a mi respondre-
la. Jo no la tinc la informació, el Govern ho hauria de respondre, per tant, no em toca a mi. 
 
I respecte a aquesta Llei que vostès diuen que faran a Madrid, d’hisendes locals, ull perquè tot 
aquest romanent positiu de Tresoreria que diu l’Ajuntament ha tingut aquí, potser llavors no es 
podria aplicar sinó que seria per pagar altres coses, però bé, deixem-ho estar. 
 
En quant al grup de Convergència i Unió, que diria? Doncs, el mateix de sempre, no?, el mateix de 
sempre. Sempre excuses, excuses i excuses. Que si els socialistes ho feien pitjor, segurament, ja 
vaig dir a l’últim Ple que teníem banyes i rabos segurament. Que si no és culpa de Madrid, és culpa 
de Zapatero. Que els hi tenim mania.  
 
Clar, jo vostè quan estava parlant, senyora Roigé, pensava: em ve la imatge d’aquell ullet amb la 
closca, el Calimero, no?, sempre ooooh, ooooh, és que tal, és culpa d’aquí, és culpa d’allà, és culpa 
d’allà. Però bé, miri, el gràfic del deute és aquest a l’Ajuntament de Tortosa, és aquest. Aquest que 
vostè diuen que no i que l’alcalde ara fa gestos aquí i tal, és aquest, 2007-2012, és aquest. 
 
Si l’Ajuntament rebés els diners, els diners, i recordo, i recordo que la senyora Matilde Villarroya en 
un cert moment, quan el Pla d’ajust, va dir: oh, és que si la Generalitat ens pagués els diners que 
ens deuen, nosaltres tal, tal, aniríem millor. Doncs bé, doncs això és el que volem. Això és el que 
volem. 
 
Senyora Roigé, l’altre dia ja va passar una cosa al Ple, l’últim Ple, que el senyor alcalde li va dir al 
senyor Jordi Casanova que al·lusions personals professionals no en tinguessin. D’acord. Després va 
passar un fet que em va dir: vostè estava aquí a la casa. Val, el mateix. Jo sé al que vostè es refereix, 
vol dir que jo he estat a l’IDECE, sí, jo vaig estar l’IDECE i ho diré així, i jo per un informe molt menor 
que com el que avui ha presentat el senyor Sabaté de l’interventor, jo vaig dimitir. Jo em vaig 
equivocar i vaig dimitir. Per tant, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Tothom tenim una història i 
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tothom, i tothom tenim una història, i tothom la tenim.  
 
Però la pregunta és: vostès parlen de deute, del senyor Sabaté; i no parlem del senyor Marià Curto?, 
i no parlem dels anys anteriors, perquè aquí a aquesta ciutat han governat vostès durant un munt 
d’anys més. Però parlar de tot això ens portarà a què els tortosins i tortosines deguéssim menys 
diners? Ens portarà a què ens pagui la Generalitat els diners que ens deu?  
 
Clar, sap que passa? Que vostès sempre defensen, a veure, jo no entenc com vostè no lluita per un 
deute que la Generalitat té amb vostès, és que no entenc, clar. Potser és el que ha dit el seu “jefe”, 
no? El seu “jefe”, el senyor Mas, diu: no, no, calladets, calladets. Bé, doncs potser és el tema. Potser 
al final tindran raó aquesta gent que diuen que vostès pensen més en Madrid i en Barcelona que en 
Tortosa, potser sí. Jo, per a mi són excuses de mal pagador. 
 
El que volem és que la Generalitat pagui el que ens deu. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Sabem que no intervinc a les mocions i, per tant, no intervindré, però com que s’ha suscitat una 
pregunta respecte al tema de proveïdors, el senyor Dalmau que estava molt interessat, això li pot 
acreditar el Govern central, perquè a aquests proveïdors ja no els hi ha pagat l’Ajuntament. A 
aquests proveïdors qui els pagava d’acord amb la normativa era el Govern central. Aquests recursos 
ja pràcticament, no pràcticament, no passaven per l’Administració municipal i, per tant, estan tots 
pagats, però generar un dubte sobre això o és desconeixement del sistema o sinó és gratuït. 
 
El senyor Roig diu: jo no sé si ho han pagat. I vostè preguntava si s’han pagat. Home, jo diria: 
coneguin la normativa, sàpiguen com funciona i llavors si tenen algun altre dubte ho fan, però 
llençar aquí: escolti, i a més a més, jo no sé si se m’han pagat tots aquells deutes. O no ens ho ha dit 
ningú, o li contestarà el Govern. Home, és debat polític, però siguem seriosos. 
 
I una altra al·lusió. Una qüestió és la qüestió professional, senyor Roig, i l’altra cosa és la qüestió 
política, no cal que li digui i, per tant, una cosa és l’àmbit professional de cadascú i l’altre àmbit és 
l’àmbit polític. Jo en la que hi hagi un comentari a qualsevol de vostès, de Govern o oposició, en 
l’àmbit estrictament professional, intercediré perquè crec que no s’ha de produir. Una altra cosa és 
que hi hagi algun comentari respecte a l’activitat política com és el cas que ens ocupava últimament. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Senyor Roig, lluitem ara igual que lluitàvem quan el 
president de la Generalitat era el senyor Montilla, igualet. Estem lluitant de la mateixa manera per 
aconseguir que ens pagui. 
 
I no li tornaré a repetir totes les xifres que li he dit, però sí que li diré que d’excuses ni una. I excuses 
ni una per què? Perquè fins al 2107 estarem pagant factures que van deixar els seus companys, el 
Partit Socialista al Governs tripartit. Això ho estarem pagant aquest Govern de la Generalitat actual. 
 
I pel que fa, l’alcalde ja li ha dit, pel que fa a les al·lusions personals i tal, no m’he afectat a la seva, 
no m’he referit a la seva vessant professional com a arquitecte, o a la seva professió. M’he referit a 
quan vostè estava en una activitat com a càrrec de confiança del Partit Socialista en aquell moment, 
dintre d’una Administració. Una persona eventual, càrrec de confiança. A aquell moment m’he 
referit, a la seva gestió dintre d’una Administració pública com a càrrec polític. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Jo li cedeixo la paraula, senyor Dalmau, el que passa és 
que la tindria que haver demanat abans que la senyora Roigé. Si en algun moment jo no els veig, jo 
el que els hi demano és que quan parli un portaveu abans que vostè que no els hi correspon, m’ho 
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facin notar, és a dir, senyor alcalde, que no m’ha donat la paraula i em correspon a mi. 
 
Saben que l’ordre és de menor a major sempre i, per tant, vostè tenia que haver parlat abans que la 
senyora Roigé. Parla vostè ara, si el senyor Roig no té inconvenient, i després contestarà el senyor 
Roig. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el senyor Dalmau: Jo agafo la paraula que vostè em cedeix o em dóna 
perquè anava a no agafar-la i deixar-la passar, perquè al final ja dius: bé, aquí es queda el tema. 
 
Però jo no he dit el que vostè ha dit que he dit. No, no, és que vull que quedi clar. Jo no tinc cap 
dubte del que aquest Ajuntament que l’equip de Govern fa, en absolut. Jo simplement, a tall, anava 
parlant dels proveïdors, de què era una ajuda que l’Estat central estava donant als ajuntaments 
catalans i tal i dic: escolti, i com ho tenim nosaltres això a Tortosa? Res més. Res més. Però és que 
ni cap, “vamos”, és que jo al·lucino eh, al·lucino. 
 
Però bé, ara no volia agafar la paraula, a pesar que vostè me l’ha cedit. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Senyor Dalmau, al final seré jo el que estarà 
paranoic. Vostè no me l’ha demanada?  
 
Home, em diu: jo no volia agafar la paraula i perquè vostè me l’ha donada. Home, li he donat perquè 
l’ha demanat. A veure si és que, bé, és que potser ens ho haurem de fer mirar tots plegats. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
A veure, nosaltres, senyora Roigé, podem presentar les mocions, i vostès també ho fan, que des del 
partit ens puguin demanar que presentéssim i nosaltres tinguéssim el criteri de presentar-les o no. 
Per tant, això entenem que no és qüestió de què a nosaltres ens diguin: eeeh!, feu això o feu lo altre. 
Ho entenc jo així. 
 
Jo només diré: 2107. Vostè diu 2107. Línia del metro nou del metro de Barcelona, qui?, d’on ve 
aquest deute? D’on ve aquest deute?. Canal Segarra – Garrigues, d’on ve aquest deute?. Ciutat de 
la Justícia, d’on ve aquest deute?. I la Junta de Sanejament, actual ACA, el deute que va deixar d’on 
ve?. I vostè ha mencionat al president Montilla, va estar aquí va uns dies i va dir: i aquestes obres, 
quan ens les vam trobar encomanades del Govern anterior, els preus es van multiplicar per 3 i per 4 
el seu cost. Això va dir-ho el senyor Montilla aquí a Tortosa. 
 
Per tant, entenc que ja n’hi ha prou de dir que la culpa és nostra, que és tot, aquells que han 
governant durant tants anys la Generalitat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde intervé per assenyalar al senyor Roig que ha exhaurit el seu temps i demanar-li que 
vagi acabant. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per acabar, continua el senyor Roig amb la seva intervenció: Només dir-li que quan m’he referit al 
tema professional, jo he entès ben clar al què es referia. He anat per un altre tema, em pensava que 
parlava d’aquí a l’Ajuntament. Res més. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb cinc 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC (3) i I-ET-E (2), 
tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (11), PP 
(1) i PxC (1) i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal ERC. 
 
 
 
12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER AL 
RECONEIXEMENT DE L’HABITATGE COM A DRET SOCIAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ ATÈS que les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi com 
l'actual que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, moltes persones es veuen abocades a una 
situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu 
habitatge habitual. 
 
ATÈS que des de l’any 2007, any en què va esclatar la crisi, fins a dia d’avui, el nombre d’execucions 
hipotecàries a l’Estat espanyol ha superat amb escreix les 400.000 i que a tall d’exemple només en 
l’últim trimestre de l’any 2012 s’han comptabilitzat, segons dades del Consell General del Poder 
Judicial (CGFJ), 19.324 execucions hipotecàries a Espanya, i d’aquestes. 3.879 a Catalunya. 
 
ATÈS que són moments excepcionals i com a tals els governs han de trobar solucions immediates i 
efectives, solucions reals als problemes de les persones com és la situació que s’està produint a la 
nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt  d'Espanya al voltant dels processos de desnonaments de 
famílies dels seus habitatges habituals. 
 
ATÈS que considerem que com poder públics hem de fer tot el possible per evitar que les 
conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les 
famílies, i que per això, ara més que mai, són indispensables polítiques que atorguin garanties reals 
als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi 
cap família sense llar i cap llar sense família. 
 
ATÈS que les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació 
dels deutors hipotecaris. I que els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i 
coneixedores de primera mà dels seus problemes, no ens podem quedar de braços creuats. 
 
ATÈS que el recent Decret llei que ha aprovat la Junta d’Andalusia per posar fre al drama dels 
desnonaments i en reconeixement de l’habitatge com a dret social, ens sembla una bona forma de 
posar fre a la situació d’injustícia que pateixen les persones i que és possible legislar i desenvolupar 
diferents mesures en la mateixa línia, com ara l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges en 
processos de desnonament hipotecari en els casos més greus d’emergència social o fomentar el 
lloguer, especialment en el cas d’entitats financeres que hagin rebut ajuts públics. 
 
ATESA la necessitat de protegir les famílies en risc d’exclusió i implantar una mesura de caràcter 
excepcional per a casos excepcionals, que permeti disposar dels habitatges que estiguin en procés 
de desnonament com a habitatges habituals i permanents durant un període de tres anys, sempre i 
quan les entitats financeres prestadores hagin rebut ajuts públics. 
 
ATESA la necessitat de defensar un canvi legislatiu urgent, que adapti el marc legal a la realitat 
social i que doni respostes a les necessitats de les persones afectades. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya eleva al Ple de 
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l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer - Manifestar la nostra defensa de l’interès general davant els interessos particulars, 
contràriament a la submissió del Govern central als dictàmens de la banca. 
 
Segon - Instar ei Govern central a reformar la Llei Hipotecària, així com la dació en pagament com a 
última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual, exigint la paralització de tots els 
desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora del deute. 
 
Tercer - Instar el Govern de l’Estat a fer una llei de segona oportunitat per a les persones i de lluita 
contra el sobre endeutament, que suposi no només una solució personal per als que es trobin en 
una situació que la fa necessària, sinó també una solució social. 
 
Quart - Instar el Govern de la Generalitat a legislar reconeixent la funció social de l’habitatge, per tal 
de garantir-lo com a dret social: amb mesures com ara l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges en 
processos de desnonament hipotecari a Catalunya en el cas d’entitats financeres que hagin rebut 
ajuts públics; en els casos més greus d’emergència social; fomentar el lloguer; i garantir que es 
pugui disposar dels habitatges que estiguin en procés de desnonament com a habitatges habituals i 
permanents durant un període de tres anys, sempre i quan les entitats financeres prestadores hagin 
rebut ajuts públics. 
 
Cinquè - Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri 
de Justícia, així com ais grups parlamentaris del Congrés i Senat, a la Presidència del Govern de la 
Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials 
locals implicades i a les associacions de veïns de la ciutat. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Enric Roig i Montagut: Senyor alcalde, 
senyores regidores, senyors regidors, moltes gràcies. 
 
Davant de la greu crisi econòmica que els ciutadans estan patint, els governants poden fer tres 
coses:  
 
Una. Aprofitar per a desplegar un programa ideològic que afavoreixi als que més tenen, com està 
fent el Govern del Partit Popular. Suposo que és el seu caràcter. 
 
Dos. Quedar-se aturat i no fer absolutament res. Com està fent el Govern de Convergència i Unió 
d’Artur Mas. Suposo que també és el seu caràcter.  
 
Tres. Escoltar i donar solucions als problemes de les persones, com ha fet el govern socialista 
d’Andalusia pel tema de l’habitatge.  
 
A grans mals, grans remeis i això és el que els ciutadans esperen dels que governen. A grans mals, 
grans remeis i això es el que proposa el grup municipal del PSC de Tortosa avui que s’aprovi en aquest 
Ple. Grans remeis perquè això que trobem a faltar en els governs de Convergència i Unió i del Partit 
Popular.  
 
Per als ciutadans i ciutadanes la situació econòmica cada dia és pitjor. Tots coneixem familiars, 
amics que han perdut la feina. Molts d’ells es veuen abocats a una situació límit. No poden, o no 
podran, en un futur immediat pagar les seves hipoteques, ni els lloguers i es veuen abocats a 
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marxar de la casa seva. Marxen sense res. Ni tan sols esperança. Tot allò que un ha construït al llarg 
de la seva vida, totes les il·lusions dipositades en un futur, s’esborren.   
 
Com el cas de la Marta i en Jordi, una parella ebrenca que fa 10 anys, que després de 10 anys han 
tingut que tornar a casa dels seus pares. O la Irina, una noia Romanesa que va venir amb molta 
il·lusió a trobar i una llar i ara se n’ha d’anar i no pot tenir-la. Tant sols són casos. Són tantes 
llàgrimes d’impotència. 
 
El que ens sobta és que hi ha gent que encara tenen les seves torres de marfil i estan contínuament 
fent volar coloms, i sembla que no se’n adonin o no se’n vulguin donar compte.  
 
Els desnonaments  forçats o voluntaris, es multipliquen en els nostre país més de 10 cada dia, un 
cada dos hores. I a casa nostra també. I passen les hores i els dies i els governs continuen sense fer 
res. Tots? No. Al nostre entendre no. El govern d’esquerres d’Andalusia ha trobat solucions 
immediates i efectives. Solucions reals als problemes de les persones. A qui? Als més vulnerables, a 
les famílies. La solució es fàcil: l’habitatge és, l’habitatge ha de ser, un dret social. 
 
És possible posar fre a la situació d’injustícia que pateixen les persones. És possible aplicar mesures 
com l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges en processos de desnonaments en els casos més 
greus, els d’emergència social.  
 
És possible  fomentar el lloguer, especialment en el cas que els propietaris que siguin entitats 
financeres que hagin rebut ajuts públics. És possible protegir les famílies en risc d’exclusió i 
implantar mesures de caràcter excepcional per a casos excepcionals. Necessitem un canvi legislatiu 
urgent, que adapti la realitat i que doni respostes a les necessitats de les persones afectades. 
 
I és per això que en aquest Ple demanem que s’aprovin els següents punts:   
 
Primer. Que es defensi l’interès general per davant els interessos de la banca. 
 
Segon. Que s’insti al Govern de l’Estat a reformar la Llei hipotecària que contempli la dació en 
pagament com solució en el cas de pèrdua de l’habitatge. 
 
Tercer. La paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor un nou marc legal, així com 
els interessos de demora del deute.  
 
Quart. Que s’insti al Govern de l’Estat a fer una Llei de segona oportunitat per a les persones i de 
lluita contra el sobre endeutament.  
 
Cinquè. Que s’insti al Govern de la Generalitat a fer lleis que reconeguin la funció social de 
l’habitatge, per tal de garantir-lo com a dret social, amb mesures tal com ha fet el Govern 
d’Andalusia, que entre elles són: 
 
Expropiació temporal de l’ús d’habitatges en processos de desnonament hipotecari en el cas 
d’entitats financeres que hagin rebut ajuts públics. I fomentar el lloguer i garantir que es pugui 
disposar dels habitatges que estiguin en procés de desnonament com a habitatges habituals per un 
període de 3 anys, si pertanyen a bancs que hagin rebut ajuts públics. 
 
Avui més que mai són indispensables, al nostre entendre, accions que atorguin garanties reals de 
forma immediata i en el futur a les persones afectades per una situació que ells no han provocat i 
per tal que no hi hagi als nostre país cap família sense llar i cap llar sense família. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ens 
agradaria recordar al PSC el capítol tercer i l’article 47 de la Constitució espanyola, una Constitució 
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que ells sempre defensen, una Constitució aprovada majoritàriament per tots els ciutadans i que, 
ens agradi o no, jo ho he dit moltes vegades: a mi no m’agrada, però és el marc legal que tenim. 
 
Aquest article diu concretament: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada”, per tant, entenem que l’habitatge ha de ser un dret social, naturalment que sí, 
per als ciutadans del nostre país. Però garantir aquest dret de forma universal ens sembla que està 
totalment fora de lloc. Seria absurd, seria un efecte crida que ens portaria a una situació 
absolutament insostenible i, per tant, no, no, no, creiem que aquest dret social sí, però per als 
ciutadans dels país. 
 
Parlen també de la dació en pagament. La dació en pagament nosaltres també ho portàvem en el 
nostre programa electoral a l’any 2010 i sí, certament, la dació en pagament ha de ser l’última 
opció, l’última solució però no és la única perquè, clar, entenem que aquella persona que té una 
hipoteca, que ha firmat una hipoteca per 20, 25 anys, que ja n’ha pagat 15 i que ara es troba en una 
situació complicada i que no pot pagar, home, la dació en pagament no. Ha d’haver altres solucions 
per què aquella persona no perdi la cada. 
 
Ara bé, aquella persona que fa 4 o 5 anys que va signar una hipoteca, fa signar una hipoteca amb un 
contracte laboral que sabia que no tenia futur, amb uns salaris de 900, de 1000 euros, evidentment, 
tan responsable és la entitat que li va donar aquesta hipoteca com aquell senyor que va signar una 
cosa que sabia que mai hi podria fer front. Llavors, dació en pagament? Sí, com a última solució, eh, 
però no com a única solució. 
 
Ens agradaria també recordar als senyors del PSC tres coses molt concretes. Primer, el 90% dels 
desnonaments que s’ha fet fins ara provenen de quan ells estaven al poder perquè, ja ho vaig dir 
aquí l’altre dia, un procés de desnonament necessita com a mínim 24 mesos. Per tant, els 
desnonaments que s’han fet a l’any 2012 o principis del 2013, vol dir que van començar a l’any 
2010 – 2011, quan vostès estaven al poder. 
 
Una altra cosa encara els hi recordaré. El PSOE, al Congrés dels Diputats de Madrid, fins avui 
sempre ha votat en contra de la dació en pagament, especialment l’anterior Govern amb el senyor 
Zapatero, sempre van votar en contra de la dació en pagament. 
 
I tercera cosa que els hi voldria recordar... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor alcalde demana al senyor Casanova que vagi acabant la seva 
intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Prossegueix amb la part final de la seva intervenció el senyor Casanova: Acabo de seguida. 
 
Vull recordar a la senyora Chacón quan era ministra, quan sortia a les televisions, tota contenta i 
feliç ella, perquè anunciava que es crearien uns jutjats especialitzats per accelerar els 
desnonaments.  
 
Llavors, aquesta moció que vostès presenten és totalment absurda, totalment fora de lloc, totalment 
inassumible i, evidentment, nosaltres la votaren en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
bé, el tema no cal que ho digui i és evident, és dramàtic i és sagnant i el que s’imposa és que tots, 
tots treballessin junts per superar el tema.  
 
Ara, el que no es pot fer és retraure a un partit, en aquest cas al Partit Popular, que faci, un any i mig 

53  /62  



que porta governant, el que vostès o no van poder o no van saber fer en 8 anys, eh. Els hi dono una 
xifra: en un any i mig de Govern del Partit Popular s’ha fet un 9% del total de desnonaments que es 
porten a aquest país. El 91% anterior corresponen a governs que no són el Partit Popular. 
 
El company Casanova ha dit molt bé que vostès durant 10 votacions al Congrés van negar, van anar 
en contra de la dació en pagament i no li vull traure aquí, tirant com es diu clàssicament 
d’hemeroteca, La Vanguardia o l’ABC del 2008 on apareix la ministra de vivenda i també la vice-
presidenta del Govern en aquell moment dient que bé, que hi havia que tirar endavant lo dels 
desnonaments, crear, que no es va arribar a crear, també hi ha que dir-ho, jutjats especialitzats, etc. 
no? 
 
Segon. Nosaltres proclamem el reconeixement de l’habitatge com a dret social, com fan molt bé 
vostès. I tant que és un dret social i ho ha de ser de per vida. Està reconegut a la Constitució 
espanyola i està reconegut al nostre Estatut d’autonomia. Fem també un poc de memòria: se’n 
recorden dels pisos de protecció oficial? Se’n recorden qui els va ficar? I era un invent magnífic. 
Pagaven un lloguer molt baixet i al cap d’uns anys, de 50, 90 anys “pum”, el pis per a ells. Això s’ho 
van carregar. I era una solució magnífica, no? 
 
S’està treballant, s’està treballant en solucionar aquest problema gravíssim que afecta a famílies en 
situació de risc social i això. Està fet, el PP va fer el Codi de bones pràctiques, mitjançant un Real 
decret va dir a la majoria de bancs que van volen, no tots, van dir: escolta, hem de buscar un 
sistema per solucionar, als deutors que tenen dificultat en pagar hipotecari, primer els hi hem 
d’oferir, vosaltres els bancs, reestructurar el deute hipotecari i que es faci viable el pagament. Si no 
s’aconsegueix això hi ha que fer una “quita” del capital pendent d’amortització. I si inclús així no se 
soluciona el problema d’aquestes persones, hi ha que fer la dació en pagament de la vivenda. I dic 
ràpid perquè després cadascuna d’aquestes solucions té aspectes peculiars propis de cadascuna, 
no? Als que estan immersos en un procediment d’execució els donem una suspensió de dos anys 
per parar i veure com ho solucionem. Però dos anys sense pagar res, en absolut, sense que els tirin 
al carrer.  
 
I també el que va fer aquest Codi de pràctiques, de bones pràctiques, imposat pel Govern als bancs, 
no tots ens ho van acceptar, als desnonats abans de l’1 del 2008, van crear un fons socials de 
vivenda a preus molt minsos, preus molt barats de lloguer. 
 
Són situacions que, torno a dir, hi ha que lluitar sense política, hi ha que lluitar tots units per evitar la 
situació. 
 
El posicionament per a nosaltres és favorable pel tema de fons, pel que tots estem d’acord, que ho 
hem de solucionar, però estem.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde indica al senyor Dalmau que hauria d’anar acabant la seva intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua, per finalitzar, el senyor Dalmau amb la seva exposició: Nosaltres votarem en contra 
aquesta moció perquè la forma no creiem que sigui l’oportuna. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, s’ha dit també 
avui aquí, l’habitatge és un dret social que està consagrat a la Constitució espanyola i també a 
l’Estatut d’autonomia i, per tant, és un dret que en principi tots hauríem de tenir, però com també és 
ben cert, no és així i molts ciutadans no l’han tingut.  
 
Un dret que està tan a la Constitució com a l’Estatut gràcies a la lluita de moltes generacions i 
també, en el seu dia, fruit dels diferents pactes i consensos socials que intentaven homologar el què 
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era el dret a l’habitatge a l’Estat espanyol en relació a Europa. 
 
Avui en dia és també evident que la situació dels desnonaments és una situació dramàtica, jo diria 
que és una vergonya del país i que si ha sortit amb tanta força a la llum pública també ha sigut 
gràcies a la mobilització de molts ciutadans, en aquest cas a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, que arreu del territori estan posant aquesta qüestió social al davant de l’opinió pública. 
 
I també s’ha dit aquí, que aquesta situació que actualment viuen molts ciutadans i ciutadanes és 
fruit tant del Govern actual del Partit Popular però també del Govern anterior, en aquest cas del 
govern socialista del president Zapatero, que va mantenir la Llei hipotecària tal i com estava, una 
Llei que sabem, avui en dia, que vulnera molts dels drets que, inclús des d’institucions europees, 
se’ns diu que hauria de respectar i, per tant, com també s’ha dit aquí, no és una cosa que passi 
perquè sí, sinó que té uns orígens. 
 
Una Llei hipotecària que, en aquest cas, des del grup d’Iniciativa i altres grups a nivell del Congrés 
dels Diputats, ja l’any 2005 es va demanar de manera reiterada que es modifiqués i que va rebre 
sempre el suport en contra tant del Partit Socialista, del Partit Popular, com de Convergència i Unió. 
 
En aquest sentit, i en relació també a la dació en pagament, vull també recordar que el què es 
demana és que només sigui en el cas de la residència habitual i per tant no de segones residències. 
I que a banda de la dació en pagament, també s’hauria de parlar de la situació, de les propostes de 
lloguer social. Jo, sincerament, crec que amb els 6 milions d’aturats, el que volen precisament és 
pagar i no és culpa d’ells, sinó que al final han de decidir si pagar el pis o pagar el menjar, que és la 
situació que molts ciutadans, desgraciadament, cada dia es troben i també a la nostra ciutat. 
 
En aquest sentit, també el que volíem comentar és que més enllà dels retrets i de tot el què ha 
passat durant aquests últims anys, el que ara si cal és igualment actuar i, per tant, pensem que és 
positiu tot allò que es faci, tant des de l’Ajuntament, des de les comunitats autònomes, com des de 
l’Estat per intentar arreglar aquesta situació. Vostès també han comentat la proposta que fa el 
Govern d’Andalusia i en concret la Conselleria d’Habitatge, però en aquest cas jo també els hi voldria 
recordar: vostès han parlat de Govern socialista; la Conselleria d’Habitatge està en mans d’Esquerra 
Unida i, per tant, jo crec que això també és important remarcar-ho... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde demana al senyor Jordan que vaig acabant la seva intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Reprèn el seu discurs el senyor Jordan:  ... i en tot cas votarem a favor perquè pensem que si al final 
no actuem, tirant-nos retrets uns i els altres, al final el que acabarà passant és una paradoxa i és 
que hi hauran més pisos buits dels bancs i milers de ciutadans al carrer i, per tant, això pensem que 
és el que s’ha d’evitar. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies. Intentaré ser molt breu, perquè donarem 
recolzament a aquesta proposta que fa el grup municipal del Partit Socialistes de Catalunya per a 
que es reconegui el dret social a l’habitatge. 
 
 I ja s’han comentat totes les raons per les quals ha de ser que sí, no?, però el que també no podem 
deixar de fer una reflexió en veu alta i pensar que la moció del Partit Socialista de Catalunya sobre 
l’habitatge no deixa de ser una declaració d’intencions per aprofitar l’actualitat. Està molt bé, però 
hagués sigut un detall que quan vostès governaven hi haguessin pensat.  
 
No obstant, votem que sí perquè creiem que això s’ha de tirar endavant. 
 

55  /62  



Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors. Fa certa 
gràcia, senyor Roig, que avui el Partit Socialista vulgui abanderar les polítiques d’habitatge o la lluita 
contra els desnonaments, quan fa un any i poc governaven a l’Estat i, per tant, hi havien molts 
desnonaments, llavors hi havia moltes execucions hipotecàries, en aquell moment no feien res. 
Vostè sap de qui és competència de modificar la Llei hipotecària, ho sap? És el Govern de l’Estat. No 
van fer res al Partit Socialista.  
 
Tampoc van fer res a nivell del Govern de Catalunya, però després en parlarem d’això. 
 
I com la memòria no és el seu fort pel que veig, després d’aquest Ple, sí que li diria uns titulars d’una 
ministra amiga seva, que fa poc va venir aquí a Tortosa, la senyora Chacón, que avui també és 
notícia per les seves declaracions, tant PSOE, dient per exemple, li diré dos titulars, un de La 
Vanguardia i un del País per a que no ens diguin.  
 
La Vanguardia: “Chacón confirma que Vivienda aplicará medidas para facilitar los desahucios en 
caso de impago”. O al País: “El Gobierno creará diez nuevos juzgados para agilizar los desahucios”. 
 
Llavors, en aquell moment tocava “agilizar los desahucios” i ara ens toca, que ja no governem, ara 
que estem a l’oposició a tot arreu, ara ens toca parlar d’aquest tipus de política.  
 
Però, en tot cas, compartim, compartim que cal fer un pas endavant, cal modificar la Llei hipotecària, 
la Llei d’enjudiciament civil i creiem que cal una segona oportunitat per a aquestes famílies que 
tenen aquests problemes de sobreendeutament i que creiem que cal, per això, partir de la 
modificació, de la Proposta que es va fer de llei al Congrés dels Diputats i que va ser aprovada pel 
Parlament de Catalunya ara fa un any, i que el Partit Popular en cap moment ha volgut acceptar en 
aquests moments de tramitació. 
 
A banda, ens estan parlant, i això sí que no ho compartim, el que fa al punt quart de la pròpia moció, 
no?, que ens estan dient que partim de mesures com ara l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges. 
Jo aquí sí que els voldria recordar, o preguntar, si saben quina era la Llei 18/2007 aprovada pel 
Govern tripartit, si la coneixen, si la recorden. En aquest cas, els diré que aquesta Llei el que preveia, 
la Llei de l’habitatge preveia poder fer aquestes expropiacions, poder portar expropiacions. I 
recordar-los també que del 2007 que la van aprovar, un Govern tripartit, fins al 2010 que la va 
derogar, 2011, quan va entrar a governar algun Govern presidit per Convergència i Unió, que la vam 
derogar, no van ni iniciar cap expedient per part del Govern presidit pel senyor Montilla en aquell 
moment, ni un expedient d’expropiació. I ara que estan a l’oposició, ara ens demanen que apliquem 
expedients d’expropiació, en aquest cas, quan realment és un procés llarg, és un procés costós, és 
un procés que al final no porta a cap lloc pel que fa a poder garantir l’habitatge a la ciutadania. 
 
Per tant, el que li demanaríem és poder votar per separat, perquè no compartim aquest punt quart 
de la moció. En tot cas, tampoc al punt ú, que ens diu: contra, davant dels interessos, manifestar la 
nostra defensa de l’interès general davant els interessos particulars, contràriament a la submissió 
del Govern central als dictàmens de la banca. Jo parlaria de submissió del Govern central, del d’ara i 
del d’abans perquè han actuat exactament igual el Partit Socialista com el Partit Popular a Madrid, 
però que en tot cas, sí que no podem donar suport al punt quart perquè parla d’aquesta expropiació 
que creiem que no porta a cap lloc... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde indica a la senyora Roigé que hauria d’anar finalitzant el seu torn de paraula.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Finalitza la seva intervenció la senyora Roigé:  ... com es va demostrar quan governaven vostès. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde planteja la següent qüestió: Per tant, senyora Roigé, estem demanant el vot per 
separat del punt quart o que es retiri el punt quart de la moció? 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Contesta la senyora Roigé: En tot cas, demanaríem que es retirés el punt quart de la moció perquè 
no el compartim pel que fa a aquesta mesura d’expropiació temporal d’ús d’habitatges. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.  
 
A veure, nosaltres pensem que no podem retirar el punt quart de la moció perquè entenem, 
entenem que és molt de l’esperit de la nostra proposta i, per tant, entenem que no va en aquesta 
línia.  
 
Per tant, entendria que si no es retira no votaran a favor de la moció?, pregunto.  
 
Val, continuo. 
 
Agraeixo el vot favorable als grups municipals que ens han donat el suport. I especialment al senyor 
Dalmau li volia preguntar jo, a veure, vostè pensa així?, pensa que realment el seu partit està fent 
les coses tal com cal? Ens ha retret un munt d’històries, ens ha retret que nosaltres no ho van fer, 
però fixi’s vostè, al Congrés dels Diputats darrerament nosaltres hem sigut també els que hem votat 
en contra perquè vostès, quan han plantejar la reforma de la Llei hipotecària, no hem estat d’acord i 
és així, i és així. 
 
Que hi haurà algun Govern que ho farà d’una certa manera. Bé, però nosaltres pensem ara el que 
pensem.  
 
Vostè diu: el dret social a l’habitatge. I el dret social al treball? Amb la reforma laboral que vostès 
han fet, vostès creuen que garanteixen el dret social al treball? Doncs, nosaltres pensem que no. 
Nosaltres pensem que no. I pensem que no perquè realment la seva reforma laboral està portant on 
l’està portant. 
 
I miri, i un partit que és capaç de reclamar per una carta certificada la devolució d’un cèntim d’euro 
a una tortosina, això entenem que han perdut el nord. I perdoni, al nostre entendre, vostès han 
perdut el nord. 
 
Està clar que vostès volen defensar els interessos dels seus i que són els que tenen. I és en aquest 
sentit que nosaltres pensem que ens hem d’ajuntar tots i hem de treballar per defensar els 
interessos dels que més pateixen. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Sí, li demanaria al Partit Socialista que, en tot cas, 
votaríem el vot separat, si és possible, dels punts de la moció, del punt quart de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el senyor Roig: Al nostre entendre, nosaltres volem votar la moció 
sencera, si pogués ser. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies.  
 
No. no. Pot ser perquè vostès manen de la moció. En tot cas, entenc que es vota en contra? 
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Intervenció del Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Sí, per manifestar el vot en contra, tenint present que 
no volen portar a terme l’aprovació de 4 dels 5 punts i que, en tot cas, que quedi clar que el Partit 
Socialista no ho vol aprovar. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació intervé el senyor Alcalde: Senyora Roigé, li he preguntat només si votaven en contra. 
No obri una altra tanda. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC (3), ERC (2) i I-
ET-E (2), i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
CiU (11), PP (1) i PxC (1). 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
13 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
13/2013, de 25/03/2013 
14/2013, de 02/04/2013 (extraordinària) 
15/2013, de 08/04/2013  
16/2013, de 15/04/2013 
17/2013, de 23/04/2013 (extraordinària) 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
De la 237/2013 a la 484/2013 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
 
14 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
 
15 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
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01.- INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA: 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova:  Moltes gràcies senyor alcalde. És un prec i intentaré ser 
molt breu, tenint en compte ja l’hora que és. 
 
El dia 12 d’abril vaig entrar una moció, perdó, una instància general per demanar que se’ns digués 
un bar, un bar que hi ha a Ferreries, els metres que té autoritzats per posar terrassa. O bé els metres 
quadrats o bé el número de taules que poden tenir, perquè ocupen tota la vorera. 
 
Bé, això va ser el dia 12 d’abril. Han passat tres setmanes i mitja i no hem tingut resposta. 
Simplement, perquè s’acceleri aquesta resposta. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Prendre nota, suposo que demà mateix. És simplement, si és el 
que vostè em planteja, és consultar la llicència de la terrassa i allí deu figurar el número de taules i 
els metres quadrats, per tant, em comprometo a que demà al matí li puguin fer arribar. 

 
 

*-*-* 
 
02.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI: 
 
Seguidament la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Un suggeriment, i era que, a petició dels veïns i les veïnes del carrer Berenguer IV de Tortosa, els hi 
demanaríem que es posessin esforços per pal·liar la contaminació acústica que hi ha sobretot de nit, 
perquè es queixen de que n’hi ha, però és que a part, els caps de setmana estic parlant, però és que 
a part, ara que ve el bon temps s’obrin les finestres i això s’aguditza més al no poder descansar. 
 
És simplement suggerir-los, si us plau, si poden fer més vigilància en aquesta qüestió. Moltes 
gràcies. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Recepciono el seu suggeriment. Només dir-li que ens 
hem d’atendre a la normativa. Jo mateix, aquesta setmana, he signat un Decret de tancament d’un 
local d’acord amb una sentència judicial fins que no es resolguin unes qüestions, per tant, en la 
mesura que hem d’actuar, actuem, malgrat que en algun cas després també se’ns demanin 
responsabilitats per això, i no li dic el seu grup, algun grup també ho considera mal fet. Però en tot 
cas, ho fem, ho vetllarem i prenem nota del seu suggeriment. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: No, senyor alcalde, li volia fer referència que la 
contaminació acústica és més aviat fora al carrer que no dintre als locals eh, pel que ens han fet 
arribar a nosaltres. Fora al carrer. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
03.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. BEL: 
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Bel:  Gràcies senyor alcalde. Jo li volia fer dos precs. Un està 
relacionat amb un tema de neteja i l’altre amb un tema de seguretat. Estan relacionats entre sí per 
l’empresa que entenc que és la responsable. 
 
En primer lloc, demanar que si pogués instés a l’empresa ADIF, que entenc que és la responsable 
dels espais que hi ha al voltant de l’estació de la RENFE. Al costat del bar de l’estació de la RENFE hi 
ha un petit espai verd que està molt ple de malesa, on es tiren moltes deixalles. Llavors, això dóna, a 
banda d’una mala imatge de l’estació i de la ciutat també, jo crec que un problema d’higiene. 
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I en segon lloc, també relacionat amb l’empresa ADIF, també si podrien instar a que accelerés, jo ja 
sé que a lo millor, segurament, és complicat, la instal·lació dels metres, dels trossos de tanca que 
fan falta a l’avinguda de Canigó, la que s’està obrint en aquests moments, perquè hi ha espais, hi ha 
llocs d’aquella avinguda que no tenen tanca cap a la via del tren. I en alguns llocs també he pogut 
observar jo, perquè ho he anat a mirar, que hi ha com una mena de tanca de “mallasso”, de malla 
de ferro que està inclús doblegada, mig trencada, surten els ferros i penso que això pot ser perillós 
per a la gent que hi pugui transitar. Està clar que per allí no s’hi pot passar i no s’hauria de creuar ni 
la via del tren, perquè hi ha passos per poder-ho fer, però bé, sempre ajudaria a la seguretat. 
Gràcies. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Bel. Prenc nota dels dos suggeriments. Algun 
comentari. Amb el tema aquest de la zona verda, que entenc que és la zona verda que està dins del 
perímetre de l’estació, jo mateix vaig demanar que els tècnics fessin un informe al respecte, ara em 
diu la senyora Roigé que l’informe està fet i que té el requeriment damunt la taula, per tant, doni per 
complimentat el seu prec. 
 
Respecte a l’altra qüestió, també m’agrada que faci aquest prec perquè de vegades no tothom ho 
veu igual i m’agrada que també els grups de l’oposició ho comparteixin, aquest sentit de què, 
evidentment, s’ha de cercar. Jo no li faré cap retret del passat ni li diré res, l’únic que li puc dir és 
que no es tant l’obligació d’ADIF sinó, d’acord amb la legislació vigent abans i ara, qui té que tancar 
és qui urbanitza. Per tant, hi ha un tram que l’empresa urbanitzadora no el va tancar quan es va 
urbanitzar, que ja no vull dir qui governava, perquè en aquell moment no es va saber arribar a un 
acord amb ADIF en quant a l’espai de servitud de la via i, per tant, no no només no es va tancar la 
tanca, sinó com pot recordar vostè que ho coneix perfectament, no es va urbanitzar ni la vorera. 
 
Aquestes gestions amb ADIF ja es van fer, es va arribar a un acord i l’empresa urbanitzadora 
d’aquesta zona ja té el requeriment fet per part de l’Ajuntament de Tortosa i ja s’han ficat en 
contacte amb l’Ajuntament de Tortosa i iniciaran les obres, hi ha un problema encara amb ADIF amb 
una delimitació, però iniciaran les obres abans de final d’any segur. 
 
Respecte a l’altre tram, el que ja no ha estat urbanitzat recentment, que tampoc no hi ha tanca, aquí 
mantenim un contenciós amb ADIF perquè nosaltres sí que entenem que això és responsabilitat 
d’ADIF, perquè quan es va urbanitzar aquella zona, aquesta obligació legal de tancar la via no 
corresponia a l’urbanitzador, estem parlant d’una zona que es va haver d’urbanitzar fa 60 anys 
aproximadament i, per tant, la senyora Roigé i jo mateix hem fet dos visites a ADIF, a Madrid, per 
aquesta qüestió i estem avançant en la negociació. No li puc dir que estigui tancada perquè no ho 
està, essencialment perquè ara ADIF ens diu que no té consignació ni té partida pressupostària. Jo 
el que els hi dic és que abans no ho sé perquè no ens consta, però nosaltres fa casi 6 anys que 
estem reclamant-ho a ADIF, a l’anterior administració en l’anterior Govern i en aquest i, tècnicament, 
entenem que a qui li correspon fer aquest tancament és a ADIF i, per tant, estem treballant amb 
això. 
 
Amb l’altre, l’empresa que va urbanitzar ja se’n farà càrrec. A més a més, de la part que s’està 
urbanitzant actualment a l’avinguda Canigó, que és on s’està construint el nou col·legi de la Raval, 
allí al projecte d’urbanització, a diferència del que passava amb altres projectes d’urbanització, ja els 
hi vam fer incloure el tancament de la via. I de fet, ja està programat no només fer el muret que s’ha 
fet, sinó després el tancament, perquè li donéssim continuïtat a tot el tancament de l’avinguda 
Canigó. 
 
De totes formes, li agraeixo l’interès. Comparteixo amb vostè la necessitat de què aquesta zona té 
que estar tancada i confio que també ens ajudin, el seu grup i els altres grups, a fer pedagogia amb 
tots els veïns per explicar que no té sentit que al segle XXI es passi creuant la via i que s’ha de 
respectar els passos elevats. 
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També allí a l’avinguda Canigó hi ha un pas elevat que es va arranjar, es va dotar d’enllumenat. Ara 
n’estem arranjant un altre, concretament el que dóna davant del barranc i també intentarem dotar-lo 
d’il·luminació als efectes de què es puguin utilitzar més còmodament.  
 
En tot cas, agrair els dos precs. 
 

*-*-* 
 
 
04.- INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG: 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Jo li he de fer un prec i una 
pregunta. 
 
El prec anava relacionat amb aquell prec que vam fer fa uns mesos sobre les baranes escalables del 
pavelló del Temple. Se’ns ha informat oportunament ja a la Comissió de Territori, que s’està damunt 
del tema i el que voldríem demanar és que intentéssim solucionar-ho el més ràpidament possible 
per tal de què la seguretat de les persones no es vegi afectada. Jo fa unes setmanes vaig anar i vaig 
veure que no hi havia cap mesura provisional. Si fos possible, es podria col·locar una mesura 
provisional fins que no es resolgui oportunament el tema, perquè potser podríem fer-ho. Aquest era 
el prec. 
 
La pregunta està relacionada amb temes de Promoció Econòmica. Recentment, per una qüestió 
professional, vaig estar a una reunió on es va dir que potser l’Ajuntament acabaria cedint al Col·legi 
d’Arquitectes de la demarcació de l’Ebre l’antiga església Sant Joan, actualment Centre de Formació 
Ocupacional. Em va arribar aquesta informació, em va arribar aquesta informació.  
 
A partir d’aquí és quan vaig buscar que al mes de gener, en un comunicat de premsa, vostès deien 
que concentrarien tots els serveis de Promoció Econòmica de l’Ajuntament al Viver d’Empreses i ja 
s’havia passat, ja s’havia passat el Sefed, que és el programa que fa 10 anys que està a Tortosa, que 
actualment estava l’església Sant Joan, al Viver d’Empreses. 
 
La pregunta és, per un costat si és certa aquesta informació i si realment  s’acabarà passant tot el 
Centre de Formació Ocupacional. La pregunta també és, deien que el Viver d’Empreses estava 
ocupat, més o menys, al mes de gener al voltant del 50% d’ocupació, i llavors una sèrie de 
preguntes que voldria fer-li: Quant d’aquest espai està ocupat pels tècnics de l’àrea de Promoció 
Econòmica? Quines són les categories i funcions? Qui dirigeix el Viver d’Empreses? Quin espai total 
té el mateix? Quina part d’aquest espai està destinada a personal tècnic? Quina part està destinada 
al Sefed? Es traslladarà el Centre de Formació allà? Quina part està ocupada per les empreses 
d’empreneduria? I quines són actualment? I, actualment, quines són les seves especialitats? Ho dic 
jo perquè nosaltres, en la Comissió de Promoció de la ciutat, hem fet propostes i una mica hem 
intentat aportar idees i temes per al bon funcionament del Viver d’Empreses perquè entenem que és 
una eina molt bona per crear ocupació a Tortosa. Moltes gràcies. 
 
Seguidament respon el Sr. Alcalde: En quant al  prec, el recepciono. En quant a la pregunta, que no 
és una pregunta, sinó que és una multitud de preguntes, home, jo crec que aquestes sí que són, jo 
els metres quadrats que ocupa cadascú, com pot entendre, tinc una certa capacitat de controlar el 
què passa a la ciutat, però no de saber quants metres quadrats ocupa cadascú o cada servei. Per 
tant, jo diria que, home, aquestes vostè les pot fer on vulgui, però llavors l’únic que li diré és que li 
contestaran en Comissió aquestes preguntes, que són més pròpies de Comissió que d’aquí. 
 
Quan li diuen que el 50% dels espais estan ocupats es refereixen, exclusivament, dels espais 
susceptibles de lloguer a viveristes, no serà dels altres espais. 
 
Respecte a lo altre, intentaré no involucrar a ningú, ni deixar tampoc a ningú en qüestió, dir-li dos 
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coses. Una, és intenció de traslladar tots els serveis de promoció Econòmica, inclosos els que ara 
estan a l’antiga església de Sant Joan, al Viver d’Empreses? Sí. Ja ho vam dir. Entre altres coses, per 
un simple tema de normativa. L’església de Sant Joan, si no es feien unes obres molt, molt 
importants, que pujaven varis milers, però molts de milers d’euros, no podia ser homologada per 
impartir la formació que s’està impartint ara d’acord amb els criteris de la Generalitat de Catalunya. I 
això és nou? No. És nou de fa dos anys? No. És nou de fa quatre anys? No. És nou de fa sis anys? 
No. I s’anava consentint per part de la Generalitat i es reiterava, i vostès també n’han de tenir 
coneixement, de què això s’hauria de “solventar”.  
 
Per tant, en la mesura que vam fer el Viver d’Empreses, hi teníem un espai allí i s’està millorant 
aquest espai en base a programes formatius i ocupacionals del propi Departament de Treball, com 
es va acordar amb ells, teníem un compromís de traslladar aquests serveis per a que compleixin 
normativa i, per tant, sí. 
 
Respecte al que vostè diu que va tenir a través d’una reunió amb un col·legi professional o amb una 
no sé què professional, jo l’únic que li puc dir és que una vegada estigui alliberada, que jo no sé 
exactament en quins termes, ni quan va sortir això, ni quina disponibilitat té això, si hi ha algun 
col·lectiu interessat, sigui el de vostè o sigui algun altre, i ens podem ficar d’acord, ens hi ficarem. 
Però em pareix absolutament prematur parlar d’això, em pareix absolutament fora de lloc portar-ho 
al Ple. Jo podria entendre que m’ho preguntés a mi personalment i em pareix de forma, jo diria, poc 
prudent per part seva si realment el que vol és afavorir els interessos d’aquest col·legi professional, 
de l’Ajuntament de Tortosa o de qualsevol altra institució, preguntar-ho aquí al Ple. Espero que no li 
molesti el meu to de contestació, però no ho entenc, no ho entenc perquè si té alguna preocupació 
respecte a aquest tema, m’ho pot preguntar i fora de “micros” i fora d’aquí li puc dir: miri, doncs això 
ha sigut iniciativa de “fulanito”, ha sigut iniciativa de “menganito”, hi ha possibilitats, no hi ha 
possibilitats. Avui per avui no hi ha cap possibilitat perquè no hi ha res plantejat. 
 
Li agradaria? Ja en parlarem, però és que no em pareix prudent. I, per tant, el que li demanaria és 
que aquestes preguntes, home, si me les fa personalment millor que millor, si no me les fa 
personalment i les fa en Comissió, doncs, segurament que millor que millor i no comprometria. I si 
les fa al Ple, li he de contestar així. 
 
Respecte a les altres, els metres quadrats que ocupada cadascú, home, si tantes propostes fan en 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, que deuen constar a l’acta, i que jo m’estudiaré en 
carinyo i predisposició, també podien fer aquestes preguntes. Moltes gràcies. 
 
Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència. 
 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-dos hores i 
cinc minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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