
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
11 / 2013 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Vocals 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILA, ALÍCIA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
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 
 
Ha excusat la seva assistència 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i cinquanta 
minuts del dia cinc d’agost 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 les següents actes:  
 
- Ordinària 6/2013, de 06 de maig. 
- Ordinària 8/2013, de 03 de juny. 
- Ordinària 9/2013, d’1 de juliol. 
- Extraordinària 10/2013, de 08 de juliol. 
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PRESIDÈNCIA 

 
02 - Declaració institucional en referència al Pla hidrològic de  conca de l’Ebre.
 
03 - Declaració institucional en defensa dels mitjans de comunicació locals públics. 
 
04 - Declaració institucional “Tortosa, ciutat solidària amb l’Alzheimer”.
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
05 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM criteri 10 
apartat quart de les disposicions complementàries dels creixements extensius. 
 

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
06 - Dació de compte de la relació de factures certificades a l’empara del RDL 8/2013. 
 
07 - Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2013. 
 
08 - Aprovació del compte general de l’exercici 2012. 
 
09 - Dictamen d’aprovació de la modificació de les tarifes del servei de subministrament domiciliari 
d’aigua potable. 
 
10 - Dictamen d’aprovació de la modificació de les tarifes del servei de clavegueram. 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
11 - Proposta del grup municipal Convergència i Unió d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir. 
 
12 - Proposta del grup municipal Convergència i Unió en defensa de l’esport amateur català. 
 
13 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de suport al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir. 
 
14 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de suport als clubs i 
entitats esportives catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball. 
 
15 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per donar recolzament a la 
Comissió d’Estudi sobre el Dret a Decidir creada al Parlament de Catalunya. 
 
16 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya de condemna als atemptats terroristes 
perpetrats a Europa a mans de l’integrisme islàmic. 
 
17 - Proposta del grup municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa d’adhesió al Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir. 
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PART DE CONTROL 
 
18 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 26/2013, de 17/06/2013 
- 27/2013, de 25/06/2013 (extraordinària) 
- 28/2013, de 25/06/2013 (extraordinària i urgent) 
- 29/2013, de 28/06/2013 (extraordinària i urgent) 
- 30/2013, de 01/07/2013  
- 31/2013, de 08/07/2013  
- 32/2013, de 15/07/2013  
- 33/2013, de 22/07/2013  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 979/2013 a la 1290/2013 
 
 
19 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
20 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
- Ordinària 6/2013, de 06 de maig. 
- Ordinària 8/2013, de 03 de juny. 
- Ordinària 9/2013, d’1 de juliol. 
- Extraordinària 10/2013, de 08 de juliol. 
 
 

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

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ, el senyor alcalde fa el següent aclariment: En l’apartat de Presidència, tres 
declaracions institucionals que fa l’Ajuntament de Tortosa. De fet, d’aquestes tres n’hi ha una, la 
segona, que no ha estat finalment signada per tots els grups malgrat, quan se’ns va comunicar, se 
li va comunicar a aquesta Presidència, ja s’havia girat l’ordre del dia, per tant, ho ficaré en 
evidència quan féssim aquesta segona declaració institucional. 
 
 
 
02. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN REFERÈNCIA AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte subscrit 
conjuntament per tots els grups municipals, al que han estat incorporades les modificacions 
proposades i acceptades per tots els grups que la subscriuen: 
 
 
“El dijous 4 de juliol el Consell de l’Aigua de la Demarcació de l’Ebre va aprovar a Saragossa el 
projecte de Pla Hidrològic de Conca, i el passat 29 de juliol es va validar en el marc del Consejo 
Nacional del Agua, pas previ al seu enviament al Govern de l’Estat per a la seva aprovació 
definitiva via Reial Decret. Aquest Pla inclou un règim de cabals per al tram final del riu Ebre 
inferior a l’actual i molt allunyat de la proposta elaborada en el marc de la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CTSE), l’organisme de caràcter consultiu i participatiu que, a 
partir de criteris científics, va fer una proposta de mínims per garantir l’equilibri mediambiental del 
tram baix del riu Ebre, especialment del delta de l’Ebre.  
 
El Govern de l’Estat ha rebutjat pràcticament totes les al·legacions presentades per la Generalitat 
de Catalunya, pels ajuntaments, institucions i entitats, que tenien per objectiu esmenar un projecte 
de Pla de Conca lesiu a curt termini per al medi ambient de les Terres de l’Ebre, i també a mig i 
llarg termini per a l’agricultura, la pesca i l’aqüicultura.  
 
El Consell de l’Aigua de la Demarcació de l’Ebre va aprovar el projecte de Pla Hidrològic de Conca 
amb l’oposició de la Generalitat de Catalunya i de les entitats socials. En el marc del Consejo 
Nacional del Agua, celebrat a Madrid el passat 29 de juliol, el Govern català va reiterar la seva 
oposició al Pla.  
 
La proposta elaborada per la CTSE, i recolzada majoritàriament pel Parlament de Catalunya, 
defensa una forquilla de cabal mínim de l’Ebre al seu pas per Tortosa d’entre 7.167 hectòmetres 
cúbics els anys secs, 9.500 els de pluviometria mitjana i de 12.543 els anys humits. El projecte de 
Pla aprovat pel Consell de l’Aigua, en canvi, limita l’aportació d’aigua al tram final del riu Ebre a 
3.370 hm3 anuals, una xifra molt allunyada de la que consideren imprescindible els experts per 
garantir l’equilibri actual i que suposa una amenaça directa al futur de les Terres de l’Ebre. 
 
Entenent que s’ha de fer un esforç per garantir els regadius existents, abans d’efectuar noves 
inversions per fer nous regadius o futures reserves d’aigua, s’ha de prioritzar un cabal ambiental 
que garanteixi la supervivència del delta i del riu Ebre en el seu tram baix. 
 
L’absència d’un règim de cabals suficient per al tram baix de l’Ebre agreujarà la salinització del riu 
Ebre, amb el manteniment i major penetració de la falca salina aigües amunt. També suposa un 
problema en la lluita contra la regressió del delta i la seva subsidència, fruit de històrica manca 
d’aportació de sediments. Hi ha nombrosos treballs científics que documenten aquesta 
problemàtica, agreujada els últims anys. 
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La Directiva Marc europea de l’Aigua (DMA) recorda que els plans hidrològics han d’atendre les 
necessitats de la conca i també garantir la qualitat de les masses d’aigua, aspecte que el projecte 
de Pla de Conca posa en qüestió.  
 
El debat sobre l’establiment d’un règim de cabals, en el marc del nou Pla Hidrològic de Conca, es 
produeix poques setmanes després que la UNESCO hagi declarat les Terres de l’Ebre nova Reserva 
de la Biosfera. Aquest segell de qualitat és un reconeixement a la singularitat de les nostres terres i 
al seus valors patrimonials i mediambientals, on el riu Ebre i el seu delta hi tenen un protagonisme 
destacat. El projecte de Pla de Conca topa frontalment amb els criteris de sostenibilitat que marca 
aquesta distinció que projecta internacionalment les nostres terres. 
 
L’Ajuntament de Tortosa ha manifestat en diverses ocasions la seva disconformitat amb la 
proposta de Pla de Conca, que no ha estat modificada, i ha aprovat per unanimitat al·legacions a 
l’esmentat Pla, que han estat rebutjades. És per tot això, i davant de la imminent aprovació per 
part del Consell de Ministres d’aquest  Pla, que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa adopta els 
següents: 

ACORDS 

 
Primer -  Rebutjar el Pla Hidrològic de Conca del riu Ebre aprovat pel Consell de l’Aigua de la 
Demarcació de l’Ebre i pel Consejo Nacional del Agua. 
 
Segon - Lamentar la falta de voluntat per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’escoltar, considerar i negociar la proposta de 
la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CTSE). 
 
Tercer - Refermar la voluntat de mantenir l’oposició jurídica i política al Pla de Conca. 
 
Quart - Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en les diferents vies que adopti per 
oposar-se a l’esmentat Pla. 
 
Cinquè - Donar suport a les accions d’oposició a l’esmentat Pla procedents de la societat civil, 
especialment les liderades i impulsades per la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). 
 
Sisè - Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts 
Espanyoles, al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat. També a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), a la Federació Catalana de Municipis (FMC), a la Federación Española de 
Muncipios y Provincias (FEMP) i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). 
 

  
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde de Tortosa 

  
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 

  
 
 

Antoni Sabaté Ibarz 
Portaveu del GM del PSC 

  
 
 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa 

 

  
 
 

Alícia Gamundi Vilà 
GM d’ERC 

  
 
 

Xavier Dalmau Salvia 
Portaveu del GM del PP 

 

  
 
 

Jordi Casanova Panisello 
Portaveu del GM de PxC 
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Tortosa, Terres de l’Ebre, 30 de juliol de 2013  ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua el senyor alcalde per tal de presentar la primera declaració institucional: Anem a passar a 
la primera d’aquestes declaracions institucionals, que fa referència al Pla hidrològic de conca de 
l’Ebre. No cal que els hi digui quins han estat els esdeveniments últims en relació a l’aprovació 
d’un Pla hidrològic de conca que fixa un cabal absolutament insuficient, però sí dir-los que de la 
proposta inicial hem fet petites modificacions de matís, que hem acordat ara en Junta de 
Portaveus, però que com a declaració institucional ve signada per tots els portaveus dels grups 
municipals i per tant entenem que comptarà amb el vot favorable de tots els regidors i regidores 
presents. 
 
Jo, sense fer més preàmbul, cediria la paraula. Hem quedat que no faríem intervencions molt 
llargues en totes les declaracions institucionals, però sí que intervindrien tots els grups. Per tant, 
cediria la paraula, en aquest cas, al senyor Jordi Casanova per a que iniciï el torn de portaveus. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, de 
forma molt breu, només per dir tres coses. Que “ojalà” tota la societat ebrenca, “ojalà” tots els 
ajuntaments de l’Ebre arribéssim a un acord com hem aquí per poder defensar tots el nostre riu. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo també li 
seré molt breu. Únicament dir que és importantíssim per a les Terres de l’Ebre, és importantíssim 
per a Tortosa, que és cap i casal d’aquestes Terres de l’Ebre, és importantíssim des de molts punts 
de vista: ecològic, etc., és importantíssim el riu, el delta i la conservació i la preservació des de tots 
els punts de vista del mateix. Per això també em congratulo de que hagi sigut una firma unitària la 
que té l’Ajuntament de Tortosa a favor de rebutjar el Pla de conca. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal també, evidentment, està d’acord amb aquesta declaració institucional en contra del Pla 
hidrològic nacional. 
 
El passat 4 de juliol el Consejo del Agua de l’Ebre va aprovar aquest Pla hidrològic nacional. 
Després, el 29 de juliol també va passar a ser aprovat pel Consell Nacional de l’Aigua. Un Pla 
hidrològic nacional que no preveu el cabal ecològic que tots desitgem a les Terres de l’Ebre. Un 
cabal ecològic necessari per mantenir el nostre delta i el nostre territori. 
 
Aquest Pla hidrològic nacional, ja s’ha dit aquí moltes vegades, no accepta la proposta de la 
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre ni totes les al·legacions presentades per diferents 
institucions, el mateix Govern de la Generalitat, també el nostra Ajuntament, així com també des 
del nostre grup a nivell polític vam presentar-les, que ni tan sols en molts casos han sigut 
contestades. 
 
La proposta del cabal ecològic feta per aquest Pla hidrològic, per tant, queda molt lluny d’allò que 
diuen els experts que és necessari per garantir l’actual delta i per tant, en cas d’aprovar-se, 
s’agreujarà la salinització del nostre riu i, evidentment, també la regressió del territori deltaic. 
 
Un Pla hidrològic nacional que a més a més preveu moltes reserves d’aigües per fer molts 
regadius, tant a Catalunya com a l’Aragó. Uns regadius que també s’estan començant a qüestionar, 
moltes vegades insostenibles, que pensem que van en la direcció, també, de futurs 
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transvasaments. 
 
Per tot això i més enllà de fer aquest posicionament o pronunciament simbòlic del nostre 
Ajuntament, pensem que comença una nova etapa pel que fa a la defensa del riu Ebre. En aquest 
cas, en primer lloc traslladant la lluita a nivell europeu perquè també és evident que a Madrid el 
Govern central té majoria absoluta i, a més a més, també en aquest moments que les nostres 
comarques han sigut Reserva de la Biosfera i tenen un reconeixement internacional, pensem que 
la Unió Europea ens pot ajudar a intentar tirar enrera aquests projecte del Pla hidrològic nacional. 
 
I finalment, l’altra gran batalla, una vegada més, haurà d’estar liderada per la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, per tota la ciutadania. Aquest cap de setmana a Amposta va haver-hi la primera 
gran actuació en contra d’aquest Pla hidrològic i per tant el nostre grup, una vegada més, ens 
posarem al costat de la defensa del nostre riu i sobretot demanant unitat, precisament per 
defensar-lo, pel futur de les nostres comarques. 
 
Intervenció de la Sra Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i 
senyors regidors, nosaltres des del primer dia hem estat, ja des dels mini transvasaments com des 
de les parlades dels transvasaments de l’Ebre, hem estat al costat de defensar el riu, però 
defensem el riu no només perquè defenséssim l’aigua, sinó que amb aquestes actuacions estem 
defensant a les persones del territori, estem defensant l’economia i estem defensant tot un ideari 
envers al que és nostre i pell que hem de lluitar, per allò que és i que ha d’estar on està. 
 
Ens felicitem que avui haguéssim pogut fer aquesta declaració institucional i penso que hem de 
tirar endavant i hem de ser positius en què les coses aniran sortint, a veure si pot ser, entre tots 
junts una mica millor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, fa 10 anys que el moviment de la societat civil va aconseguir que la nova cultura 
de l’aigua fos tinguda en compte com un capteniment, com una forma de gestió dels nostres 
recursos naturals i, per tant, un canvi de Govern d’aleshores va propiciar la reforma de la Llei del 
Pla hidrològic nacional transvasista, aturant el transvasament de l’Ebre que es preveia, 
possibilitant alhora també, a través de la clàusula addicional corresponent, la redacció del Pla 
integral de protecció del Delta de l’Ebre que ha comportat inversions molt importants per al nostre 
territori, des dels indicadors ambientals en el decurs del curs del riu, fins l’aportació d’aigua dolça 
a les badies, fins la restauració de la bassa de les Olles, fins una gran obra d’una gran 
transcendència com és la descontaminació química de l’embassament de Flix, entre altres. 
 
I ara ja hi tornem a ser i, per tant, des d’Europa ben segur, on es té assolit que els recursos 
naturals són limitats i que l’aigua dels rius ha de fer cap on han de fer cap, és a dir, a la 
desembocadura i al seu sistema deltaic i, probablement, que a més a més d’Europa un altre canvi 
de Govern a l’Estat, perquè això són decisions polítiques, hauran de propiciar, junt amb la 
mobilització de la ciutadania com es va produir ara fa 10 o 11 anys, que el cabal ecològic del 
nostre riu sigui el què la Comissió d’experts i el Consell per la Sostenibilitat del nostre territori i els 
acords del Parlament de Catalunya s’acompleixin. 
 
Per tant, nosaltres donem suport a aquesta declaració institucional. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, des 
d’aquest plenari de l’Ajuntament de Tortosa, una vegada més, mostrem el nostre rebuig ferm al 
nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, aprovat pel Consell de l’Aigua de la demarcació i pel 
Consell Nacional de l’Aigua. Ara resta només aprovar-se pel Consell de Ministres i, per tant, 
malauradament és d’esperar que continuï tirant endavant i, per tant, acabi essent una condemna 
a mor del tram català del riu Ebre i del seu delta. 
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Aquesta proposta no respecta en cap cas l’acord de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre, l’acord que feu seu el Govern de la Generalitat, ni tampoc accepta ni respecta les 
al·legacions presentades per aquest Ajuntament, pels diferents grups en el seu moment.  
 
Per tant, donarem suport també a les accions que portarà a terme el Govern de la Generalitat, en 
totes aquelles accions que pugui portar a terme per tal d’oposar-se al Pla tal i com s’ha manifestat 
per part del Govern i, com a territori recentment declarar com a Reserva de la Biosfera, 
continuarem treballant per a que aquest Pla no sigui una realitat, perquè aquesta és una qüestió 
de país i per tant ens oposem fermament a que aquest Pla hidrològic tiri endavant. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé, moltes gràcies a tots 
els grups municipals per facilitar aquesta declaració institucional aprovada per unanimitat, una 
vegada més, del Ple de l’Ajuntament de Tortosa i que a efectes de “constanciar” en acta i perquè 
encara no ha quedat així reflectida, senyor secretari, diu el següent. No llegiré el preàmbul, sí la 
part dispositiva. Acords: 
 
Primer: Rebutjar el Pla Hidrològic de Conca del riu Ebre aprovat pel Consell de l’Aigua de la 
Demarcació de l’Ebre i pel Consejo Nacional del Agua. 
 
Segon: Lamentar la falta de voluntat per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’escoltar, considerar i negociar la proposta de 
la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 
 
Tercer: Refermar la voluntat de mantenir l’oposició jurídica i política al Pla de Conca. 
 
Quart: Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en les diferents vies que adopti per 
oposar-se a l’esmentat Pla. 
 
Cinquè: Donar suport a les accions d’oposició a l’esmentat Pla procedents de la societat civil, 
especialment les liderades i impulsades per la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
Sisè: Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts 
Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i també a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a la Federació Catalana de Municipis i a la Federación Española de 
Municipios y Provincias i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
Com saben, totes aquestes comunicacions ja es fan via electrònica. 
 
En tot cas, agrair a tots vostès el posicionament i donar per aprovada aquesta declaració 
institucional per unanimitat. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
03 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS PÚBLICS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte subscrit 
conjuntament pels grups municipals de CiU, PSC, ERC i  I-ET-E: 
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“ El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar 
l’informe de l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (ARSAL) 
que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LRBRL) 
justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic.  
 
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya, reunida a Barcelona el dilluns 
11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat, constata que aquest avantprojecte suposa un 
envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el 
règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una 
laminació del principi d’autonomia local que la Carta europea d’autonomia local, la Constitució 
espanyola i l’Estatut d’autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc 
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta municipal de Barcelona. 
 
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus 
representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis.  Cal 
garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local 
que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals. 
 
Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tant públics com 
privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 2012 hi havia més de 1500 
periodistes a l’atur a Catalunya. 
 
La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA reunida en Assemblea 
General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) manifesta que 
l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis a la ciutadania i pot posar en risc drets tan 
importants com el de la informació, que podria afectar la continuïtat de les emissores de ràdio 
municipal i de qualsevol mitjà de comunicació local de titularitat pública. 
 
Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han promogut i 
consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el dret a la informació. 
Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial pels seus municipis. 
 
Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan ciutat, fomenten la identitat 
donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions socials, les tradicions i les activitats 
quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques, i projectes de futur), fomenten 
l‘associacionisme i enforteixen la societat civil. 
 
Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i normalització 
de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les ràdios municipals catalanes, és 
posar en perill la veu del català. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Rebutjar l'Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local 
(ARSAL) amb els continguts de proposta actual.  
 
Segon.- Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i reconèixer la 
seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la presència del català en 
el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipis. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que li atorga 
l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest Ajuntament en totes les 
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mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa, que inclou el 
manteniment de les ràdios municipals. 
 
Quart.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'autonomia, i 
explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 

  
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde de Tortosa 

  
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 

  
 
 

Antoni Sabaté Ibarz 
Portaveu del GM del PSC 

  
 
 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa 

 

  
 
 

Josep Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
Tortosa, Terres de l’Ebre, 30 de juliol de 2013 “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquí fer un advertiment. Aquesta és una proposta que 
ens ve tant des de la Federació de Municipis de Catalunya com de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques com de la Federació de Mitjans Públics Locals a Catalunya. La vam passar 
a tots els grups polítics i com que ningú es va mostrar en contra abans de tirar endavant la 
redacció del Ple, la vam incorporar com a declaració institucional. 
 
És ben veritat que després d’una vegada girat el Ple hi ha dos formacions polítiques que em 
mostren el seu desacord amb signar-la i per tant la continuem tramitant, perquè estava així 
incorporada al Ple, com a declaració institucional malgrat no vindrà signada per dos grup polítics.  
 
En tot cas, fem com en el cas anterior, els que vostès vulguin intervenir em demanen la paraula i 
cediríem la paraula a cadascun dels portaveus al respecte. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el motiu 
pel que no hem signat aquesta declaració no té res a veure amb la ràdio municipal de Tortosa que, 
evidentment, són professionals que respectem absolutament. 
 
El problema que nosaltres tenim aquí és que a altres ciutats, a altres pobles de Catalunya on 
també tenen una ràdio municipal o una televisió local pública pagada amb els diners de tots els 
ciutadans d’aquell poble o ciutat, la nostra formació és contínuament maltractada, fins i tot 
insultada o fins i tot ignorada fins al punt de què no se’ls hi dóna veu. Llavors, per això no la podem 
signar. Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyores regidors, bé la 
declaració institucional diu textualment: en defensa dels mitjans de comunicació locals públics, 
no? Vagi per davant el nostre reconeixement a la tasca de tots els mitjans de comunicació locals 
públics de Tortosa i les Terres de l’Ebre i, en concret, de les emissores municipals, perquè realment 
fan i garanteixen, per exemple, el dret a la informació, són motors de dinamisme social i comercial 
per als municipis, per a Tortosa en aquest cas, fan ciutat i donen a conèixer tradicions, activitats 
quotidianes, etc., etc., etc.  
 
Però clar, nosaltres llegim la part expositiva d’aquesta declaració institucional, tot el “rato” està 
parlant dels mitjans de comunicació local de Catalunya, amb especial incidència en les emissores 
municipals que quedaran afectades si s’aprova tal com està l’Avantprojecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, però després quan entrem a l’apartat dels 
acords, dels quatre el cinquè és el de la remissió, els quatre dispositius importants, sols un, el 
segon diu: “donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i 
reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la presència 
del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipis”. Els altres tres 
acords, el primer, el tercer i el quart fan referència bàsicament, vamos, essencialment a rebutjar 
l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a instar el Govern 
de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que li atorga l’Estatut en matèria de 
règim local i a exigir al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local. És a dir, no estan parlant exactament del 
que diu la declaració institucional en el seu encapçalament, sinó que estan parlant d’un altre tema 
que no entrem a valorar, que quedi clar això també, però bé, per a això haguessin fet una 
declaració institucional rebutjant l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. Parla d’aquest tema fonamentalment. 
 
Aquest és el motiu pel que nosaltres no hem signat aquesta declaració institucional. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, les polítiques 
d’austeritat i retallades que estan defensant el Govern català, espanyol i també, sobretot, el 
Govern de Brussel·les està afectant els diferents serveis públics com la sanitat, com l’educació 
però també els mitjans de comunicació públics i en tenim diversos exemples Tenim a Catalunya les 
retallades que està sofrint TV3, la televisió nacional i pública del nostre país o Catalunya Ràdio. 
Tenim exemples també de les retallades als mitjans de comunicació, per exemple, a Madrid. O a 
nivell internacional tothom recorda el tancament de la televisió pública de Grècia ara fa uns mesos.  
 
Des del nostre grup municipal d’Iniciativa pensem que el dret a estar informat de forma plural ha 
de ser com a mínim garantit amb mitjans de comunicació públics i a nivell local això precisament 
és el què han fet les ràdios municipals durant molts anys, i de fet ho estan fent. 
 
A Catalunya i a l’Estat hi ha una xarxa de ràdios locals públiques que han jugat paper molt 
important garantint el dret a la informació a banda de, també com s’ha dit aquí, de crear cohesió 
social entre les diferents ciutats i pobles del nostre país. 
 
És per això que el nostre grup, davant del projecte que ha presentat el Govern central o, més ben 
dit, l’Avantprojecte d’obligar també a fer retallades i fins i tot parlen de tancar les ràdios municipals 
com podria ser el cas de Ràdio Tortosa, també ens sumem a aquesta declaració en defensa dels 
mitjans de comunicació locals públics. I una vegada més demanem un canvi en la defensa de la 
política econòmica que s’està portant al nostre país. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i 
senyors regidors, que n’haguéssim fet d’aquella ràdio que teníem, des de les “Xerrades sense 
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malícia” o “Los discos dedicados” de la Luz Acero, avui aprofito que hi ha gent gran aquí que ho va 
conèixer, si el municipi no se n’hagués fet càrrec? Com hagués acabat? 
 
Nosaltres avui donem recolzament total a aquesta declaració institucional perquè pensem que 
cada vegada més es va a privatitzar tot allò que és públic. Les retallades ens obliguen a privatitzar 
moltíssimes de les situacions que estem passant. Llavors, volem defensar Ràdio Tortosa, volem 
defensar “La punta del diamant”, volem defensar a Núria Mora, volem defensar a tots els 
treballadors i treballadores que allí estan perquè creiem que ens estan donant una informació que 
d’una altra manera no podria arribar a les nostres llars. Per això ens sumem a n’això. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, la primera legislatura dels ajuntaments democràtics, la del 79-83, el periodisme 
de proximitat prop dels pobles, de ciutadanes i ciutadans, dels municipis per petits que fossin, va 
ser un brot generalitzat, una necessitat que, alhora de practicar un periodisme de proximitat, era 
un espai també de participació. I la participació en democràcia és un instrument fonamental. 
D’aquí que la premsa escrita local i comarcal de llarga tradició, d’abans de la dictadura ja, doncs, 
reprengués una embranzida molt important. 
 
Però el fenomen realment important va ser a través de les emissores municipals de ràdio 
aplegades a través de la EMUC si recordeu, Emissores Municipals de Catalunya i, per tant, la crisi 
econòmica que afecta, diguem, a tots els sectors no pot que un instrument de participació 
democràtica, com és el periodisme de proximitat, sigui menys tingut. Perquè cada vegada la gent 
també té més necessitat d’expressar-se i de fer-ho a través de les seves emissores i de fer-ho a 
través dels escrits en la seva premsa local. I, per tant, crec que aquesta proposta que sorgeix de 
l’associacionisme, que sorgeix també des del municipalisme català, és molt assenyada i molt 
oportuna i, per tant, és per aquest motiu que el nostre grup li dóna ple suport. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, estem 
davant d’una declaració institucional i, per tant, entenc des del grup que represento que no 
pertoca fer en cap cas partidisme ni parlar de coses que no són objecte d’aquesta declaració. 
Estem davant d’una Llei de l’Estat que suposa eliminar les emissores municipals i per tant, 
responent al senyor Jordan, no em posaré al seu nivell parlant del per què ens trobem aquests 
ajustos i qui va deixar les finances de la Generalitat com les que va deixar, perquè en tot cas no 
estem parlant d’això avui, ni pertoca en aquest debat que estem parlant d’una declaració 
institucional. 
 
Ens trobem, per tant, davant, d’una Llei aprovada pel Consell de Ministres el passat 26 de juliol, 
una Llei que suposa un atac directe contra les competències del nostre país. És una Llei que és un 
model anacrònic, un model centralista, un model uniformador i que en el cas dels serveis a la 
ciutadania significa un clar retrocés i posa en risc molt important, per exemple, el tema de la 
informació dels ciutadans amb la voluntat de no tenir continuïtat les emissores locals. 
 
Per tant, entenem que els mitjans de comunicació locals gestionats per l’Ajuntament, en aquest 
cas estem parlant també, principalment, de Ràdio Tortosa, fomenten la identitat, són un paper 
molt important pel que fa a la cohesió de la ciutadania i també han estat molt importants pel que 
fa a la normalització de la nostra llengua i per tant reivindiquem la tasca feta per totes les 
emissores locals dels diferents pobles i ciutats de Catalunya, especialment per Ràdio Tortosa i, per 
tant, estem absolutament en contra d’aquest Projecte de llei aprovat per l’Estat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. M’ha quedat clar que no 
signaven, no m’ha quedat clar el posicionament de vot. No sé si és abstenció o és bot en contra ? 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
divuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PSC (3), ERC (1), I-ET-E (2), i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels 
grups municipals del PP (1) i PxC (1) . 
 
 
 
 
 
04 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL “TORTOSA, CIUTAT SOLIDÀRIA AMB L’ALZHEIMER”.
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte subscrit 
conjuntament per tots els grups municipals: 
 
 
” Conscients que l'Alzheimer és el tipus de demència més prevalent que, en l'actualitat afecta a 
l’estat espanyol a 3,5 milions de persones entre els qui la sofreixen i els seus familiars cuidadors. 
 
Conscients que l'Alzheimer és un problema de caràcter soci-sanitari, el principal abordatge del qual 
s'estableix en l'àmbit familiar. 
 
Conscients que encara no existeix tractament efectiu ni prevenció adequada que permeti pal·liar 
els efectes de la malaltia. 
 
Conscients que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada en els propers vint anys degut 
fonamentalment, a la major esperança de vida de la població. 
 
Conscients que els costos directes i indirectes que genera l'Alzheimer entre les famílies supera els 
30.000 € anuals. 
 
Conscients de l'escassa dotació de recursos soci-sanitaris específics de que es disposa per 
afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades. 
 
Conscients que, malgrat les diferents recomanacions formulades des del Parlament Europeu, la 
Comissió Europea i, més recentment, l'Organització Mundial de la Salut a l’estat espanyol no 
existeix un pla específicament dirigit a pal·liar els efectes de la malaltia. 
 
Sabedors que a Tortosa i a les Terres de l'Ebre existeix una important incidència de la malaltia 
entre els seus veïns, els qui a la falta de recursos específics han d'afegir, també, les dificultats 
derivades de la seva llunyania pel que fa a àrees urbanes de major dimensió. 
 
L'Ajuntament de Tortosa vol fer constar la seva preocupació cap a aquest problema de primera 
magnitud declarant-se “Ciutat Solidària amb l'Alzheimer”. 
 
Coneixedors de la feina feta a la nostra ciutat i a les Terres de l'Ebre de l'AFATE amb qui 
l'Ajuntament de Tortosa hi col·labora de forma habitual i amb la qual manté excel·lents relacions. 
 
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Tortosa vol, amb aquest gest institucional, servir d'exemple a 
altres municipis i recolzar a la sensibilització i conscienciació de la societat, institucions i polítics 
sobre aquest problema sòcio-sanitari de primera magnitud. 
 
 

- Pàg. 13 de 63 -  



Al Ple de l'ajuntament de Tortosa es proposa acordar: 
 
1. Declarar Tortosa “Ciutat Solidària amb l'Alzheimer” 
 
2. Donar suport a la iniciativa liderada per la CEAFA, Confederació Espanyola de Associacions de 
Familiars de persones amb Alzheimer que reivindica la posada en funcionament d'una Política 
d'Estat d'Alzheimer. 
 
3. Donar trasllat de l'acord a l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre 
(AFATE), a la Federació d’Associacions de Familiars i Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i a la 
Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras 
deméncias (CEAFA). 
 

  
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde de Tortosa 

  
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 

  
 
 

Antoni Sabaté Ibarz 
Portaveu del GM del PSC 

  
 
 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa 

 

  
 
 

Josep Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

  
 
 

Xavier Dalmau Salvia 
Portaveu del GM del PP 

 

  
 
 

Jordi Casanova Panisello 
Portaveu del GM de PxC 

   

 
 
Tortosa, Terres de l’Ebre, 30 de juliol de 2013 “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, abans de donar la paraula a cada un dels 
portaveus, donar la benvinguda al nombrós grup de persones que formen part d’AFATE que han 
volgut estar avui presents a aquest Ple recolzant la proposta, els hi agraeixo a tots la seva 
assistència. 
 
I també, si em permeten, agrair l’assistència del secretari de la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, la CEAFA. 
 
A tots ells moltíssimes gràcies i, com hem fet en les anteriors declaracions institucionals, aquesta 
sí que ve signada per tots els grups municipals i, per tant, correspon com a tal i serà aprovada amb 
el vot favorable dels 20 regidors presents, però en tot cas té la paraula el senyor Jordi Casanova. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
només m’agradaria afegir que “ojalà” en breu poguéssim fer altres declaracions institucionals amb 
totes les malalties cròniques, no només amb l’Alzheimer sinó amb tota la resta. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova, això ho té garantit en 
la mesura que hi hagi alguna, en aquest cas federació o confederació a nivell nacional o a nivell 
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estatal que ens ho demanin, estem segur que també serem capaços tots de ficar-nos d’acord. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, en primer lloc 
saludar als membres d’AFATE que estan aquí presents i no sols saludar-los sinó reconèixer el seu 
esforç a través d’aquesta institució i de la lluita contra una malaltia que, com diu l’exposició, és 
cada vegada més extensa i cada vegada presenta et presenta una prevalença difícil de superar. 
 
Reconèixer també la dimensió del problema, tant des del punt de vista sociosanitari, com 
econòmic, com familiar i jo crec que avui l’Ajuntament de Tortosa ha fet un gest institucional que 
l’honora, un gest institucional molt honorable que, com deia el meu company abans, seria bo que 
s’ampliés a altres tipus de malalties i institucions que lluiten contra aquestes altres malalties. 
Enhorabona als membres d’AFATE. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
també saludar als membres d’AFATE avui aquí al Ple de la nostra ciutat. 
 
Conscients de la importància d’aquesta malaltia a nivell estatal però també a nivell de les nostres 
comarques, conscients també dels costos que significa per a una família tenir un malalt 
d’Alzheimer, segons tenim aquí a la declaració uns 30.000€ anuals, conscients també que hi ha 
moltes altres malalties cròniques que pateix molta gent i crec que avui també s’ha de recordar, 
no?, a persones que tenen malauradament altres malalties i aprofitant que hi ha en marxa una 
campanya a nivell estatal que reivindica polítiques d’Estat per pal·liar aquesta malaltia, el nostre 
grup municipal donarà suport a aquesta declaració institucional de Tortosa ciutat solidària amb els 
malalts d’Alzheimer. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Bona tarde 
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer. Sí que nosaltres estem completament solidaris 
amb les persones afectades amb aquesta malaltia i els seus familiars, que afecta per cert a un 6% 
de persones majors de 70 anys. Sí que potser ens hagués agradat molt que en comptes de dir-se 
la declaració en quant a la malaltia, s’hagués dit la declaració en quant a les persones que 
pateixen la malaltia i llurs familiars, però no té de més tampoc. I sí que també ens afegim a que en 
el futur féssim més declaracions com aquesta, que creiem positiva i creiem positiva per pal·liar no 
només el cost econòmic sinó, d’alguna manera, per exigir mesures sanitàries, socials, 
econòmiques, pal·liar patiments, exigir noves i positives tecnologies però, a més a més, una cosa 
que és la que ajuda més als malalts de l’Alzheimer, que és l’acompanyament. L’acompanyament i 
cuidar molt de tots els acompanyants que ho necessiten moltíssim. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, en primer lloc ens sumem també a una salutació emotiva al nombrós nombre de 
persones que formen part de l’Associació de Familiars i Malalts de l’Alzheimer. 
 
La nostra societat es caracteritza avui per una crisi de valors generalitzada. La societat moderna 
genera molts problemes, alguns dels quals estan al llindar de l’exclusió social i crec que des de les 
institucions públiques fins, també, els moviments ciutadans, davant de la crisi de valors, davant de 
la crisi econòmica, davant de la manca de recursos hem de fer aflorar l’humanisme i la solidaritat 
entre les persones perquè ens hem d’ajudar entre tots. 
 
Nosaltres fa uns mesos vam presentar una iniciativa aquí al plenari de l’Ajuntament davant la 
problemàtica de la manca de recursos dels centres especials d’ocupació, amb el que això pot 
generar també de risc d’exclusió per a aquests treballadors que sense els ajuts públics no es 
poden sentir integrats a la societat. I d’això es tracta també, no hi ha ciutadans de primera i de 
segona. Tots podem, en qualsevol moment de la nostra vida, patir una malaltia o tenir alguna 
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circumstància que no ens faci estar a primera línia. I de línia només hi ha una perquè som una 
comunitat que les persones ens hem d’ajudar entre tots. 
 
I la crisi econòmica porta com a conseqüència que al final sempre parléssim de les coses tan 
fredes com són els costos i les qüestions econòmiques i que les retallades acabin afectant 
justament a col·lectius dèbils, a col·lectius que estan, com he dit abans també, al llindar de 
l’exclusió social. 
 
Per tant, nosaltres el què volem és que dels recursos que hi hagin, que es prioritzin i que 
d’aquestes prioritats se’n desprenguin ajuts des de les institucions públiques a tots els col·lectius 
que sense aquests recursos vénen abocats a problemàtiques que desencadenen en el si dels seus 
nuclis familiars i que, en definitiva, al final repercuteixen també en les administracions públiques, 
començant per la més propera als ciutadans com són els ajuntaments i d’això, ben segur, que des 
de l’àrea de Serveis a les Persones i els Serveis Socials en són ben conscients. 
 
Per tant, crec que és una gran iniciativa carregada d’humanisme a la qual nosaltres li donem ple 
suport. 
 
Intervenció de la Sra. Algueró 
Seguidament pren la paraula senyora Algueró: Senyor alcalde, companys regidors, companyes 
regidores, representant de CEAFA, representants d’AFATE, malalts, familiars, cuidadors, 
professionals, avui és un dia important per a AFATE perquè avui Tortosa comença a fer xarxa, 
aquesta xarxa que des de CEAFA s’ha començat a fer a l’Estat espanyol, actualment, avui aprovant 
aquesta declaració serem el municipi que fa 230 de l’Estat espanyol en declarar-se ciutat solidària 
amb l’Alzheimer, però amb la peculiaritat que serem el primer municipi de Catalunya que tindrà 
aquest nom.  
 
Crec que per a nosaltres és important haver engegat aquesta xarxa aquí a Catalunya i desitjaria 
també que després de nosaltres tots els municipis de les Terres de l’Ebre invitar-los, convidar-los a 
afegir-se a aquesta xarxa per crear un primer punt important de municipis que puguin declarar-se 
solidaris amb aquesta malaltia. 
 
Això que comporta? Com heu vist a la declaració, això ens comporta una sèrie d’intencions, una de 
les quals és tenir un pla d’Estat sobre la malaltia de l’Alzheimer com ja tenen altres estats propers 
a nosaltres, com pot ser el Regne Unit o por ser França. 
 
Actualment, els que ho pateixen ho saben, cadascú necessita buscar-se la via, entre cometes, 
perquè és molt difícil tenir uns protocols iguals per a tothom. És molt diferent viure en una ciutat 
gran, que viure en una ciutat petita, que viure en un poblet rural. És molt difícil tenir un malalt en 
unes condicions molt diferents a les de la gran ciutat, on hi ha molts més recursos. Per això 
voldríem començar aquí per les Terres de l’Ebre, per a que totes aquestes ciutats, tots aquests 
pobles que les conformen puguin tenir al seu abast un recolzament de moltes de les persones que 
ja ho han passat o ho estan passant i què es fan solidàries unes amb les altres. 
 
Agraeixo moltíssim a tots els grups polítics el seu posicionament. Crec que la sensibilitat està 
demostrada, que la malaltia d’Alzheimer encara avui en dia, per desgràcia, no té una cura, hem 
d’intentar pal·liar-la com pugéssim i una manera de pal·liar els seus efectes és amb el “carinyo”, la 
comprensió i la solidaritat. Moltes gràcies a tots. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, ja només per acabar, insistir 
el que deia després de la primera intervenció, això no és excloent. Aquesta és una iniciativa que no 
és de l’Ajuntament de Tortosa, tal com s’ha exposat, és una iniciativa liderada per la Confederació 
Espanyola d’Associacions de Familiars amb Persones amb Alzheimer i altres Demències i en la 
mesura que hi hagin altres iniciatives estic segur que a l’Ajuntament de Tortosa serem sensibles i 
que també ens podrem declara ciutat solidària amb la malaltia en qüestió. Nosaltres a data d’avui 
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no tenim coneixement de cap altra, no se’ns ha adreçat ningú altre i, per tant, és aquest el motiu 
per qual només avui per avui ho podem fer amb l’Alzheimer. 
 
Segona qüestió: Això no vol dir que deixéssim de banda qualsevol altra de les malalties des de les 
actuacions que es fan des de l’Ajuntament de Tortosa. Vull recordar-los que fa molt pocs mesos 
vam celebrar, i jo crec que amb satisfacció per part de tothom, la creació d’una confederació 
d’associacions de malalts de diferents patologies aquí a les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de 
Tortosa, també està inclosa l’AFATE, l’Ajuntament de Tortosa va ficar a l’abast de totes aquestes 
malalties unes instal·lacions al grup del Temple, les antigues escoles rehabilitades, que donen 
servei tant als malalts com als familiars dels malalts de les diferents malalties, per tant, segona 
qüestió. 
 
I tercera: Tortosa com a ciutat, i gràcies a la feina que s’ha fet des d’AFATE al llarg dels últims anys, 
ja estem fent moltes activitats que mostren la nostra solidaritat o la solidaritat de la ciutat envers a 
la malaltia i als seus familiars. Avui el que fem és aquesta declaració més institucional, però la 
feina feta també està fins ara realitzada. I aquí jo vull fer un agraïment especial a AFATE i a la gent 
que de forma absolutament anònima i discreta treballada des d’aquesta associació pels malalts, a 
vegades amb una vinculació familiar directe i a vegades també, quan aquesta vinculació familiar 
directa per desgràcia es perd, mantenen el seu compromís amb l’associació i jo crec que això és 
d’agrair. 
 
En tot cas, agrair a tots els grups municipals l’aprovació i, per tant, declarar Tortosa com a ciutat 
solidària amb l’Alzheimer. 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. 

 
 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM CRITERI 10 APARTAT QUART DE LES DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES DELS 
CREIXEMENTS EXTENSIUS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal que acredita la oportunitat i conveniència de la  
modificació la normativa urbanística del POUM, apartat quart del criteri 10 de les disposicions 
complementàries dels creixements extensius. 
 
Vist l’informe jurídic envers l’esmentada modificació del planejament incorporat a l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 85, 96, 97 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 29 de juliol del 2013, amb el vot favorable de tots els membres presents a la 
sessió. 
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Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “apartat quart del criteri 10 de les de 
les disposicions complementàries dels creixements extensius”, que queda redactat literalment de 
la següent forma: 
 
La condició de parcel·la multifamiliar en forma de condomini, s'acceptarà en les noves 
construccions sempre i quan es donin les condicions següents: que el nombre d'habitatges sobre 
una mateixa parcel·la no sigui superior al que resultaria si es realitzés en parcel·les independents i 
que el nombre màxim d'habitatges en una parcel·la no sigui  superior a quatre. En qualsevol cas 
s'haurà de demostrar que les quatre parcel·les eren possibles (complirien parcel·la mínima, front 
mínim de parcel·la i demés condicions de geometria sobre la parcel·lació), si s'apliqués el model 
general previst pels creixements extensius en aquest POUM. S’exceptua del compliment sobre el 
front mínim de parcel·la, en les parcel·les situades al fons del cul de sac. 
 
 
Segon - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel 
termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
 
Tercer - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin 
amb el del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Quart - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel 
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut 
de l’esmentada modificació puntual. “ 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
06 - DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES CERTIFICADES A L’EMPARA DEL RDL 
8/2013. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es dóna compte de la següent relació de factures certificades 
a l’empara del RDL 8/2013: 
 
TIPUS D’OBLIGACIÓ PENDENT PAGAMENT % S./TOTAL 

Relacions jurídiques a la Llei de contractes sector públic 2.131.859,16 66,63% 

Encàrrec de gestió a ens dependents que són mitjà propi 959.342,21 29,98% 

Arrendaments sobre béns immobles 67.649,62 2,11% 

Convenis de col·laboració amb contraprestació 40.642,98 1,27% 

TOTAL 3.199.493,97 100,00% 
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*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Simplement és una dació de comptes. Jo mateix he 
tingut l’ocasió d’informar als portaveus del contingut exacte d’aquest apartat. 
 
 

*-*-* 
 
El Ple en pren coneixement i queda assabentat. 
 
 
 
 
 
07 - DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30 DE JUNY DE 2013. 
 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost d’aquest 
Ajuntament a 30 de juny de 2013, segons s’exposa seguidament: 
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EAT Ajuntament de Tortosa        Data obtenció 01/07/2013 9:21:45 

               
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2013 ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/3/2013  Pàg. 1 

               
Classificació 

CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS  
  

  Previsions inicials Modificacions Previsions 
definitives 

Drets nets Ingressos 
realitzats 

Devolucions 
d’ingressos 

Recaptació 
líquida 

Pendent de  
cobr. 

Estat d’execució 
 

1   Impostos directes     13.572.610,55 13.572.610,55 66.861,90 66.798,93 66.798,93 62,97 -13.505.748,65 

2   Impostos indirectes     290.000,00 290.000,00 25.410,01 25.576,01 166,00 25.410,01  -264.589,99 

3   Taxes, preus públics i altres ingressos    6.016.822,13 6.016.822,13 673.093,33 321.261,21 277,66 320.983,55 352.109,78 -5.343.728,80 

4   Transferències corrents     8.839.036,29 811.732,24 9.650.768,53 3.526.512,08 3.556.557,95 30.045,87 3.526.512,08  -6.124.256,45 

5   Ingressos patrimonials     880.994,75 880.994,75 40.798,33 20.682,92 20.682,92 20.115,41 -840.196,42 

6   Alienació d’inversions reals      30.000,00 30.000,00  -30.000,00 

7   Transferències de capital      779.220,55 322.637,11 1.101.857,66  -1.101.857,66 

8  Actius financers    107.000,00 3.707.479,10 3.814.479,10  -3.814.479,10 

9   Passius financers        -19.301,14 19.301,14 -19.301,14  -19.301,14 

      Suma total ingressos  . 30.515.684,27 4.841.848,45 35.357.532,72 4.313.374,51 3.990.877,02 49.790,67 3.941.086,35 372.288,16 -31.044.158,21 

               
               
PRESSUPOST DE DESPESES 2013           
               

Classificació 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS  

  
  Crèdits  

inicials 
Modificacions Crèdits  

totals 
Obligacions 

reconegudes 
Pag. realitzats Reintegr. de 

despeses 
Pag. líquids Pendent de  

pag. 
Estat 

 d’execució 

1   Despeses de personal     9.855.611,55 580.429,23 10.436.040,78 2.247.226,45 2.290.211,88 42.985,43 2.247.226,45 0 8.188.814,33 

2   Despeses corrents en béns i serveis     10.926.255,83 365.816,00 11.292.071,83 1.020.856,51 103.166,64 8.770,96 94.395,68 926.460,83 10.271.215,32 

3   Despeses financeres     2.213.248,28 0 2.213.248,28 554.509,50 555.612,57 1.103,07 554.509,50 0 1.658.738,78 

4   Transferències corrents     2.430.300,04 2.288,09 2.432.588,13 1.373.508,10 477.926,40 0 477.926,40 895.581,70 1.059.080,03 

6   Inversions     1.090.166,11  1.518.393,38 2.608.559,49 7.323,10 7.323,10 0 7.323,10 0 2.601.236,39 

7   Transferències de capital     190.610,00 2.374.921,75 2.565.531,75 0 0 0 0 0 2.565.531,75 

8   Actius financers     4.000,00 0 4.000,00 2.700,00 2.700,00 0 2.700,00 0 1.300,00 

9   Passius financers     3.805.492,46 0 3.805.492,46 771.114,42 771.114,42 0 771.114,42 0 3.034.378,04 

     Suma total despeses  . 30.515.684, 27 4.841.848,45 35.357.532,72 5.977.238,08 4.208.055,01 52.859,46 4.155.195,55 1.822.042,53 29.380.294,64 

          

      Diferència. . .             -1.663.863,57 -217.177,99 -3.068,79 -214.109,20 -1.449.754,37 -1.663.863,57 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2013 HASTA 30/6/2013  Pág. 1 

               
Clasificación 
CAPÍTULO   DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS  

  
  Previsiones 

Iniciales 
Modificaciones Previsiones 

Definitivas 
Derechos Netos Ingresos 

Realizados 
Devoluciones 
 de Ingresos 

Recaudación 
Líquida 

Pendiente de 
Cobro 

Estado de 
Ejecución 

1   Impostos directes     13.572.610,55 13.572.610,55 4.086.491,81 276.771,03 276.771,03 3.809.720,78 -9.486.118,74 

2   Impostos indirectes     290.000,00 290.000,00 22.484,90 53.732,67 31.247,77 22.484,90  -267.515,10 

3   Taxes, preus públics i altres ingressos    6.016.822,13 16.147,65 6.032.969,78 3.853.617,62 694.662,28 8.009,01 686.653,27 3.166.964,35 -2.179.352,16 

4   Transferències corrents     8.839.036,29 6.000,00 8.845.036,29 1.521.811,22 1.523.163,68 1.352,46 1.521.811,22  -7.323.225,07 

5   Ingressos patrimonials     880.994,75 880.994,75 15.758,67 21.426,86 21.426,86 -5.668,19 -865.236,08 

6   Alienació d’inversions reals      30.000,00 30.000,00  -30.000,00 

7   Transferències de capital      779.220,55 26.732,61 805.953,16  -805.953,16 

8  Actius financers    107.000,00 1.329.297,57 1.436.297,57  -1.436.297,57 

9   Passius financers          

      Suma Total Ingresos. 30.515.684,27 1.378.177,83 31.893.862,10 9.500.164,22 2.569.756,52 40.609,24 2.529.147,28 6.971.016,94 -22.393.697,88 

               
               
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013           
               

Clasificación 
CAPÍTULO   DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS   Créditos  

Iniciales 
Modificaciones Créditos  

Totales 
Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Realizados 

Reintegros de 
Gastos 

Pagos 
Líquidos 

Pendiente de 
Pago 

Estado de 
Ejecución 

1   Despeses de personal     9.855.611,55 9.855.611,55 2.643.101,09 2.642.821,09 2.642.821,09 280,00 7.212.510,46 

2   Despeses corrents en béns i serveis     10.926.255,83 22.147,65 10.948.403,48 3.519.908,32 1.267.851,51 0,14 1.267.851,37 2.252.056,95 7.428.495,16 

3   Despeses financeres     2.213.248,28 2.213.248,28 54.216,59 54.311,35 113,16 54.198,19 18,40 2.159.031,69 

4   Transferències corrents     2.430.300,04 2.430.300,04 182.224,69 585.608,78 585.608,78 -403.384,09 2.248.075,35 

6   Inversions     1.090.166,11 1.325.516,52 2.415.682,63 183.217,06 0 0 183.217,06 2.232.465,57 

7   Transferències de capital     190.610,00 30.513,66 221.123,66 0 0 0  221.123,66 

8   Actius financers     4.000,00 4.000,00 778,00 778,00 778,00  3.222,00 

9   Passius financers     3.805.492,46 3.805.492,46 517.135,19 517.135,19 517.135,19  3.288.357,27 

     Suma Total Gastos. 30.515.684, 27 1.378.177,83 31.893.862.10 7.100.580,94 5.068.505,92 113,30 5.068.392,62 2.032.188,32 24.793.281,16 

               
               
      Diferencia. . .   2.399.583,28 -2.498.749,40 40.495,94 -2.539.245,34 4.938.828,62 2.399.583,28 



 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: D’acord amb les bases d’execució pressupostària es 
procedeix a donar compte d’aquest estat d’execució a efectes de comptabilització en aquesta data. 
Com saben, la comptabilització sempre va un pelet més retardada que l’execució i per tant és 
possible que, tant en quant a ingressos com a despeses, a data d’avui, ja en data 30 de juny, hi 
hagin comptabilitzades altres operacions. 
 

*-*-* 
 
 
El Ple en pren coneixement i queda assabentat. 
 
 
 
 
 
08 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2012. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l'expedient relatiu al Compte General de l'Ajuntament de Tortosa, corresponent a l'exercici 
2012. 
 
Vists l'informe emès en data 30 de maig de 2013 per l'interventor d'aquest Ajuntament. 
 
L'expedient corresponent, que conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i 
annexos que determina la legislació d'hisendes locals, ha estat informat per la Comissió Especial 
de Comptes en sessió de data 31 de maig de 2013, i ha estat exposat al públic amb la publicació 
de l'edicte corresponent al BOPT i al tauler d'anuncis de la corporació durant el període 
reglamentari sense que s'hagi formulat cap reclamació, al·legació ni observació. 
 
Atès allò que preveuen els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar definitivament el Compte General de l'Ajuntament de Tortosa corresponent a 
l'exercici 2012, integrat pels comptes del propi Ajuntament, els organismes autònoms Fires i 
IMACT, l'entitat pública empresarial local l'Hospital de la Santa Creu de Tortosa, els Comptes 
Anuals de les societats mercantils de capital íntegrament municipal GESAT SA, GUMTSA, 
Tortosasport SL, Tortosa Media SL, Tortosa Innova SL així com de la societat Tortosa Salut SL 
 
Segon - Lliurar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la documentació pertinent relativa al 
Compte General esmentat. “ 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ a la presentació de l’assumpte, el senyor alcalde fa les següents 
consideracions: Aquesta vegada dins dels terminis, afortunadament, portem l’aprovació del 
compte general de l’exercici 2012.  
 
Jo cedeixo la paraula a la tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns per a que breument, si és 
possible, faci una exposició de l’aprovació del compte general. 
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Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Matilde Villarroya i Martínez: Gràcies 
senyor alcalde. Regidores, regidors, com és habitual portem l’aprovació del compte general. Tal 
com marca la Llei hem anat seguint els terminis establerts, es va presentar primerament els 
comptes al president de la corporació, després el vam portar a la Comissió Especial de Comptes tal 
com marcava en els terminis, es va tenir a exposició pública durant els terminis establerts i durant 
els quals no es va presentar cap al·legació, ni cap reclamació o observació a aquest compte, i per 
tant avui, entenc que amb molta anticipació perquè la data màxima de presentació és l’u 
d’octubre, presentem aquí a aprovació, al Ple de l’Ajuntament, els comptes generals de l’any 2012. 
 
Com vostès saben, aquest compte general reflecteix els resultats de l’any 2012 corresponents a 
l’ens local i als seus organismes autònoms i les seves empreses. També es va donar compte de la 
liquidació, per tant moltes de les xifres que es presenten en aquest compte general fan referència 
a aquestes dades que ja es van presentar i, per tant, no m’estendré, simplement els hi repetiré les 
xifres que es van presentar en el seu moment i que presenten un resultat pressupostari positiu de 
8.362.776,78€, un romanent de Tresoreria corresponent a 1.141.811,12€ i un estalvi net de 
1.597.339,92€. Tot això, juntament amb els comentaris realitzats pel nostre interventor en relació 
a aquests estats de comptes i que finalment han gaudit d’un informe en cap cas desfavorable per 
par de la Intervenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
només per dir que el nostre vot serà negatiu. I serà negatiu per temes molt clars. Miri, Tortosa avui 
és una ciutat deixada. Està fosca, està bruta, tenint en compte que paguem més impostos, més 
taxes i més tributs que mai, o sigui, el qual vol dir que no entenem que pagant més que mai, els 
serveis siguin, si no més dolents que mai, sí que siguin molt dolents. 
 
Llavors, per part nostra això nosaltres no ho podem acceptar i, evidentment, doncs hi votarem en 
contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Pot votar en contra del 
que vulgui i pot donar l’argumentació que vulgui, però això no té res a veure amb els impostos que 
es paguen, ni té res a veure en si la ciutat està il·luminada o no està il·luminada. Vostès estan 
aprovant el compte general i, per tant, poden dir que no estan d’acord amb l’execució 
pressupostària, poden dir el que vulguin per votar en contra, però dir que es paguen més impostos 
que mai, cosa que tampoc no és veritat però en tot cas ho poden dir. Això ho poden argumentar 
quan aproven les ordenances, quan s’aprova el pressupost, però en l’aprovació del compte general 
jo crec que no correspon. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, intervenir 
únicament per dir que nosaltres ens abstindrem en la votació d’aquest punt. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem un any 
més davant l’aprovació del compte general de l’Ajuntament i de totes les empreses municipals, en 
aquest cas de l’any 2012.  
 
Una vegada més, des del grup municipal d’Iniciativa hem estat analitzant l’informe d’Intervenció 
per veure quines són les consideracions que es fan sobre la seva gestió econòmica i, 
malauradament, aquesta torna a ser un desastre, especialment a les empreses municipals, 
sobretot a la GUMTSA, l’empresa d’Urbanisme. I són un desastre no perquè ho diguem des 
d’Iniciativa, sinó perquè així queda reflectit en l’informe d’Intervenció, que vostès ja saben que és 
qui ha d’informar i dir si les coses s’estan fent bé o malament. 
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Sincerament, ja els hi vam dir l’any passat als comptes de l’any 2012 que no s’havien gestionat de 
manera correcta, al 2011, i pensem que ara està passant exactament el mateix.  
 
En primer lloc, dos consideracions generals. La primera és que un any més, segons l’informe 
d’Intervenció, totes les auditories que s’han encarregat per fer els respectius controls a les 
diferents empreses municipals de l’Ajuntament han estat licitades, una vegada més, directament 
des de les mateixes empreses i no des d’Intervenció, segons la Llei és qui hi hauria de fer. Això 
implica que el mateix informe d’Intervenció, textualment, digui el següent i Intervenció diu això: “No 
considera vàlida cap de les conclusions formulades pels auditors ja que no és Intervenció qui les 
adjudica i redacta i això és contrari a la Llei d’hisendes locals”. Per tant, i més en els temps que 
corrent, on la transparència pensem que hauria de ser una màxima per a tota la classes política, 
l’informe d’Intervenció ens diu, i això pensem que és molt greu, que no s’estan fent bé les 
auditories i que no les considera vàlides en relació a totes les empreses municipals. 
 
La segona consideració general, i també els hi volem remarcar, que si bé a l’any 2011 les juntes 
generals de totes les empreses municipals per aprovar els comptes es van fer fora de temps, que 
vostès també ho han dit en alguna ocasió, ara sí que reconeixem que això s’ha modificat, és un 
pas i per tant s’han fet en el  temps establert, però també el que volem denunciar són les formes 
en que s’ha convocat als regidors i regidores a totes aquestes juntes de les diferents empreses 
municipals per aprovar els comptes. En menys de dos setmanes, de pressa i corrents, es van 
convocar totes les juntes generals per aprovar els comptes i això, evidentment, el que no ens 
permet és estudiar en profunditat totes les auditories que vostès presentaven.  
 
Segons la Llei, aquestes convocatòries no es poden fer 24 hores abans com les ordinàries perquè 
s’estan aprovant uns comptes i es necessita un mes d’antelació, per tractar-se de l’aprovació dels 
números de cadascuna d’aquestes empreses. Així figura a la Llei de societats i, per tant, per a l’any 
següent demanaríem que, a l’igual que s’ha rectificat, que sí que s’ha fet a temps, el que facin és 
convocar de manera separada però en tot cas un mes en antelació a l’hora d’aprovar els diferents 
comptes. 
 
Apuntades aquestes consideracions generals volem també posar de relleu, per segon any 
consecutiu, tot allò que l’informe d’Intervenció diu en relació a GUMTSA, l’empresa de l’Ajuntament 
que genera més activitat amb uns pressupostos molt importants relacionats amb l’urbanisme. Una 
vegada més l’informe d’Intervenció és demolidor i demostra, indica que estan utilitzant una 
manera incorrecta a l’hora d’elaborar els comptes de GUMTSA. Repeteixo que és una consideració 
no del grup municipal d’Iniciativa, sinó de l’informe d’Intervenció, que vostès ja saben, no?, que al 
seu darrera té un funcionari habilitat per l’Estat on textualment afirma que es practica una 
incorrecta praxis comptable que consisteix en imputar directament comptes d’immobilitzat 
despesa administrativa sense passar pel compte de pèrdues. És a dir, que uns conceptes que 
haurien de passar a pèrdues, bàsicament despesa administrativa, els imputen a patrimoni 
immobilitzat, la qual cosa fa que els comptes de GUMTSA no demostrin l’estat real de la situació 
comptable de l’empresa.  
 
Aquest any a més l’informe d’Intervenció ha aprofundit en algunes quantitats durant l’any 2012 
que s’han comptat com a immobilitzat en lloc de passar primer a pèrdues i guanys, i ens parla de 
136.000€ en diferents obres que aquí no citarem però que tenim aquí l’informe i podem parlar-ne. 
I això, segons aquest mateix informe d’Intervenció fa que la GUMTSA tingui uns comptes positius 
que impedeixen, i torno a citar textualment l’informe, que es mostri de forma oberta la necessita 
de GUMTSA de rebre aportacions de l’Ajuntament totalment necessàries pe tal reequilibrar 
l’empresa i reduir els terminis de pagament als proveïdors. 
 
Per tant, estan fent els comptes de manera incorrecta. A l’igual que els anys anteriors, no han 
modificat aquesta praxis i això, segons Intervenció d’aquest Ajuntament, fa que no puguem 
conèixer l’estat real de GUMTSA, bàsicament, que no és cosa petita perquè ha estat l’empresa que 
vostès han fet servir majoritàriament per realitzar les diferents obres i actuacions en els diferents 
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mandats. 
 
Repeteixen, per tant, errors que no modifiquen. No modifiquen, per tant, aquesta forma de 
comptabilitat qüestionada obertament per Intervenció, que ja saben vostès que és qui fiscalitza 
econòmicament aquest Ajuntament. 
 
Per anar acabant, i en relació al fons de maniobra de GUMTSA, també saben vostès que l’any 
anterior i de manera també molt greu, l’informe ens deia que no era positiu, sinó que era negatiu 
en uns menys 6.500.000€ i ara en aquest sentit sí que s’ha millorat gràcies a l’aportació dels 
gairebé 8.000.000€ que vostès van haver de demanar al Govern de l’Estat per fer front a totes les 
despeses i deutes que hi havia, però també avui hem de recordar que tots aquests diners 
automàticament es converteixen en un deute per a tots els tortosins que després de dos anys de 
carència caldrà pagar. 
 
Ara bé, el més greu d’això és que, tot i haver rebut aquests 8.000.000€ per part de l’Estat, 
l’informe ens diu textualment que també al 2012 han aflorat noves obligacions, nous deutes, 
concretament ens diuen que necessitaríem gairebé 3.000.000 més per fer front a més deutes 
pendents. 
 
En conclusió i tornant al principi, en primer lloc les auditories a GUMTSA i a les diferents empreses 
municipals de l’Ajuntament no tenen el vistiplau d’Intervenció perquè s’han adjudicat des de les 
mateixes empreses i no des del departament d’Intervenció. 
 
En segon lloc, no ens van convocar tampoc amb prou antelació, segons marca la Llei, per poder 
estudiar cas per cas els comptes de cadascuna de les empreses municipals. 
 
En tercer lloc, la situació de GUMTSA és molt greu i, segons l’informe d’Intervenció, no estan 
mostrant la realitat, una empresa que realment té pèrdues, i no coneixem aquesta realitat perquè 
estan duent a terme una comptabilitat que no és correcta. I repeteixo, no és una cosa que digui 
Iniciativa, el nostre grup municipal, sinó que ho diu clarament l’informe d’Intervenció. 
 
I a més a més, a banda dels 8.000.000€ que van haver de demanar a l’Estat per fer front a tots els 
forats de la GUMTSA, encara estan sortint més deutes. 
 
És per tot això que el nostre grup municipal, i davant d’aquesta gestió econòmica que es ve 
repetint amb les empreses municipals sobretot d’aquest Ajuntament en els darrers anys, no 
podem votar a favor, per segon any consecutiu, d’aquests comptes i el que els hi demanem és que 
rectifiquin pel bé de la ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies senyor Jordan. Algunes clarificacions 
respecte al que vostè diu. Li vull recordar que aquest desastre, aquest desgavell, aquesta situació 
escandalosa de GUMTSA en base a l’informe de l’interventor, vostès l’any passat en van fer més 
escarafalls encara, és més, jo recordo que van muntar una roda de premsa i van anar a la 
Delegació de Govern i van presentar que deien que farien una denúncia a la Sindicatura de 
Comptes perquè això era una situació gravíssima, segur que algú encara ho recordarà. Home, a mi 
m’agradaria que si ha tingut notícia respecte a aquelles denúncies que vostès van fer, la fes 
pública. Si pel que sigui, la Sindicatura li ha contestat, que ho fes públic perquè clar, si és tan greu, 
tan gravíssim, ho denúncia i jo ho desconec però fiquem pel cas que la Sindicatura li hagués 
contestat i vostè no ho hagués fet públic, segurament quedaríem, quedarien en evidència i la 
credibilitat de les seves crítiques estaria sota zero. 
 
Respecte al procediment d’adjudicació de les auditories, que vull recordar que no és diferent del 
que s’ha utilitzat en aquesta casa inclús governant Iniciativa per Catalunya, dir-li algun aclariment. 
Jo mateix li vaig oferir a l’Interventor que licités ell les auditories d’aquelles societats on vencia el 
nomenament d’auditor. És evident que no vencien totes i l’Interventor em va dir que mentre no 
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pogués licitar totes no les volia licitar i, per tant, jo mateix li vaig dir: doncs continuarem fent el 
mateix procediment. Procediment que ha valgut i també hem tingut un interès especial per a que 
sigui així, que per no aixecar cap tipus de sospita es diversifiquessin al màxim les empreses 
auditores que estaven fent els comptes, que estaven auditant els comptes i, si no recordo 
malament, em penso que ara hi ha 4 empreses auditores diferents que estan auditant a les 
societats municipals. Per  tant, transparència absolutament tota. 
 
Ja més estrany, bé, una matisació: de 3.000.000 de deute que té la GUMTSA o que necessita la 
GUMTSA per pagar, això m’haurà d’explicar vostè d’on ho trau, perquè la GUMTSA no té 3.000.000 
de deute. No els té ni al balanç aprovat, ni els té ara que hem fet comptes amb el tema aquest 
d’operació a proveïdors, però és que no en té ni 3, ni 2, ni 1 llarg. Per tant, m’agradaria que també 
quan llança aquestes acusacions i diu: i necessiten 3.000.000 per pagar la GUMTSA, doncs home, 
ens digui d’on ho trau perquè d’això no es desprèn, jo no ho he vist en l’informe de l’interventor de 
3.000.000€ per a la GUMTSA, en cap moment. 
 
Més curiosa em resulta, intueixo d’on ve però jo a la persona que m’ho va dir li vaig dir, cosa que 
segurament no li ha degut transmetre a vostè la incapacitat física de fer el què vostè diu. És a dir, 
els comptes a les societats mercantils, els comptes i el funcionament normal de les societats 
mercantils tenen una Llei que és mercantil. I a la vegada, els comptes de les societats mercantils 
que a la vegada són 100% públiques se’ls hi afegeix alguna normativa administrativa per analogia, 
no específicament. I què passa? Quan diuen que s’han de formular els comptes? Els comptes de 
qualsevol societat mercantil s’han de formular el 30 de març. Segons ens fa notar la Intervenció, 
com que el compte general s’ha de formular abans del 30 d’abril, els comptes de les societats 
mercantils municipals s’han d’aprovar abans del 30 d’abril. Els comptes de la resta de societats 
mercantils no s’han d’aprovar abans de 30 d’abril, s’han d’aprovar abans del 30 de juny. Jo li vaig 
transmetre a l’Interventor que no tenia cap inconvenient en què si ell ho demanava, s’aprovessin 
abans del 30 d’abril, ara bé, si els comptes es formulen el 30 de març i l’auditor no pot començar 
a auditar fins que els comptes estan formulats, i quan s’aprovi els comptes ha d’estar l’auditoria 
feta i hem de convocar un mes abans del 30 d’abril, és a dir, segons la seva teoria i algú que li 
haurà explicat, s’ha de convocar abans de l’1 d’abril i els comptes es formulen el 30 de març i 
s’han d’auditar en menys de 24 hores, em dirà com es resolt això. És físicament impossible. És 
materialment impossible i, per tant, a vostès a les juntes generals se’ls convoca com ordinàriament 
es convoca amb les 48 hores d’antelació i tenint l’informe d’auditoria a la seva disposició. Informe 
d’auditoria que totes les empreses auditories, també els hi he de dir, mostren la seva estranyesa 
de per què s’ha de aprovar amb tanta rapidesa. Però a mi, quan l’interventor em diu: el 30 d’abril 
han d’estar aprovades, jo li dic: interventor no et preocupis que el 30 d’abril estaran aprovades. I 
demanem a les empreses auditores que des del 30 de març que es formulen els comptes, fins el 
30 d’abril facin l’esforç de fer l’auditoria. Però el que no podem fer és convocar la Junta amb un 
mes d’antelació quan s’acaben de formular els comptes i l’auditoria no està feta, perquè 
evidentment no té cap tipus de sentit de formular, d’aprovar uns comptes sense l’auditoria. Per 
tant, això qui li ha explicat, doncs ens ho haurà de tornar a explicar perquè qui m’ho va explicar a 
mi jo ja em vaig donar compte i no em van donar resposta de com s’havia de fer.  
 
Jo en  tot cas, ho ha dit molt de passada la regidora, jo vull agrair l’esforç de tots els que han 
intervingut per fer el què estem fent avui aquí a l’Ajuntament de Tortosa per primera vegada en la 
història, que és aprovar el compte general al mes d’agost i dins de termini, abans de l’1 d’octubre. 
I haver formulat el compte general abans del 30 d’abril, tal com estava establert a la Llei. És la 
primera vegada que estem complint terminis. Que ens falten coses per millorar? Seguríssim,  
seguríssim. I el dia que no ens en falten, malament, perquè sempre hi ha coses a millorar. Ara, del 
que vostè ha dit jo crec que aquí hi ha incongruències i després hi ha exageracions absolutes, com 
ja va fer l’any passat, i va quedar en el que va quedar. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Seguidament pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i 
senyors regidors, nosaltres tampoc veiem clar moltes de les coses que s’ha qüestionat. Una de les 
coses, precisament, és que les empreses auditores, tal com ha dit el senyor Jordan, no siguin 
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licitades des d’intervenció, vostè ho ha explicat molt bé, i siguin les mateixes societats qui les 
licitin. Encara que el que ens ha explicat tampoc ho entenem molt bé, però bé, és igual, és el seu, 
bé, és el seu espai, és el seu temps i vostès fan els comptes, nosaltres això ho diem per 
coherència i per transparència.  
 
Però sí que hi ha coses que hem trobat a criteri de que no s’han fet ben fetes, per exemple, quan 
nosaltres li preguntem a l’empresa, preguntem per l’empresa GUMTSA a què ve aquests nous 
criteris comptables que fan, perquè no els enteníem ben bé, se’ns contesta el 13 de juny de 2013, 
ens van respondre que els nous criteris comptables eren per una recomanació feta pels auditors 
dels comptes anuals, l’empresa Baker Tilly Fàbregas Mercadé Satorra SLP 
 
Al veure l’informe de l’auditoria esmenen, llavors veiem que això no és del tot cert, no és veritat 
perquè la resposta de l’empresa auditora és: nosaltres no ens fem responsables dels nous criteris 
comptables, els responsables són els administradors de GUMTSA; nosaltres tan sols donem la 
nostra opinió dels estats comptables, opinió basada en l’anàlisi de proves selectives. 
 
Pensem que enlloc haguessin tingut que dir que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel de 
l’empresa segons la normativa vigent o Pla general de comptabilitat. Els auditors simplement diuen 
que reflecteixen la imatge fidel de l’empresa segons el criteris comptables d’aquesta mateixa 
empresa, de GUMTSA, la qual cosa no arribem a entendre i pensem que els auditors, en aquest 
cas, no volen cap tipus de responsabilitat. 
 
I per això nosaltres ja li diem, per això i perquè no aprovem aquests comptes, que no aprovarem 
els comptes. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Gamundi. Intentaré ser didàctic 
i explicar-li. Miri, quan es fa una auditoria, si els auditors creuen que no es reflecteix la imatge fidel 
de l’empresa, poden fer vàries coses. Primera, denegar  l’opinió. Denegar l’opinió, senyora 
Gamundi, vol dir que en cap cas es reflecteix la imatge fidel, i això no ho dic jo, això hi ha una Llei 
d’auditoria que és la que pauta cada comportament. Deneguen l’opinió respecte a la GUMTSA? No.  
 
Què poden fer? No deneguen l’opinió i fan informe amb “salvetats”. Diuen: miri, en termes 
generals reflexa l’opinió de.., l’opinió favorable però en aquest, en aquest i en aquest punt fiquem 
“salvetats” i diuen: no estem d’acord en aquest criteri, aquest criteri i aquest criteri comptable. 
 
I tercera cosa que poden fer: és l’informe que tenen vostès de la GUMTSA. És l’informe favorable. 
És l’informe no denegant l’opinió i no ficant “salvetats”. I aquest és l’informe que tenen. 
 
No digui que es fan responsables o no es fan responsables. Qui es fa responsables de la 
formulació del comptes, però no amb la GUMTSA, sinó amb totes les societats mercantils és el 
propi Consell d’Administració, però perquè la Llei ho diu. I els auditors mostraran la seva opinió 
respecte als comptes, que quan tinguin una disconformitat no greu faran “salvetat” i quan no 
tinguin disconformitat no faran ni “salvetat” ni denegaran l’opinió. 
 
Per tant, aquí vostè pot dir-nos el que vulgui, però dir que aquí l’auditoria que no ho deixa clar. 
Escolti, una altra cosa és que l’interventor ho pugui compartir o no ho pugui compartir, però 
l’auditoria ho deixa claríssim, claríssim. No deixa cap tipus de dubte. 
 
Respecte a l’aclariment que vostè van demanar, efectivament, és fa perquè en aquest cas 
l’empresa auditoria a la GUMTSA era una empresa diferent a l’anterior i a l’hora de fer una pre-
formulació dels comptes diuen: home, si manteniu aquests criteri comptable nosaltres formularem 
reparament, que no vol dir que, perdó, formularem “salvetat”, que no vol dir que mostressin 
disconformitat respecte a tots els comptes. I en canvi, si canvieu el criteri, que  era una cosa 
absolutament de que no variaven les masses patrimonials, que era simplement d’aplicació a uns 
comptes comptables o a uns altres per un valor net o per un valor brut menys descomptar, si no ho 
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recordo malament, algunes provisions, això evitarem que féssim “salvetat”. I l’únic que es va fer és 
això, com es fa a qualsevol altra empresa que s’auditi, es fa a totes. Si vostè té un major criteri, 
doncs l’exposa, però això el que es va fer és així i, per tant, no busqui d’embolicar en base a què si 
l’empresa es fa responsable o no es fa responsable. Quan una empresa auditora no es fa 
responsable dels comptes que audita, senyora Gamundi, si em vol escoltar, és que denega l’opinió. 
I aquí no ha denegat l’opinió l’empresa. 
 
I li torno a dir al senyor Jordan, si en algun moment algú li ha explicat algo que no quadra, jo 
m’ofereixo humilment per intentar explicar-los-hi. I jo crec que la presidenta del Consell 
d’Administració, quan va respondre a la carta, a les dos cartes que van fer al respecte, se’ls hi va 
dir: i escolti, i si volen qualsevol dubte poden parlar amb nosaltres, poden parlar amb l’empresa 
auditoria, poden parlar amb el que sigui, cosa que no han utilitzat. Però clar, venir aquí que no 
estan d’acord. 
 
I respecte als criteris de contractació de l’empresa auditora, senyora Gamundi, li dic lo que li dic al 
senyor Jordan però amb molta més proximitat, son els mateixos criteris que s’han contractat totes 
les auditories mentre Esquerra Republicana ha estat al govern d’aquest Ajuntament i que jo 
mateix, com que m’ho va demanar l’interventor, li vaig oferir. El que no puc fer és adjudicar totes 
les.., totes alhora perquè sempre hi ha uns encavallaments i si tinc..., els nomenaments d’auditors 
aquest any els hem volgut..., per intentar evitar això ja els hem procurat fer d’un any aquells que 
hem pogut, però normalment són de 3 anys, per a que en algun moment coincideixin i es pugin 
licitar tots a la vegada. Si no en tenim cap d’inconvenient si l’interventor creu que aquest és el 
criteri. I jo li vaig dir: escolti, em penso que eren, de les 6 si no recordo malament, no, de les 5 que 
s’auditaven, em penso que eren 3 que es podien licitar. I li vaig oferir: licita-les, no tenim cap 
inconvenient, sempre i quan qui pagui les auditories, i amb això estem d’acord, sigui cada 
empresa. Cada empresa ha de pagar la seva auditoria. Però va dir: no, no, només ho licitaré quan 
ho liciti tot en conjunt. Doncs escolta, doncs mantenim el mateix criteri que havíem fet altres anys. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies. En qualsevol cas, senyor alcalde, 
moltes de les observacions i advertiments de l’interventor que s’han manifestat reiteradament 
quan abordem temes econòmics sembla que no els tenen massa en compte. No els repetiré tots 
ara, ni vull aprofundir ara en el debat, però jo crec que el què s’ha dit des del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya en bona part no és que s’ho hagin inventat, és que està escrit. I no és 
solament el dictamen, és que l’informe és extens, és de bastantes fulles. 
 
Així va ser també quan vam aprovar el Pla d’ajust que ens va permetre accedir a l’important crèdit 
dels 12 milions d’euros i ho hem anat reiterant. Per tant, més enllà del que diguin les auditories i el 
que digui vostè hi ha moltes observacions i molts advertiments de moltes seriositat pel que fa a la 
GUMTSA sobretot però a altres aspectes que no son massa, diguem, “recepcionats” per part del 
Govern municipal.  
 
Nosaltres, per ser conseqüents amb el nostre posicionament en el temes econòmics, amb el 
nostre posicionament en els pressupostos ja de l’any passat, també d’aquest, però són els 
comptes generals del 2012, no els aprovarem. Tampoc no aprovarem el compte general del 2012. 
 
I no incidiré en els temes que aquí ja s’han parlat, però sí que al menys es reflexa en tota claredat 
el que a vegades es diu: és que els números vostès a vegades els exageren, o cada vegada que 
diuen una xifra a veure qui ho infla més. No, els comptes generals diuen clarament que el deute 
viu resumit a 31 de desembre de l’Ajuntament de la nostra ciutat és de 55.039.130 euros. Això 
dóna un percentatge de deute viu de 186,09%. Aquí fa falta també els saldos pendents de 
devolució de la liquidació negativa de la participació definitiva en els pressupostos de l’Estat dels 
anys 2008 i 2009. 
 
I després hi haurem d’afegir, i això ha passat així de passada, no hi hem pogut aprofundir quan 
hem tractat de les factures emparades pel Reial decret legislatiu 8/2013, era una dació de compte 
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que haurem d’afrontar un crèdit aproximadament d’un milió d’euros més, en el deute reconegut de 
la Generalitat que aquest matí ens explicava que reclamarem, que va més enllà dels dos milions 
d’euros, però suposo que això tindrem oportunitat de parlar-ne més. En definitiva, el que vull dir, 
insistir en què el deute viu són 55 milions, que el percentatge és de 186,09% i que això, doncs, 
s’incrementarà. 
 
I després jo crec que també, per no moure més xifres, sinó anar a les coses concretes, el que 
també denota els comptes generals del 2012 és de que l’Ajuntament de la nostra ciutat i el seu 
organisme autònom IMACT no s’ha complert l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a l’any 
2012. Per tant, si no s’ha complert, aquest incompliment d’acord, diguem, amb la rigorositat que 
ens vam imposar, que això es digui amb aquesta contundència, em sembla que no mereix 
l’aprovació per part del nostre grup municipal, més enllà de la coherència que volem manifestar 
amb la nostra posició. 
 
I és veritat, perquè tot s’ha de reconèixer, que les despeses s’han reduït en un percentatge molt 
important, però els ingressos han minvat per sobre d’aquest percentatge i, per tant, la situació és 
delicada i complicada com hem vingut insistint i manifestat en els debats que sobre la qüestió 
financera que hem mantingut aquí en el plenari. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Amb el mateix to i amb 
la mateixa brevetat que ha utilitzat, en tot cas, respecte al tema del deute dir-los-hi que s’estan 
complint fins ara les previsions, jo no sé què passarà d’aquí a final de mandat i, per tant, 
mantenim viu l’objectiu de que a finals de mandat deixarem l’Ajuntament de Tortosa amb menys 
deute que vam trobar quan jo vaig entrar a assumir la responsabilitat d’alcalde. Si fora així, i ara no 
puc confirmar-ho, òbviament, perquè sinó no gosaria per part meva, si fora així seria la primera 
vegada que passaria això, que deixéssim l’Ajuntament amb menys deute del que es va trobar. 
 
En quant al percentatge de deute efectivament, però si es fa amb els criteris que s’estan fent ara, 
aquest percentatge baixa de forma espectacular. Per què? Perquè aquí s’haurien d’incloure totes 
les societats i aquí no estan incloses totes les societats. I si incloem les societats, les societats no 
estan endeutades i porten moltíssim volum de facturació. I, per tant, això faria que inclús podríem 
complir perfectament els límits d’endeutament. Però aquesta és una situació que no hem forçat. 
Quan vingui l’Administració General de l’Estat, la Intervenció General de l’Estat i qualifiqui 
aquestes societats podran apreciar com el deute, el percentatge de deute baixarà de forma molt 
important. I quan alguns municipis o ciutats diuen que tenen un percentatge de deute molt més 
reduït que aquest és perquè estan computant tot el grup de societats. Alguna ciutat, no ve per aquí 
el cas, propera, feia aquest exercici que ara, curiosament, vindrà avalat per la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat. Per tant, res a dir. 
 
En quant al tema que vostè ens diu de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
això si volen poden, jo crec que queda reflectit. Sí que és veritat que no de forma molt explícita, a 
mi m’hagués agradat que ho hagués explicitat més com explicita altres coses l’interventor, però li 
poden consultar. Per què incomplim l’objectiu d’estabilitat pressupostària? Quin és el motiu que 
incompleix? En fa escarafalls l’interventor d’això? No. Perquè el motiu pel qual s’incompleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària al pressupost del 2012 és perquè hi ha moltes 
incorporacions de romanents afectats. Vol dir que s’efectuen inversions i aquestes inversions es 
financen amb romanents d’altres exercicis i llavors, efectivament, s’incompleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. Si no es té en compte això, perquè això no afecta, perquè no generes 
dèficit, realment aquest incompliment no genera dèficit a l’exercici perquè ve finançat amb 
exercicis anteriors, l’Ajuntament, com totes les societats, compleix d’escreix amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i, per tant, en la mesura que no s’executen inversions finançades amb 
finançament d’exercicis anteriors, es compleix de sobra l’objectiu d’estabilitat pressupostària i això 
és així i sinó poden demanar aclariments i els hi expliquem i poden veure els números. Però vostès 
poden agafar simplement la liquidació del pressupost, veure les inversions executades aquest any, 
veure el finançament, que com vostès diuen: oh! És que al pressupost no apareixen inversions; i 
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després s’executen és perquè vénen finançades amb romanents d’anys anteriors i, per tant, si fan 
aquest exercici podran comprovar perfectament que sí que compliríem l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
I respecte a l’esforç d’ajustament de la despesa que realment s’ha produït, com vostè indicava, el 
compartim però també han caigut els ingressos. I efectivament, també han caigut els ingressos 
però també caldria anar a veure en quines partides han caigut aquests ingressos, perquè no han 
caigut aquest ingressos perquè estiguéssim recaptant menys impostos, excepte dos impostos 
concrets que són en termes quantitatius relativament poc importants, en termes relatius, que és el 
propi ICIO i que és la taxa corresponent i, perdó, i l’impost sobre increment dels terrenys de 
naturalesa urbana, que aquests..., i essencialment l’ICIO perquè hem fet abonaments d’obres no 
fetes, perquè sinó estaríem creixent. 
 
Llavors, evidentment, d’on es veuen reduïts els ingressos? De les transferències rebudes. De les 
transferències rebudes tant de l’Estat com, especialment, de la Generalitat. Les de l’Estat, la 
participació en tributs de l’Estat aquest any, bé, el 2012 sí, però el 2013 no haurà disminuït, haurà 
crescut, però sí que és veritat que han desaparegut completament totes les línies de subvencions o 
ajudes específiques de programes com és ara últimament, aquesta setmana n’estàvem parlant, 
els temes d’immigració, que abans arribaven de l’Estat quantitat de recursos i que ara els pocs 
que arriben estan arribant de la Generalitat de Catalunya. I com dic aquest, n’hi podria ficar altres 
exemples. Per tant, a la mesura que reduïm aquests ingressos també estem obligats a reduir les 
despeses. 
 
I dir-los el què ha dit la regidora: en relació a l’any passat el resultat pressupostari, que és una 
magnitud que, la veritat, a mi tampoc no m’aporta molt, però el romanent de Tresoreria sí que 
millora, i millora moltíssim. I no només millora a l’Ajuntament, sinó que millora a totes les societats. 
I aquella magnitud que a algú li preocupava perquè pareixia que fos molt transcendent i que des 
de la meva òptica en l’Administració pública, tal com es planteja, no ho és tant com era aquell fons 
de maniobra, que recordo que algú “és que els fons de maniobra és negatiu de no sé quants de 
milions d’euros” tots aquests, no especialment perquè aquí l’Ajuntament hagi fet una gran gestió, 
sinó pel mateix, perquè s’ha anat ajustant el finançament de les inversions, ha millorat en totes les 
societats municipals i en el propi Ajuntament. 
 
En tot cas, és veritat que també ens ajudaria poder cobrar tot el que es deu per part de totes les 
administracions, però avui per avui hem de reconèixer que especialment per part del Govern de la 
Generalitat. La situació que té avui la Generalitat de Catalunya és extremadament delicada.  
 
I un últim matís, segurament no m’he degut explicar bé aquest matí perquè el què fem és una 
situació de precaució: a nosaltres ens agradaria encaixar exactament l’import de proveïdors amb 
l’import de la Generalitat i, de fet, hem deixat de pagar a alguns proveïdors, pagant-los el mes de 
juny per fer això. Si és així, l’objectiu que ens marquem és que no hi hagi un increment 
d’endeutament, o un increment significatiu d’endeutament, perquè quadrar-ho als milers d’euros 
serà difícil i, per tant, ja a data d’avui si ja no toquéssim res més, la Generalitat no ens reconegués 
ni 1 euros addicional i l’Ajuntament ja no pagués a cap proveïdor més dels que estan inclosos avui 
a la llista, aquesta quantitat ja no arribaria a 1.000.000€. No arribaria ni a 600.000, més o menys. 
Però que tampoc no tenim aquesta voluntat perquè ens hem marcat aquest objectiu. I aquí qui 
s’endeutarà per pagar aquests proveïdors no serà l’Ajuntament, sinó serà la Generalitat de 
Catalunya. I si no tinguéssim aquests proveïdors pendents de pagar, la Generalitat no ho faria i no 
ens liquidaria a nosaltres el deute, no per voluntat de la Generalitat, sinó per la..., perquè el 
sistema com està concebut és pervers en si mateix. I no cobres de l’Administració autonòmica si tu 
no deus als proveïdors. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, en primer lloc i perquè, bé, vostè ens ha 
parlat del nostre grup, primer que res el què ja li he dit, no?, que això no és una opinió del nostre 
grup municipal d’Iniciativa, sinó que és el què diu l’informe d’Intervenció quan s’han d’aprovar 
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aquests comptes en relació a l’any passat, i això ja també ho han reconegut diferents grups, per 
tant no és una opinió subjectiva del nostre grup, sinó que és Intervenció. A més, li he citat 
literalment el què deia l’informe. 
 
En segon lloc, i respecte a la Sindicatura del què nosaltres vam fer ja l’any passat, jo li explicaré: 
nosaltres el que vam fer va ser, davant del què diu Intervenció i del què diu el Govern municipal, 
reclamar a la Sindicatura de Comptes un informe per a què ens digui, en definitiva, si ho estan fent 
bé o malament i jo mateix els hi vaig dir que si la Sindicatura deia que vostès ho havien fet bé, cap 
problema, jo ho reconeixeria públicament. La resposta que hem tingut fa poc per part de la 
Sindicatura ha sigut que no estudiaran el cas, de moment, i ja li dic, ja que vostè m’ho demana, 
que hem escrit una segona carta dient-los-hi que no entenem perquè no estudiaran el cas perquè 
a peticions similars d’altres grups a diferents ajuntaments de Catalunya sí que l’han estudiat. Per 
tant, quan tinguéssim la resposta per què en uns casos es va fer l’informe i en el cas de la nostra 
petició no, també direm públicament la nostra opinió. 
 
Finalment, vostè parla també de que a Intervenció ha proposat el fet de que les..., ha fet la 
proposta de que totes aquestes auditories a les empreses municipals es puguin licitar des 
d’Intervenció, no? Jo el què li demano aquí, per a no entrar en debats estèrils, és que això mateix 
que vostè diu que ha fet, ho féssim un dia tots els portaveus dels grups municipals i vostè a 
Intervenció i si finalment la paraula d’Intervenció és que no, no tenim cap problema també en 
reconèixer públicament que això s’ha proposat i que no s’ha fet. 
 
I finalment, i ja sí per acabar, simplement els hi demanem que intentin modificar allò que estan 
fent malament i que vostès saben, especialment a GUMTSA tots aquests comptes que vostès 
saben que els estan fent de manera incorrecta perquè de manera reiterada s’està dient i sobretot, 
doncs això, que rectifiquin, que no passa absolutament res, però pensem que pel bé de la ciutat i 
pel futur de Tortosa això ha de canviar i s’ha de fer d’una manera molt més correcta de la que 
s’està fent fins al moment. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas agrair aquesta informació que 
vostè no havia donat. És una llàstima que ho faci a instàncies del mateix Govern, però bé, l’ocasió 
s’ho val i, en tot cas, està bé que també ho reconegui. 
 
Vostè em diu: reconegui quan les coses no es fan bé i rectifiqui. Si ja ho fem. Si ho fem. Miri, 
l’Interventor em diu: escolti, les societats mercantils, malgrat aquí a l’Ajuntament de Tortosa 
sempre, i cap Intervenció havia mostrat criteri diferent, s’aprovaven el 30 de juny, s’han d’aprovar 
el 30 d’abril. I el 30 d’abril aprovades. Escolti, el compte general, i aquí vaig tenir jo casi més 
interès que l’interventor, s’ha d’aprovar dins de termini. I aquí agraeixo la feina d’Intervenció 
perquè va tenir que treballar tot el departament a contrarellotge, s’ha aprovat dins de termini per 
primera vegada. Ja n’intentem de “solventar” de qüestions, les intentem. Hi ha altres que no i hi ha 
altres que discrepem. Jo li dic així, jo l’accepto però l’informe de l’interventor jo no estic d’acord en 
tot l’informe de l’interventor i, per que jo interpreto, vostès tampoc, perquè acabem d’aprovar una 
moció que rebutja una Llei que l’interventor diu que quan s’apliqui s’hauran de fer modificacions, 
que és l’ARSAL. I aquí majoritàriament estem en contra d’aquesta aplicació d’aquesta Llei. Per 
tant, cap qüestió al respecte i, per tant, que s’han de modificar coses? Segur. Que n’estem 
modificant moltíssimes? També. 
 
I respecte al criteri de licitar  o no licitar, escolti, jo no ficaré en entredit ara a ningú i menys a cap 
funcionari municipal. Vostè vagi a l’Interventor, pregunti-li vostè i si vostè li diu que això és mentida 
em ve a buscar automàticament al despatx i pugem vostè i jo a Intervenció i tema “solventat”, i 
tema “solventat”. No cal cap comissió de no sé què, entens?, perquè ho vaig fer jo personalment, 
no és que designés a algú o li digués a algú o..., no, no, ho vaig fer jo personalment. I li puc 
explicitar, i l’interventor ho sabrà, les societats que no es podien licitar. I em va dir: o les licito totes 
o no les licito. Ja ho farem un altre any i ja està. I punto pelota. És que no hi ha més discussió en 
això. En lo altres podem estar d’acord si és una cosa o una altra, però això és una evidència com la 
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catedral de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan:  Només dir-li que jo no he dit que estic..., que discrepo 
de l’informe d’Intervenció. Això ho ha dit vostè. Jo he dit que hi ha un informe, jo he dit que hi ha un 
informe d’Intervenció molt crític amb la seva gestió econòmica i que davant de la seva visió i 
d’Intervenció el que nosaltres volem és una opinió de fora per què ens diguin quin és la situació 
real. Però no he dit en cap moment que estic en contra del què diu l’informe d’Intervenció. 
 
I, per acabar, m’alegro de que reconegui que no fa totes les coses bé. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Miri, per si el tranquil·litza i dorm una mica millor 
aquesta nit i més relaxat, sàpiga que jo cada matí quan m’aixeco sóc conscient que en faré dos o 
tres coses de malament, sóc així. I ho he transmès així, no ara, als meus col·laboradors d’anys, 
d’anys. I el que he de procurar és no fer-les. Si vostè és d’aquells que pensa que ho fa tot bé, 
doncs, i els altres ho fan malament i són els altres que han de rectificar... Jo cada vegada quan 
m’aixeco pel matí ja sé que en faré dos o tres de coses malament i m’esforço per fer-ne dos en lloc 
de tres i hi ha dies que me’n surto i només en faig una, miri. Per tant, aquesta aspiració de millorar 
i canviar, a una altra cosa em guanyarà, però aquí segurament que no em guanyarà, aquí 
segurament no em guanyarà. A altres coses potser sí. Però no d’ara en l’àmbit de l’activitat política, 
sinó en qualsevol àmbit i sinó, jo he tingut molts col·laboradors a molts llocs i pot demanar opinió, 
encara que la senyora Galiana se’n rigui, perquè segurament ella és d’aquestes persones que ho 
fa tot bé i no s’equivoca malament, no s’equivoca mai. No es fiqui nerviosa, si vol parlar jo li cediré 
la paraula gustosament, però aquí no em guanyarà, no em guanyarà. I n’he fem.  
 
I el que passa és que a mi em sap mal que vostès no ho reconeguin. Jo ja ho entenc que deu ser 
així això, i que quan per primera vegades es porten els comptes en termini, doncs ningú ens feliciti. 
Bé, doncs, ja ho acceptem. Ja és així. 
 
Senyora Galiana, ara podrà expressar la seva alegria. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, només dir-li dos coses. Una vegada ja li vaig demanar 
que no interpretés els meus gestos ni els meus somriures, perquè no sóc portaveu i gairebé mai 
puc dirigir-me a vostè, per tant, no interpreti les meves gesticulacions. 
 
I segona, que reia perquè me’n alegrava molt de que tingués tan clares les coses, pel bé de la 
ciutat i pel bé de la seva persona, solament això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Galiana. Vostè no és portaveu 
però pot intervenir. La senyora Gamundi no és portaveu i intervé molt. Vostè no és portaveu i casi 
no intervé mai, però això és un tema d’organització del vostre, del seu grup. No és un tema de que 
pugui expressar o no pugui expressar el què cregui convenient. Quan el seu portaveu la deixi 
intervenir, doncs ... Ara segurament a una moció intervindrà, segons m’ha comunicat el seu 
portaveu, i llavors podrà dir el què cregui convenient. No sé aquest neguit de si pot intervenir..., i a 
més, sap quina cosa, quina avantatja té? Que tantes vegades com me demana la paraula jo li 
cedeixo la paraula, per tant, si no intervé és perquè no ho deu creure convenient. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, set vots 
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en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (1), 
I-ET-E (2) i PxC (1)  i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del 
PP. 
 
 
 
 
 
09 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL de modificació de les tarifes del 
servei d’abastament domiciliari d’aigua potable, al terme municipal de Tortosa, per a l’exercici de 
2013, de conformitat amb l’acord adoptat en sessió del dia 26 de març de 2013 pel seu Consell 
d’Administració  
 
Atès que l’esmentada modificació fou informada favorablement per aquest Ple, en sessió tinguda 
el dia 6 de maig de 2013. 
 
Atès el contingut de l’autorització emesa per la Comissió de Preus de Catalunya en data 25 de 
juliol de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis 
Centrals, en sessió de data 1 d’agost de 2013. 
 
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 que regula el Decret 149/1988. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació de les tarifes vigents del servei públic municipal de 
subministrament domiciliari d’aigua potable, les quals es detallen en l’annex del present acord. 
 
Segon - Aquest acord tindrà efectes des del dia següent a la data de la seva publicació al BOP de 
Tarragona. 
 
Tercer - Publicar les tarifes objecte del present acord al BOP de Tarragona.  
 
Quart - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL 
 
Cinquè - Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE TORTOSA 
EXERCICI 2013 
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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  mes 0,68 
  
Abonats amb comptador d’ús comercial  / industrial i hospitalari  
  
Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 10 m3 al mes 0,308 
De 11 fins a  18 m3 al mes 0,539 
>18 m3 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 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) 
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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 #€ 
 
MANTENIMENT ESCOMESES CONTRA INCENDIS 
 
Pel manteniment de les escomeses contra incendis 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 
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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.  
 
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. 

-Pàg. 36  de 63 -   



 
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. 
 
Tortosa, març de 2013. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per fer la següent observació: Simplement és el que vam aprovar l’altra vegada i ara bé ratificat per 
la Junta de Preus. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
 
10 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL de modificació de les tarifes del 
servei municipal de clavegueram, amb efectes a l’exercici de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en 
sessió de data 1 d’agost de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació de les tarifes vigents per la prestació del servei públic municipal de 
clavegueram, la qual es detalla en l’annex del present acord. 
 
Segon - Aquest acord tindrà efectes des del dia següent a la data de la seva publicació al BOP de 
Tarragona. 
 
Tercer - Publicar les tarifes objecte del present acord al BOP de Tarragona.  
 
Quart - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL ” 
 
 
 
 
PROPOSTA DE TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE TORTOSA 
EXERCICI 2013 
 
Tarifa primera. Subministrament de clavegueram 
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Abonats sense comptador 2013 
  
Tipus (€/trim) 

7,719 Manteniment xarxa clavegueram abonats tipus A 
10,485 Manteniment xarxa clavegueram abonats tipus B 
28,785 Manteniment xarxa clavegueram abonats tipus C 

  
Abonats amb comptador d’ús domèstic    
  
Blocs de consum (€/m3) 
de 1 fins a 10 m3 al mes 0,040 
de 11 fins a  18 m3 al mes 0,105 
>18 m3  mes 0,140 
  
Abonats amb comptador d’ús comercial  / industrial i hospitalari  
  
Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 10 m3 al mes 0,070 
De 11 fins a  18 m3 al mes 0,140 
>18 m3 mes 0,221 
  
Abonats amb comptador d’ús municipal  
  
Blocs de consum (€/m3) 
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,077 
més de 15 m3 al mes 0,113 
  
Abonats empreses amb pou propi  
  
Blocs de consum (€/m3) 
>1 m3 mes 0,170 
 
 
Quota de servei. 
 
DIÀMETRE mm. 2013 
 (€/mes) 
Única per a tots els usos 1,775 
 
 
La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua (expressada en 
metres cúbics) subministrada, a tots aquells abonats del servei d’abastament d’aigua potable que 
disposin de connexió a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
Les persones físiques o jurídiques que, de forma paral·lela, complementària o substitutòria del 
servei municipal disposin de sistemes de captació d’aigua propis o similars, per a la determinació 
de la base de la tarifa hauran d’aportar a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, amb la mateixa 
periodicitat i al mateix temps que s’aporta a l’Agència Catalana de l’Aigua, còpia de la Declaració 
trimestral del cànon de l’aigua (MODEL B-6) i còpia de la Declaració d’ús i contaminació de l’aigua 
(DUCA), o documents que els substitueixin. 
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Per al cas de contractes d’aforament, on el volum de metres cúbics d’aigua subministrat no sigui 
mesurable mitjançant comptadors, s’ha establert un import fix mensual per a cada tipus d’abonat 
que inclou el manteniment específic i periòdic que s’ha de realitzar sobre aquest tipus de xarxes 
degut a la seva antiguitat i tipologia constructiva. La determinació del consum per a cada un dels 
tipus d’aforament s’ha realitzat en base a un mostreig en diversos punts del municipi amb la 
següent distribució: 
 
DOTACIÓ ABONATS TIPUS A  8 m3/mes 
DOTACIÓ ABONATS TIPUS B  12 m3/mes 
DOTACIÓ ABONATS TIPUS C  15 m3/mes 
 
L’import meritat per l’ús de la xarxa de clavegueram, especificats a les tarifes en €/m3, es 
determinarà aplicant sobre els volums d’aigua que constitueixen la base per a l’aplicació de la 
tarifa 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. 
 
Periodicitat de liquidació 
 
El pagament dels imports resultants de l’aplicació de les tarifes es realitzarà amb periodicitat 
trimestral, en concordança amb l’emissió de la corresponent facturació, que es realitzarà de forma 
conjunta per al servei d’abastament d’aigua potable i per l’ús de la xarxa de clavegueram. 
 
Tortosa, març de 2013. “ 

*-*-* 
 
 
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 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor Alcalde fa la següent explicació: En les propostes dels grups municipals, que 
com saben n’hi havia 7, en Junta de Portaveus hem acordat fer una agrupació, no solament del 
debat, sinó a la vegada també del contingut i, per tant, intentaré situar-los.  
 
La proposta número 11 és la proposta del grup municipal de Convergència i Unió d’adhesió al 
Pacte nacional pel dret a decidir. Aquesta proposta s’agruparà amb la número 13, que és una 
proposta semblant d’Esquerra Republicana; amb la número 15, que és una proposta sobre, no 
exactament la mateixa però sobre la Comissió d’Estudi i que quedarà subsumida també amb la 
mateixa proposta; i també la 17, que és la proposta del grup municipal d’Iniciativa entorn també al 
dret a decidir. I, per tant, aquesta proposta quedaria tal com tenen redactat a la proposta de 
Convergència i Unió i, si no recordo malament, afegint que es comuniqués, perdó, afegint dos 
punts de la proposta del Partit Socialista referent a la Comissió d’Estudi, que era afegir:  Donar el 
recolzament, el ple recolzament a la Comissió d’Estudi del dret a decidir creada en el si del 
Parlament  i demanar la màxima celeritat en els treballs.  
 
Per tant, els acords serien, el primer: adherir-se al Pacte nacional pel dret a decidir a través de la 
plataforma dretadecidir.cat, promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics 
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que se sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir i a la celebració 
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya i els dos punts que acabo de llegir més el de 
comunicacions, d’acord? 
 
Llavors, com solen fer així,  iniciarà la presentació de la proposta el primer grup que l’ha 
presentada, que és el grup de Convergència i Unió, després es posicionarà el grup d’Esquerra 
Republicana, el del Partit Socialista i el d’Entesa, que són els 4 firmants al final de la proposta. I 
després intervindran els dos grups que no signen la proposa. I al revés, es farà un torn final, si 
correspon, en ordre invers, començarà Iniciativa i acabaria Convergència i Unió. 
 
Per tant, els hi demanaria..., que tots els proposants tenen 5 minuts, però que si no els esgoten 
doncs també s’agrairia. 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Iniciativa – Entesa per Tortosa – Entesa: 
 
 
“ El poble de Catalunya, al llarg de la seva historia, ha manifestat democràticament la voluntat 
d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats de 
tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el si 
de l'Estat espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de 
decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions massives del 
10 de juliol de 2010 sota el lema «Som Una Nació, Nosaltres Decidim» i la de l'11 de setembre de 
2012 sota el lema «Catalunya Nou Estat d'Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de 
data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués 
determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 
23 de gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte nacional pel dret a 
decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, 
presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de 
persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, 
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se'l facin seu i impulsin l'expressió democràtica de 
tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que 
donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d'expressió de qualsevol poble recollida 
en tots els tractats internacionals. 

 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat d’opinions 
de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, únicament i exclusiva, 
l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot això, els grups 
municipals de CiU, PSC, ERC i I-ET-E proposen al Ple municipal els següents  
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ACORDS 

1.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma 
www.dretadecidir.cat 
 
2.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest 
procés democràtic de l’exercici del dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya. 
 
3.- Donar ple recolzament a la Comissió d’estudi sobre el dret a decidir creada en el si del 
Parlament de Catalunya. 

 
4.- Demanar la màxima celeritat en els treballs encarregats a dita Comissió per tal de conèixer les 
diferents opcions possibles per fer efectiu el dret a decidir del poble de Catalunya sobre el seu 
futur. 
 
5.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya 
(ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i al Consell de Governs Locals. 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del grup municipal de CiU 

Josep Felip Monclús i Benet 
Portaveu del grup municipal d’ERC 

Enric Roig Montagut 
Regidor del grup municipal del PSC 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del grup municipal d’I-ET-E 

 

Tortosa (Terres de l’Ebre), 05 d’agost de 2013 ”. 

 

*-*-* 
 

 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la constitució al Parlament de 
Catalunya del Pacte nacional pel dret a decidir del passat 26 de juny va ser un acte de cohesió, on 
la societat civil, les entitats, els partits polítics i el Govern vam mostrar la nostra voluntat per tal 
que els catalans puguem decidir lliurement i pacíficament el nostre futur a través d’una consulta. 
Ha de quedar clar que la democràcia és la solució, no és el problema i així tots els assistents vam 
coincidir en què cal consultar al poble català per expressar l’opinió a través del vot. 
 
El dret a decidir és, per tant, una aposta per la radicalitat democràtica i un dels objectius del Pacte 
és eixamplar el propi Pacte treballant, com avui estem fent, per eixamplar el nombre d’entitats que 
participen del Pacte nacional pel dret a decidir. 
 
Agraïm des de l’Ajuntament de Tortosa que molts grups s’hagin adherit a aquesta moció, a 
diferència d’altres ciutats del país que no ha passat i que, per tant, només dos regidors no s’hagin 
sumat i que més del 90% dels grups, dels regidors presents avui hi donin suport a aquest Pacte 
nacional pel dret a decidir. 
 
I el dret a decidir, ja vaig acabant, és un acte de cohesió, no és un acte d’adhesió i és la mostra del 
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què ens uneix a les forces polítiques, a les entitats del nostre país i al Govern de la Generalitat. 
Que els catalans puguem decidir lliurement i pacíficament el nostre futur. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal d’ERC, senyora Alícia 
Gamundi i Vilà: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i senyors regidors, en primer lloc 
felicitar-nos per aquest èxit de donar suport al que és el Pacte nacional pel dret a decidir. Però 
també voldria dir que davant de la situació, del bloqueig no només del bloqueig mediàtic sinó 
també estratègic en les polítiques, en l’economia, en els fets socials, culturals i en les polítiques 
lingüístiques que està patint Catalunya des de l’Estat espanyol, el poble de Catalunya diu prou. 
 
Avui ens poden congratular de què el poble de Catalunya està unit i que el dret a decidir no només 
és un objectiu del país, tal com s’està demostrant amb les diverses manifestacions i tal com s’està 
demostrant amb els diferents pactes, sinó que els dret a decidir és una garantia d’un procés 
democràtic i transparent i que esperem que al final això també ens dugui al que, en definitiva, 
moltes vegades volem per no patir tot aquest espoli fiscal, per no patir totes aquestes polítiques 
econòmiques, socials, culturals i lingüístiques, que és la independència. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor 
Antoni Sabaté Ibarz: Moltes gràcies. La tradició del socialisme català, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya des de la recuperació de la democràcia va ser d’una forma importantíssima ficar-se al 
costat per la lluita popular, pel restabliment de la Generalitat de Catalunya i la lluita pel nostre 
autogovern. 
 
Avui hem de cercar punts de coincidència, com també en aquell moment històric es va assolir i tots 
recordem des de l’Assemblea de Catalunya fins les massives manifestacions populars per assolir 
els objectius que abans he dit. 
 
És veritat que des de, diguem, perspectives i posicionaments, el nostre és clarament federalista, 
nosaltres estem a favor del dret a decidir, però sense determinismes, sense apriorismes. I avui, en 
la moció que hem estat capaços de consensuar d’una forma majoritària a l’Ajuntament de la 
nostra ciutat, aquests apriorismes no es donen, per tant, jo crec que hem cercat aquests punts de 
coincidència i crec que avui Tortosa, la capital de les Terres de l’Ebre, que assoleixi un acord 
d’aquestes característiques diu molt també per la nostra consciència cívica i pel bé del nostre país, 
per això hi votem a favor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor 
Jordi Jordan i Farnós: Senyor alcalde, regidors i regidores, Catalunya històricament i de manera 
democràtica sempre ha expressat la voluntat d’autogovern i també la voluntat de reforçar la 
cultura pròpia i la identitat col·lectiva del nostre país. 
 
Actualment estem vivint un moment de recentralització per part del Govern central amb la 
retallada de l’Estatut ara ja fa uns anys, la qual cosa ha provocat en el si de Catalunya grans 
manifestacions i desitjos de poder decidir el nostre futur. 
 
D’altra banda, els ajuntament de Catalunya sempre s’han pronunciat en la construcció nacional 
del nostre país i també sempre han donat respostes als problemes de la gent defensant els drets 
socials com la sanitat, com l’educació, com abans també deien els mitjans públics locals. I això ho 
dic perquè des de la nostra formació política saben que vinculem el dret a decidir als drets socials. 
 
Finalment, després de moltes declaracions durant aquests últims mesos, el 26 de juny es va 
constituir el Pacte nacional pel dret a decidir format per moltes formacions polítiques, per moltes 
entitats, per què Catalunya de manera plural pogués caminar per realitzar una consulta i preguntar 
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als catalans i catalanes quin és el seu desig per al nostre país. 
 
És per això que el nostre grup també ha presentat la moció a l’Ajuntament de Tortosa, perquè ens 
adherim com a capital de Terres de l’Ebre i sobretot perquè esperem que com més prompte 
possible puguem decidir lliurement el nostre futur. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, jo el 
què penso que allò que vostès anomenen dret a decidir només és un eufemisme per amagar el 
veritable objectiu que és la separació, la ruptura, provocar una fractura entre germans, entre amics 
i entre famílies fins i tot. En definitiva, dividir als catalans entre bons i dolents. 
 
Més enllà dels càrrecs que vostès tinguin a les formacions polítiques que representen, aquí són 
regidors de Tortosa. Tortosa, vull recordar per als que no se’n recordin o no se’n vulguin recordar o 
no ho sàpiguen ja que no sabem si encara això s’ensenya a l’escola o no, és una ciutat amb 21 
segles d’història. Fa 21 segles la nostra ciutat estava entre les més importants de la província 
romana de la Hispània Citerior amb capital a Tarraco i Tortosa i Sagunt eren les dos altres ciutats 
més importants. 
 
Fa uns 15 dies, el president de la Diputació de Saragossa i alcalde de Tarazona ens va recordar a 
tots els importantíssims lligams de la nostra ciutat amb l’Aragó. També ens va recordar que el 
màxim esplendor de la ciutat de Tortosa va ser sota corona aragonesa, on Tortosa era un ample 
territori independent i tenia furts i privilegis propis. Tortosa, una ciutat amb 21 segles d’història on 
tenim costums i tradicions pròpies, fins i tot un dialecte idiomàtic propi.  
 
Desgraciadament el greuge que va suposar la divisió de l’Estat en províncies l’any 1833 va ser 
l’inici d’un progressiu declivi de la nostra ciutat, de la que mai ens hem recuperat. 
 
També m’agradaria recordar aquí, ja que tots som tortosins, el tortosinisme històric de la nostra 
ciutat. Concretament a dos personatges molt concrets: al periodista tortosí Ramon Vergés Paulí, un 
dels més dinàmics i populars dels seus temps que deia: nosaltres sabem estimar tant a Tortosa 
que de cap altre poble del món es conta el que d’aquest poble perquè en la gloriosa reconquesta 
vam saber guanyar derramant rius de sang, una Carta Puebla del comte Berenguer IV que ens fa 
independents i amos d’un territori tan gran com el que va des del riu Sénia al Coll de Balaguer, 
perquè som súbdits lleials d’Espanya, de la mare pàtria, sempre hem sigut lliures i no volem ser ni 
catalans, ni valencians, sinó tortosins. 
 
Un altre exemple, el periodista Sebastià Campos i Terré, tot i nascut a Tarragona però que va 
desenvolupar la seva carrera professional a Tortosa, deia: hi ha que catalanitzar Tortosa oireu dir 
molt sovint, però fixeu-vos bé qui ho diu, probablement no és tortosí, però no tortosí de nissaga, ni 
tan sols tortosí d’adopció. No ha esbrinat quina és l’ànima de Tortosa, perquè d’haver-la esbrinat 
mancaria a la veritat i seria demanar-li les taronges al noguer. 
 
També volem recordar, il·lustres catalans, al poeta Joan Maragall, avi de l’expresident Maragall, 
aquell expresident enamorat de les espanyes, va escriure: Espanyols? Hi tant! Ho som més que els 
castellans. També a l’expresident Josep Tarradellas, en la seva primera visita a Madrid tornat de 
l’exili va declarar que estava orgullós de ser espanyol. 
 
Jo sempre he tingut molt clar que vull ser o sóc tortosí, català i espanyol i ningú em pot fer triar 
entre una cosa o l’altra. Jo vull ser les tres coses. Tampoc no vull trencar el lligam històric entre la 
terra catalana i la comunitat hispànica que ve de molt més enllà de les repúbliques, les 
constitucions i de la lamentable corona borbònica. A mi ningú m’ha de fer triar entre el pare o la 
mare, jo vull tindre’ls tots dos. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar acabant, senyor Casanova. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Prossegueix amb la seva exposició el senyor Casanova: Acabo en un moment. 
 
O sigui, ja avancem el nostre no més rotund a la moció i també deixant molt clar que no estima 
més Catalunya qui vol ser més independent, sinó aquells que no posen la mà a la caixa, que no 
viuen de la corrupció, que no es fan milionaris a càrrec dels diners públics i que no ofeguen als 
ciutadans a base d’impostos. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé 
nosaltres des del respecte democràtic més pur al Pacte que es va aprovar fa poc al Parlament de 
Catalunya, el que seguim sense entendre i no ho entendrem com ja ho vam dir en un Ple anterior 
sobre el dret a decidir, quina necessitat té el Ple de l’Ajuntament de Tortosa de definir, de votar, 
d’aprovar la seva adhesió cap a, en aquest cas, el Pacte que es va aprovar, ja que està aprovat pel 
Parlament de Catalunya? Pos si està aprovat pel Parlament de Catalunya, que és una instància 
política superior a la municipal, a la tortosina, integrada per representants territorials, és a dir, 
diputats i diputades de la qual aquí tenim una representant, elegits per la part de la ciutadania 
catalana, és que no entenem què estem fent aquí tornant una altra vegada a aprovar el que ja ha 
aprovat el Parlament, representants, la senyora Roigé, diputada al Parlament és una representant 
que ja va expressar el seu parer i ja va reflectir els diferents sentiments de la part de la ciutadania 
catalana que la va votar, inclosa la que viu a Tortosa. 
 
Miri, nosaltres som un fervents defensors de que en els plens municipals, i en aquest cas en el Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa, es votin, es tractin, es consensuïn temes municipals, eh?, no anar-nos-
en a temes supramunicipals que, a més, ja estan discutits, aprovats en altres instàncies de 
superior competència que la nostra. Cal fer més municipi i cal fer menys política. Cal que cada 
institució tingui o convé que tingui el seu àmbit competencial i les seves funcions principals 
definides. 
 
A nosaltres, a nosaltres el que ens convé, el que ens competeix, el que ens interessa, el que hem 
de fer, al que estem obligats és a la ciutat. Si la ciutat està bruta, si la ciutat està fosca, si sabem 
exigir al nord tot allò que ens estan negant i ens estan prenent i ens estan ferint, si sabem crear 
empresa, si sabem crear treball, si recolzem correctament al comerç o, com ara fa un moment, si 
sabem gestionar correctament el pressupost municipal i el deute de l’Ajuntament de Tortosa. Això, 
això és el que nosaltres hem de fer, no altres coses que, a més, és que no ens competeixen i ja 
estan aprovades, ja estan discutides. Per a què ens hem de posar nosaltres amb aquestes 
històries, no? 
 
Bé, jo he expressat aquests dos punts no?, torno a dir, des del respecte democràtic més pur, no?, i 
més acurat. La nostra postura serà, en principi, tenint en compte que considerem que no és un 
tema nostra, ni sí ni no, nosaltres en principi ens abstindrem de la votació. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer vull, tot i 
les declaracions que ha fet el senyor Dalmau, agrair l’abstenció, essent un membre del Partit 
Popular, a la moció que avui hem presentat de manera conjunta 4 grups municipals. 
 
I simplement recordar que el dret a decidir és un dret que pensem tots els proposants que l’han de 
tenir tots els catalans, però els tortosins i tortosines també, perquè formem part de Catalunya i per 
tant no pensem que sigui cap cosa estranya que el nostre Ajuntament es pronunciï sobre aquest 
tema com ho estan fent molts altres ajuntaments del nostra país. 
 

-Pàg. 44  de 63 -   



En segon lloc, al senyor Casanova recordar-li a nivell històric que l’Estat espanyol vostè diu que és 
molt antic, però jo li recordo que com a tal existeix des del segle XVIII i que Catalunya existeix molt 
més abans. Una mica de rigor aniria bé a l’hora de fer algunes de les seves afirmacions. 
 
I també sobre el seu discurs del tortosinisme, jo crec que es pot ser tortosinista espanyol, 
tortosinista català, no hi ha cap problema. És que aquí el què estem demanant és que volem que 
els tortosins es pronunciïn sobre aquesta qüestió en relació a Catalunya i, per tant, lamento que 
tinguin temor a l’hora de preguntar a la ciutadania el què vol. 
 
Tampoc crec que sigui de rebut barrejar, defensar aquesta consulta amb la corrupció, amb viure de 
no sé què, crec que això és totalment una qüestió que no té res a veure i simplement, jo crec que 
ho comparteixen tots els grups proposants, el què demanem és un acte democràtic per a que els 
ciutadans de Tortosa també es puguin pronunciar sobre aquest fet que, ens agradi o no ens agradi, 
està en la ment de molta gent de Tortosa i de tota Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. 
 
Ara hi ha torn de tots els portaveus proposants. Desprès, senyor Dalmau o el senyor Casanova, si 
volen contestar tindran 1 minut per contestar. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Seguidament pren la paraula la Sra. Gamundi: Simplement, moltes de les coses que volia dir ja les 
ha dit el senyor Jordan, simplement dir que aquí estem per fer política i moltes vegades que he 
sentit ja, per part de dos dels regidors, que això ho fan els polítics o que això és fer política. Aquí 
estem per fer política. 
 
I una altra cosa que volia dir, que els temes de país o els temes supramunicipals afecten 
directament a la ciutat, perquè nosaltres vivim dins un país i vivim dins un municipi. 
 
Al senyor Casanova no li contestaré per respecte, perquè crec que no podria ser respectuosa amb 
tot el que ha dit, per tant, m’abstinc de contestar-li. 
 
I simplement donar les gràcies a tots els partits, donar les gràcies inclús al Partit Popular per 
haver-se abstingut, per la fita d’avui que crec que és important. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Gamundi. Té la paraula el 
senyor Sabaté. Sí, sí. No, és que se m’ha colat la senyora Gamundi que hagués tingut que 
intervenir... Veu com també m’equivoco? 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Jo si em permet, al senyor Dalmau, crec sincerament 
eh, i això és a nivell personal, jo crec que estem en aquesta situació perquè el partit al que vostè 
representa va fer referèndums no reglats, per entendre’ns, en contra de l’Estatut que el poble de 
Catalunya vam aprovar. I perquè el partit que vostè representa va elevar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra l’Estatut que va aprovar el poble de Catalunya i les Corts Espanyoles, 
que ja el vam retocar, sap? 
 
I, per tant, estem també en aquesta situació perquè és del tot evident que el problema territorial de 
la pluralitat plurinacional i les diferents sensibilitats d’Espanya és un gran problema que té el 
Govern del partit al que vostè representa. I que estem en uns moments d’una regressió unitarista 
del tot evident. Jo aquesta és la reflexió que vull ficar damunt la taula per entendre una mica les 
coses, i la situació és molt complicada. 
 
I, finalment, jo sóc dels que pensa que hem de dignificar la política, fer ressorgir els seus valors i 
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que tenim la responsabilitat, quan ens presentem a unes eleccions, de parlar del que convingui. 
Evidentment, dels problemes de la ciutat també. Però amb tot cordialitat, deixi’m que li digui que 
vostè ha parlat dels comptes generals com una cosa molt important i vostè s’ha abstingut i no ha 
dit res, en canvi, d’aquest tema n’ha parlat casi bé 5 minuts, sap? Li vull fer notar aquesta 
diferència. 
 
Crec que ens hem de felicitar de l’ampli acord que avui hem assolit, com he dit abans, i per tant el 
nostre grup crec que ha actuat amb responsabilitat i ens sentim satisfets del nostre 
posicionament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Algun dels portaveus que no subscriuen la moció ens 
diuen que ningú ens pot fer triar entre una cosa o una altra, han dit textualment. Precisament això 
és el que demanem, poder triar entre una cosa i altra, que els ciutadans puguin triar realment quin 
futur volen per al seu país. És l’essència de la democràcia que sovint, massa sovint, estan oblidant 
els seus partits. 
 
El Parlament, senyor Dalmau, certament vam aprovar el Pacte nacional pel dret a decidir i es va 
constituir després, es va constituir la Comissió pel Pacte. Però és que no és només una qüestió del 
Parlament de Catalunya, és una qüestió de tot el país. Jo el que li demanaria, perquè no sé si ho ha 
fet, és que llegís la moció, perquè el què està dient la moció és que ens adheríssim, com a 
Ajuntament de Tortosa, al Pacte nacional pel dret a decidir i que, a més a més, promoguem al 
nostre municipi, al de Tortosa, que entitats, associacions i agents econòmics se sumin a aquest 
procés democràtic, perquè essencialment és un procés democràtic, per tal que poguéssim decidir 
què realment volem per al nostre futur, quin és el futur que volem per al nostre país, el futur polític 
per al nostre país.  
 
En definitiva, demanem una cosa tan senzilla com estan fent al Regne Unit, que estan permetent 
l’any que bé que Escòcia pugui decidir què és el que vol. I ho estan permetent des de Londres, 
sense posar cap problema. I és el que demanem des d’aquí que ens facin des de Madrid. Una cosa 
tan senzilla, vostè voti que no, jo votaré que sí, cadascú que voti el que cregui convenient, però en 
definitiva, que es pugui votar el futur que volem per a Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Els hi recordo que clou el debat sempre el grup 
proposant, en aquest cas, com que hi ha 4 grups proposants clouran el debat sempre, una última 
intervenció, els 4 grups proposants. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Molt breument. La senyora Roigé deia fa un moment la 
paraula “triar”. És que jo no vull que en facin triar, jo vull continuar essent el que sóc: tortosí, català 
i espanyol. Jo no vull que en facin triar entre una cosa o una altra o una altra. No. 
 
En quant al senyor Jordan, que deia que els tortosins també tenen dret a decidir. Sí, naturalment, 
però és que i els catalans que viuen a Vinaròs? I els que viuen a Madrid? I els que viuen a 
Saragossa? Aquests no tenen dret? Home, llavors si això, si fem una consulta, si hem de fer una 
consulta, si hem de fer un referèndum o el que sigui s’ha de fer dintre de la Llei i la Llei és la 
Constitució. Ja li vaig dir una vegada, si no ens agrada, canviem-la. Els grans partits que són els 
que ho poden fer, canviem-la. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores i regidors, amb el tema 
de l’abstenció, miri jo, senyor Jordan amb el tema de l’abstenció, respecte al que és el Pacte, 
simplement m’abstinc perquè considero que és un tema que el Parlament de Catalunya ja ha 
decidit i no hem de decidir nosaltres. Per tant, jo dic que digui ni que sí ni que no, m’abstinc escolti. 
Ja sé que això ja està aprovat, ja està discutit, per a què. 
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Aquí el que estem votant és l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa, això ja m’he llegit la moció i ja 
sé, però què estem fent aquí? Parlamentarisme municipal o municipalisme parlamentari? 
Entenguem-nos, perquè aquí, en base a adhesions, històries, “pitos” i flautes, resulta que 
preguntem a la ciutadania, a la ciutadania se la intenta preguntar per moltes bandes i jo crec que a 
la ciutadania se li ha de preguntar, d’acord, però, aquí està el quid de tot el que pot venir i tot el 
que pot passat, s’ha de preguntar amb molta serietat, amb un sistema realment pur que realment 
reflecteixi la voluntat del 7 milions i mig de persones que vivim a Catalunya, no? I això, aquí estarà 
el problema i sinó “al tiempo”, no? 
 
Jo dic: fer política i fer gestió. Jo crec que als municipis s’ha de fer més gestió que no política. La 
política al Parlament. Més política a un Parlament o a un Congrés que no gestió. Per què? Perquè 
nosaltres estem més a prop de la ciutadania i tenim més compromisos, més obligacions i més 
possibilitats d’arreglar problemes del ciutadà de cada dia. Un parlamentari o un diputat o un 
senador ho tenen més difícil perquè estan al Senat, estan al Congrés, estan més lluny del ciutadà 
que xafa carrer. I això no vol dir que no estiguin a prop del ciutadà, no? Doncs simplement, 
simplement jo dic això.  
 
L’abstenció que vostè diu, senyor Sabaté, dintre del tema dels pressupostos, bé doncs, aquí quan 
un no té molt clara la situació, perquè s’ha estudiat una postura, s’ha estudiat l’altra i veu que una 
té raó i no té raó, i l’altra té raó i no té raó, és quan... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ha d’anar finalitzant, senyor Dalmau, perquè ha 
esgotat el seu temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Prossegueix el Sr. Dalmau: ... és quan s’absté. Aquesta és la raó de la meva abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, si no hi ha cap proposant que tampoc vulgui 
intervenir donem per conclòs el debat. 
 
A mi sí que em permetran com a alcalde, en tot cas, agrair el posicionament no unànime però jo 
crec que ho deia abans, a pocs ajuntaments dels país han aprovat amb una majoria tan sòlida com 
a l’Ajuntament de Tortosa l’adhesió al Pacte. Els hi vull recordar que representen, els qui ho han 
aprovat, més del 90% i amb únic vot en contra que no arriba a un 5% del Ple de l’Ajuntament de 
Tortosa.  
 
També, malgrat la intervenció, jo agraeixo especialment l’abstenció, que vull entendre com a una 
abstenció respectuosa, que el Partit Popular a l’Ajuntament de Tortosa, cosa que ens diferencia 
d’altres ajuntaments.  
 
Per tant, agrair a tots vostès, als proposants la proposta i el consens, com recordava algú abans, 
assolit, que no sempre és fàcil. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
divuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PSC (3), ERC (1) i I-ET-E (2), un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de PxC , i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del 
PP . 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ a la presentació de la següent proposa, el Sr. Alcalde fa un aclariment: 
Passaríem ara a la proposta del grup municipal de Convergència i Unió en defensa de l’esport 
amateur, que és el punt 12è de l’ordre del dia i en el qual afegiríem el punt 14è de l’ordre del dia, 
que és la proposta sobre la mateixa matèria del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
Per tant, faríem el mateix que en el cas anterior, intervindria primer el grup que ho ha presentat en 
primer lloc, Convergència i Unió, després Esquerra Republicana com a grup proposant i passaríem 
el torn a tots els portaveus restants. I després faríem un torn de rèplica, si procedeix. 
 
 
 
12. MANIFEST EN DEFENSA DE L'ESPORT AMATEUR CATALÀ 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
 
“ Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat a les 
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l'esport professional sinó 
que s'estenen a l'esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el 
següent: 
 
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport de base, infants i joves que realitzen 
activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació 
personal i cívica, a l'educació en valors, a l'adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la 
cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la 
supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part 
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són 
estrictament les hores d'entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els 
permet també cobrir les despeses que els ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats esportives i 
moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat donat 
que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per 
l’obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien 
inviables. 
 
A Tortosa, les entitats esportives han desenvolupat una feina molt important, especialment en 
l'esport base, i juguen un paper clau en la cohesió social del municipi. Des de l'Ajuntament 
mantenim una estreta col·laboració amb aquest conjunt d'entitats. 
 
L'Ajuntament i totes les institucions públiques hem de fer tot el possible per facilitar que aquestes 
entitats puguin continuar desenvolupant la seva activitat amb la màxima normalitat en el marc 
d'una conjuntura econòmica gens favorable. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i 
d'infraccions per uns imports que per la majoria d'aquestes entitats esportives són del tot 
inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de 
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dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l'esport de base i en 
els nostres joves. 
 
Per tot l'exposat, els grups municipals de CiU i d’ERC proposen al Ple de l'Ajuntament de Tortosa 
aprovar la següent moció adoptant els següents acords: 
 
Primer - Instar els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que: 
 
a) Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats 

esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.  
 
b) Demanin a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la 

legislació vigent en matèria de seguretat social. 
 
Segon - Demanar als grups parlamentaris de les Corts espanyoles adoptar els canvis legislatius 
necessaris a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que 
contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció, o eliminació, del percentatge de cotització 
de l’esport amateur. 
 
Tercer - Instar el Govern de l'Estat a ampliar la moratòria en les actuacions d'inspecció a les dites 
entitats esportives sense ànim de lucre en l'àmbit de l'esport no professional, mentre no es 
produeixi la modificació esmentada en l’apartat anterior. 
 
Quart -  Instar el Govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del món 
esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt de 
criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport fonamentant en el voluntariat, 
més enllà de les relacions professionals existents, tant en el món de l’esport professional com en 
el de les entitats multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa,presten una 
gran diversitat de serveis. 
 
Cinquè - Comunicar aquests acords via electrònica als grups parlamentaris de les Corts 
Espanyoles, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, així com a 
les entitats esportives de la ciutat. 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 

Portaveu del grup municipal de CiU 

Josep Felip Monclús i Benet 

Portaveu del grup municipal d’ERC 

 
Tortosa (Terres de l’Ebre), 05 d’agost de 2013  ”. 
 

*-*-* 
 

 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, a Catalunya hi ha registrats 
16.000 clubs esportius, 75 federacions i 47 consells esportius. D’aquests 16.000 clubs, només un 
5% tenen més de 1000 afiliats, fet que demostra que la immensa majoria de les entitats 
esportives del nostre país són d’una petita dimensió i poden fer la seva activitat gràcies, 
principalment, als voluntaris i voluntàries que s’hi dediquen de forma absolutament altruista i 
sense ànim de lucre. 
 
A Tortosa les entitats esportives han desenvolupat una feina molt important, especialment al futbol 
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base hi juguen un paper clau pel que fa a la cohesió social de la nostra ciutat. 
 
Aquests voluntaris, entrenadors, monitors, són els que fan possible que a Catalunya hi hagi milers 
de xiquets i xiquetes que puguin l’esport amb normalitat i puguin ser educats amb els valors que 
van associats a l’esport, com ara l’esforç o el treball en equip. 
 
Els darrers mesos  hem vist com des de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social de l’Estat 
s’han realitzat a Catalunya més d’un centenar d’inspeccions dirigides a la figura del voluntari que 
col·labora sense ànim de lucre en els petits clubs esportius que tenen repartits, que tenim repartits 
arreu del país. 
 
Per això hem presentat aquesta moció des del grup de Convergència i Unió, instant als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya que sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en 
els activitats inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no 
professional; que demanin a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació 
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social; demanar als grups parlamentaris de 
les Corts Espanyoles adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir per a aquest col·lectiu 
un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat i que porti una reducció 
o eliminació del percentatge de cotització de l’esport amateur; i instem al Govern de l’Estat a 
ampliar la moratòria en les actuacions d’inspecció a aquestes entitats esportives sense ànim de 
lucre; a la vegada que instem al Govern a establir un diàleg amb els principals subjectes del món 
esportiu. 
 
L’Ajuntament de Tortosa i totes les entitats públiques hem de fer tot el possible per facilitar que 
aquestes entitats puguin continuar desenvolupant la seva activitat amb la màxima normalitat en el 
marc d’una conjuntura econòmica gens favorable, perquè aquestes són entitats que afavoreixen la 
cohesió a la nostra ciutat i al nostre país. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal d’ERC, senyora Alícia 
Gamundi i Vilà: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, darrerament, les actuacions de 
la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre entitats esportives catalanes han aixecat una 
gran preocupació, tant pel grau de repercussió econòmica com perquè amenaça la seva 
supervivència. 
 
Sabem que hi ha una Llei del voluntariat, una Llei 6/1996, del 15 de gener, que tampoc especifica 
molt tota la part legal sobre la seguretat social, però perquè ho tracta de manera molt genèrica. 
Però nosaltres sí que entenem que a aquesta Tortosa hi ha entitats com el futbol, com ha dit la 
senyora Meritxell, però també atletisme, natació i patinatge que si no fos a base del voluntariat i no 
fos a base del sacrifici de totes les persones que hi estan, no podrien subsistir.  
 
Per tant, aquestes pressions a nivell de seguretat social i a nivell d’Inspecció de Treball el que els 
estan és, d’alguna manera, fent que no puguin tirar endavant la seva activitat en tranquil·litat.  
 
Nosaltres també creiem que aquestes entitats s’han de preservar de totes aquestes situacions 
perquè a part de fer l’activitat esportiva també, d’alguna manera, eduquen als nostres fills i filles 
en valors humans, socials i culturals i, a més a més, també ajuden a estimar tot el que és la terra i 
tot el que representa el territori. 
 
Per això també demanem tots els punts que en aquesta moció es dictaminen. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Només per dir que ens posicionarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, aquesta 
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moció, o sigui, anem a veure, les inspeccions, segons jo tinc entès, no s’estan fent de forma 
exclusiva a Catalunya, sinó que també afecten a altres regions espanyoles que han passat 
inspeccions de Treball i de la Seguretat Social. Tinc entès que a Terres de l’Ebre cap se n’ha fet, 
tinc entès. Casi totes les inspeccions que s’han fet a Catalunya s’han originat per denúncies dels 
treballadors, sobretot en l’àmbit del futbol i després del waterpolo i les dades que es tenen, 
l’extrapolació que es té, és de cada 100 treballadors, sols 20 tenien que donar-se d’alta a la 
Seguretat Social. I s’ha actuat sols, a Catalunya, sobre 12 clubs des del 2009. 
 
El Consell Superior de Deports s’ha compromès a presentar una legislació sobre el que és l’esport 
professional en un any i a parlar d’una nova legislació on quedarà regulat el sistema de la 
Seguretat Social, tant per als treballadors dels clubs que són assalariats com aquells que són 
voluntàries, que estan per baix del salari mínim interprofessional, no? 
 
Aquí està la clau del tema i la Llei, o el Projecte de llei que s’està treballant intenta diferenciar el 
que és el l’esport professional del que és l’esport no professional. I mentre s’està aprovant aquesta 
Llei o s’està elaborant el que s’intenta és clarificar el que s’entén per relació laboral i el que 
s’entén per contraprestació i intentar que es defineixi què és el que es cobra per baix del salari 
mínim interprofessional, que són 645€ com vostès saben, que per dalt tindrà que cotitzar a la 
Seguretat Social i per baix no, perquè són voluntariat. 
 
Qui rebi una remuneració per prestació de serveis a un club esportiu tenen que estar afiliats o 
donats d’alta a la Seguretat Social, però sempre que superen el salari mínim interprofessional. El 
voluntariat quedarà, dic quedarà perquè això és un projecte que està fent el Consell Superior de 
Deportes, fora de la nova regulació. 
 
El que està clar és que qualsevol govern, sigui el Govern de Catalunya o a l’Estat, el que volen és 
assegurar la situació laboral dels treballadors, que cotitzin perquè això els genera una sèrie de 
drets de jubilació, de viduïtat, etc., etc., com també el que vol és respectar el voluntariat que, com 
diu la moció i és veritat, aporten una quantitat de força des de l’esport base, d’infants i joves, 
entrenadors i monitors de tot tipus, força a la societat en general. 
 
El termini de moratòria del clubs per realitzar la regularització que es va anunciar, que expirava el 
30 de setembre, pareix que s’està ampliant o que ja s’ha donat una ampliació tàcita, però que serà 
expressa, per a final del 2013. 
 
Per tant, jo entenc que aquesta moció, en principi, tampoc, tampoc, hi ha moltes coses que es 
demanen en ella que ja s’estan responent pel Govern de l’Estat. No obstant, nosaltres seguirem 
mantenint la postura d’abstenir-nos. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Senyor alcalde, regidores, regidors, el problema sorgeix 
perquè en el món de l’esport conviuen separats per una línia molt difícil de delimitar el món del 
voluntarisme i el món de l’intrusisme professional i aquí és on sorgeixen els problemes i les 
irregularitats. 
 
El primer que es tindria que fer, el fonamental, seria delimitar aquests dos àmbits. Clarament fins 
on arriba el món del voluntariat, que ja no em fico a defensar perquè és obvi i ja s’ha dit, i on 
comença per petit que sigui el món del professional encara que sigui en clubs molt menuts, que 
aquí on hi ha problemes de cotització a hisenda i també hi ha l’altre problema d’intrusisme a un 
món professional, per greuge comparatiu. 
 
Llavors, mentre no es delimiti això el que sí que està clar és que l’esport de base i els clubs petits 
fan una gran labor social. Mentre no es delimiti, el que nosaltres defensem és que aquesta labor 
que fan els clubs menuts, els esports de base, perquè és una labor de cohesió social, una labor 
educativa i, per tant, el nostre vot serà a favor de les mocions. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar el nostre posicionament favorable. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dinou vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PSC (3), ERC (1), I-ET-E (2) i PxC (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del 
grup municipal del PP. 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a la presentació de la següent proposa, el Sr. Alcalde fa un aclariment: Passem al punt 
que figurava com a 16è de l’ordre del dia, que acabarà essent el 13è, que és la proposta del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya. 
 
 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE CONDEMNA ALS 
ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A EUROPA A MANS DE L’INTEGRISME ISLÀMIC. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya. 
 
 
“ Atès que el fonamentalisme islàmic és un totalitarisme que es sustenta en la intolerància i la 
imposició, valors tots dos que dinamiten els ciments que han permès construir societats a Europa 
on es respecten les llibertats i els drets individuals. 
 
Atès que en els darrers mesos s'han practicat nombroses detencions a membres vinculats a 
l'islamisme radical en diversos països d’Europa per distribuir o difondre públicament missatges o 
consignes adreçats a provocar, alentar i afavorir la comissió d'actes terroristes. 
 
Atès que els perills del terrorisme islamista afecten especialment als catalans. Els serveis de 
seguretat de diversos països alerten que Catalunya ha esdevingut un focus de radicalisme 
islamista i és considerada el major centre mediterrani del gihadisme. 
 
Atès que l’existència de cèl·lules terroristes dorments arreu d’Europa constatada pels cossos 
policials de diversos països certifica que l’integrisme islàmic és un problema latent que es 
manifesta de manera repetida en el temps en forma d'atemptats terroristes i atacs premeditats per 
motius religiosos. El passat mes de maig de 2013 dos islamistes van causar la mort d'un ciutadà 
angles a Londres i un altre integrista va ferir greument un ciutadà francès a París. L'any 2012 un 
home que s'autodefinia com a mujahidí i que va reivindicar la seva afiliació a Al Qaeda va 
confessar l'assassinat de 7 persones. Un abans, al 2011 un altre atac a mans del radicalisme 
islamista va causar dos morts a Francfort. Anteriorment, a Amsterdam, un integrista va cometre un 
assassinat motivat per qüestions religioses l'any 2004. Ciutats com Madrid i Londres ja han estat 
l'escenari de matances en els anys 2004 i 2005 en forma d'atemptats terroristes reivindicats per 
faccions gihadistes. L'any 2010 també va tenir lloc un atemptat suïcida fallit a Estocolm. També al 
2010 i al 2011 Rússia va patir dos atemptats suïcides amb segell islamista. 
 
Atès que el terrorisme islamista es postula com una de les grans amenaces per a la seguretat dels 
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països europeus en el segle XXI, i que posa en perill un model de convivència que ha permès 
avançar en la construcció de la pau social. 
 
Atès que molts dels autors d'atemptats terroristes amb segell islamista van radicalitzar-se després 
d'entrar en contacte amb fòrums d’Internet en els quals es fa apologia de la gihad i es proveeix 
dels contactes i manuals necessaris per dur a terme accions terroristes. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER - Expressar el rebuig de l'Ajuntament de Tortosa als atemptats terroristes perpetrats a 
mans de l'islamisme radical a Europa i fer pública la solidaritat amb les víctimes. 
 
SEGON - Adquirir el compromís d'eradicar qualsevol actitud o manifestació que pugui donar peu a 
la implantació dels preceptes de l'islamisme radical en el si de la societat civil i en la vida pública. 
 
TERCER - Dotar la comunitat educativa de tots els mecanismes i recursos necessaris per a la 
transmissió dels valors de la cultura grecollatina, el respecte a la llibertat personal i col·lectiva i la 
democràcia com a mitja de presa de decisions. 
 
QUART - Instar el Ministeri d’Interior a la repatriació dels islamistes radicals estrangers que posin 
en perill la seguretat de l’Estat o amenacin l’ordre públic. 
 
CINQUÈ - Instar els partits amb representació al Congrés dels Diputats a impulsar una llei que 
permeti implementar mecanismes de control més exhaustius sobre l’accés i els continguts de calat 
islamista a Internet, així com també sobre les dades de connexió: Internet, geolocalització i 
factures telefòniques detallades. 
 
SISÈ - Donar trasllat, de manera telemàtica, dels acords als Consolats Generals del Regne Unit, 
dels EUA, França, Països Baixos, Rússia i Alemanya a Barcelona. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal PxC, senyor Jordi 
Pere Casanova Panisello: Moltes gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, ja hem advertit aquí 
diverses vegades de que el fonamentalisme islàmic és un totalitarisme basat en la intolerància i la 
imposició i que atempta directament contra les societats occidentals i contra les llibertats i els 
drets individuals. 
 
Tots sabem, només cal mirar la premsa europea, que aquests últims mesos han hagut moltes 
detencions de membres vinculats a l’islamisme radical a diversos països europeus per difondre 
públicament missatges i consignes dirigits a provocar i a afavorir la comissió d’actes terroristes. 
 
També hem advertit aquí diverses vegades, i segons els serveis de seguretat de molts països, que 
Catalunya s’ha convertit en el major centre mediterrani del gihadisme i que hi ha cèl·lules 
terroristes dorments tant a Catalunya com a altres llocs d’Europa. 
 
Per posar diversos exemples sortits a la premsa, el passat mes de maig dos islamistes van causar 
la mort d’un ciutadà anglès a Londres i un altre va ferir greument a un francès a Paris. L’any 2012 
un home que s’autodefinia com a mujahidí i que va reivindicar la seva afiliació a Al Qaeda va 
confessar l’assassinat de 7 persones. Un anys abans, al 2011, un altre atac a mans del 
radicalisme islamista va causar dos morts a Francfort. També anteriorment, a Amsterdam, un 
integrista va cometre un assassinat motivat per qüestions religioses l'any 2004. Ciutats com 
Madrid i Londres ja han estat escenari de matances als anys 2004 i 2005 en forma d'atemptats 
terroristes. L'any 2010 també va tenir lloc un atemptat suïcida fallit a Estocolm. I també al 2010 i al 
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2011 Rússia va patir dos atemptats suïcides amb segell islamista. 
 
També volem recordar que molts dels autors dels atemptats terroristes amb aquest segell islàmic 
s’han radicalitzat al entrar en contacte amb fòrums d’Internet on es fa apologia de la gihad i 
informa dels contactes i manuals necessaris per dur a terme aquests actes terroristes. 
 
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l'adopció dels següents acords: 
 
Primer: Expressar el rebuig de l'Ajuntament de Tortosa als atemptats terroristes perpetrats a mans 
de l'islamisme radical a Europa i fer pública la solidaritat amb les víctimes. 
 
Segon: Adquirir el compromís d'eradicar qualsevol actitud o manifestació que pugui donar peu a la 
implantació dels preceptes de l'islamisme radical en el si de la societat civil i en la vida pública. 
 
Tercer: Dotar la comunitat educativa de tots els mecanismes i recursos necessaris per a la 
transmissió dels valors de la cultura grecollatina, la nostra, el respecte a la llibertat personal i 
col·lectiva i la democràcia com a mitja de presa de decisions. 
 
Quart: Instar el Ministeri d’Interior a la repatriació dels islamistes radicals estrangers que posin en 
perill la seguretat de l’Estat o amenacin l’ordre públic. 
 
Cinquè: Instar els partits amb representació al Congrés dels Diputats a impulsar una llei que 
permeti implementar mecanismes de control més exhaustius sobre l’accés i els continguts de calat 
islamista a Internet, així també com sobre les dades de connexió: Internet, geolocalització, factures 
telefòniques detallades i altres. 
 
Sisè - Donar trasllat de manera telemàtica dels acords als consolats generals del Regne Unit, dels 
EUA, França, Països Baixos, Rússia i Alemanya a Barcelona. Moltes gràcies. 
 
 

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

*-*-* 
 
 
 

ASSUMPTE FORA DE L’ORDRE DEL DIA 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde pren la paraula per fer el següent aclariment: M’equivoco vàries vegades al dia, com 
els hi he dit, i abans m’ha passat de que abans d’entrar amb les propostes dels grups municipals 
teníem un tema per incorporar a l’ordre del dia, fora de l’ordre del dia. 
 
En tot cas, ho fem ara. Suposo que serà el punt 14è de l’ordre del dia ja incorporat. Aquest és un 
tema que ve per urgència pel que vostès ja saben, i és el dictamen de proposta d’acord de 
conformitat al document sobre execució de les obres de construcció de la seu de les delegacions 
territorials de les Terres de l’Ebre a Tortosa i d’aparcament soterrat.  
 
Respecte al contingut tampoc no m’estendré en la seva exposició, que ja els hi fet aquest matí a la 
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mateixa Comissió d’Urbanisme jo personalment i, per tant, entenc que es pot donar per explicada 
la proposta. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
 
 
14 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CONFORMITAT AL DOCUMENT SOBRE EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS DE LES TERRES DE 
L’EBRE A TORTOSA I D’APARCAMENT SOTERRAT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en data 3 de juliol de 2006, en el qual es va 
aprovar l’actualització del conveni subscrit en data 17 de setembre de 2001 entre la Generalitat de 
Catalunya i aquest Ajuntament, sobre ubicació de la seu de les Delegacions Territorials a Tortosa. 
 
Vista la proposta de document sobre execució de les obres de construcció de la seu de les 
Delegacions Territorials de les Terres de l’Ebre a Tortosa i d’aparcament soterrat, a subscriure 
entre la Generalitat de Catalunya, les societats Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, 
ACSA i l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès que del document abans referit no resulta cap obligació econòmica a càrrec d’aquest 
Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori, adoptat en sessió de 
data 5 d’agost de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar el document sobre execució de les obres de construcció de la seu de les 
Delegacions Territorials de les Terres de l’Ebre a Tortosa i d’aparcament soterrat, a subscriure 
entre la Generalitat de Catalunya, les societats Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, 
ACSA i l’Ajuntament de Tortosa, quin text íntegre figura en l’annex del present acord. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per subscriure quants documents calgui en execució del present acord. 
 
Tercer: Donar trasllat del present acord a la Generalitat de Catalunya i a Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya SAU. 
 
 
 
 
 
INTERVINENTS: 
 

- GENERALITAT DE CATALUNYA 
- AJUNTAMENT DE TORTOSA 
- INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU 
- ACSA 
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ANTECEDENTS: 
 
I - Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya es va encomanar a Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU (anteriorment Gestió d’Infraestructures, SAU i, en endavant, 
infraestructures.cat) la tramitació del procediment d’adjudicació conjunt, a un únic adjudicatari, 
dels següents contractes: 
 
a) Contracte d’execució de les obres corresponents al Projecte “Seu de les delegacions territorials 
de les Terres de l’Ebre a Tortosa. En endavant, contracte de la Seu Territorial. 
 
Aquest contracte fou adjudicat per infraestructures.cat, actuant en nom propi i per compte de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
b) Contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un aparcament 
soterrat, a nivell de plantes -2 i -3, a la finca del municipi de Tortosa en que s’ubicarà la Seu que és 
objecte del contracte anterior, i d’acord amb el mateix Projecte referit en l’apartat anterior. En 
endavant, contracte de concessió d’un aparcament. 
 
Aquest contracte fou adjudicat pels Secretaris Generals dels Departaments d’Economia i Finances, 
de Política Territorial i Obres Públiques i de la Vice-presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per acord de Govern de la Generalitat s’encomana a infraestructures.cat la gestió i seguiment de 
l’execució de les obres objecte del contracte de concessió d’un aparcament.  
 
Amb la CLAU: GPV-08248.A. 
 
II - El Consell d’Administració d’infraestructures.cat, en reunió celebrada el dia 23 de desembre de 
2009 va acordar adjudicar provisionalment el contracte de la Seu Territorial a ACSA, signant-se el 
contracte el 12 de març de 2010 per un import total de 12.611.313,54 € (IVA exclòs) i un termini 
d’execució de trenta (30) mesos comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta de replanteig, 
entre d’altres condicions. 
 
També en data 23 de desembre de 2009, els Secretaris Generals dels Departaments d’Economia i 
Finances, de Política Territorial i Obres Públiques i de la Vice-presidència de la Generalitat de 
Catalunya van resoldre adjudicar provisionalment el contracte de concessió d’un aparcament a 
ACSA, signant-se el contracte el 23 de novembre de 2010 amb una inversió prevista de 
4.404.616,28 € (IVA exclòs), un termini de vigència de quaranta (40) anys comptadors des del dia 
següent a la notificació de l’acord d’adjudicació definitiva, i un termini d’execució de les obres de 
18 mesos comptats des del dia següent a la data de signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig, entre d’altres condicions.  
 
III - En data 1 d’abril de 2010 es va signar la corresponent acta de comprovació del replanteig de 
les obres. 
 
IV - En la fase d’execució de la fonamentació de l’edifici i de l’aparcament es va tramitar el Projecte 
modificat núm. 1. 
 
V - Degut a les circumstàncies econòmiques actuals, que han afectat a la dotació pressupostària 
assignada al contracte de la Seu Territorial, ha estat necessari alentir i fins i tot aturar l’execució de 
les obres, segons s’indica: 
 
Les obres de construcció de l’edifici per damunt de cota “0” estan aturades per ordre de la direcció 
facultativa, tal i com consta en el Llibre d’Ordres, en data 7 de març de 2012.  
 
Les obres d’estructura per sota cota “0” estan finalitzades, però està suspesa l’execució de les 
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activitats en el seu interior. 
 
Actualment, s’estan finalitzant les obres d’urbanització de l’entorn per deixar-lo en condicions de 
seguretat i es tancarà la planta -1 per impedir el seu accés. Està previst que aquestes obres 
finalitzin en un termini de dos mesos comptadors des de la data de signatura del present acord. 
 
Per tant, les obres executades a data de signatura del present acord són: 
 
En relació amb el contracte de la Seu Territorial, 3.623.431,70 € (IVA exclòs). S’adjunta 
certificació. 
 
En relació amb el contracte de concessió d’un aparcament, 3.196.880,34 € (IVA exclòs). S’adjunta 
relació valorada. 
 
VI - infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa tenen interès, tot i 
que les obres de l’Edifici restin aturades, en finalitzar les obres de l’Aparcament per tal que entri 
en servei. ACSA ho accepta sempre i quan es prenguin les mesures necessàries per mantenir 
l’equilibri econòmic–financer dels contractes vista la clara vinculació que tenen els dos contractes. 
Per tot això, i després de les reunions mantingudes per totes les parts, s’adopten als següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER - En quant a la situació d’execució de les obres dels dos contractes s’acorda que un cop 
finalitzades les obres d’urbanització:  
 
En relació amb el contracte de la Seu Territorial s’aixecarà un Acta de Suspensió de les obres. El 
període de suspensió previst anirà des de la data de finalització de les obres descrites al punt V.3, 
fins al mes de juny de 2015. El termini previst d’execució de l’obra pendent és de 16 mesos, per la 
qual cosa està previst finalitzar definitivament les obres en el últim trimestre de 2016.  
 
En relació amb el contracte de concessió d’un aparcament s’acorda que es donarà l’ordre de 
reiniciar les activitats a efectes de que l’aparcament pugui entrar en servei 6 (sis) mesos després 
de la signatura del present acord. 
 
SEGON - Efectes econòmics de l’endarreriment de les obres de l’edifici de la Seu Territorial.
 
Tenint en compte la situació de ralentització i aturades produïdes fins a la data i considerant els 
terminis acordats en l’apartat anterior es produeixen els següents increments de cost / perjudicis 
econòmics: 
 
En relació amb el contracte de la Seu Territorial es produeix un sobrecost estimat en 1.161.854 € 
(IVA exempt) degut a l’increment de termini d’execució de les obres de l’edifici. Adjuntem informe 
justificatiu d’aquest sobrecost, redactat i signat pel director d’execució de l’obra, com a annex 
número 1. 
 
En relació amb el contracte de concessió d’un aparcament es produeix un perjudici econòmic 
estimat en 974.886 € (IVA exempt) motivat per:  
 
Disminució d’ingressos d’explotació: degut a la reducció del termini d’explotació de la concessió i a 
la menor demanda prevista per no estar operatiu l’edifici. 
 
Disminució de despeses d’explotació: el perjudici anterior es redueix al disminuir les despeses 
d’explotació degut al menor termini d’explotació i a l’exoneració per part de l’entitat concedent del 
pagament del cànon anual fins que l’edifici no està operatiu. 
 
Increment de la despesa financera relacionada amb el finançament de la inversió inicial de 
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l’aparcament. 
 
Adjuntem l’informe detallat del perjudici econòmic al contracte de concessió, com a annex núm. 2. 
 
Tenint en compte que aquests perjudicis no es produeixen per una causa imputable al contractista, 
resulta necessari prendre les següents mesures per compensar aquests perjudicis: 
 
En relació amb el contracte de la Seu Territorial, l’aplicació de la compensació prevista en les 
clàusules 7.4 i 25.1 del contracte en un total de 1.161.854 € (IVA exempt). 
 
En relació amb el contracte de concessió d’un aparcament, l’inici d’un expedient de reequilibri de 
la concessió que generi l’equivalent al pagament d’una indemnització per part de la Generalitat 
per un import estimat en 974.886 € (IVA exempt), i que modifiqui la clàusula 1.4. del contracte de 
concessió d’obra pública, signat el 23 de novembre de 2010, en el sentit de que el retorn de les 
plantes -2 i -3 per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, el qual assumirà 
la condició de propietari i concedent de la concessió d’aquestes, no es produirà fins que no 
estiguin acabades les obres objecte del contracte de la Seu Territorial. 
 
Les dates de pagament dels imports anteriorment indicats són: 
 
En relació amb el contracte de la Seu Territorial el seu pagament es farà quan s’aixequi la 
suspensió de les obres el mes de juny de 2015 i es doni l’ordre de reinici. Dins aquest mes 
s’emetrà una certificació que inclogui aquest import, que s’abonarà en las condicions de 
pagament previstes en el contracte. 
 
En relació amb el contracte de concessió d’un aparcament: 
 
L’expedient de reequilibri de la concessió haurà d’estar aprovat per l’òrgan de contractació o 
entitat que correspongui de l’Administració abans de la posada en servei de l’aparcament i per 
tant, abans que es produeixi el canvi de titularitat del concedent regulat en el contracte.  
 
El pagament de la compensació serà el que es determini en la resolució i aprovació de l’expedient 
de reequilibri. 
 
TERCER - Amb la finalitat d’absorbir tots els sobrecostos detallats en l’apartat anterior, s’acorda 
iniciar els tràmits de modificació del projecte constructiu, optimitzant al màxim l’obra pendent de 
l’edifici i de l’Aparcament. 
 
La reducció de cost necessària serà equivalent als sobrecostos anteriors, és a dir, 2.136.740 € (IVA 
exclòs). Per tant, el pressupost del projecte modificat de l’edifici serà de 10.474.573 € (IVA exclòs). 
El projecte modificat s’haurà de tramitar i aprovar abans del reinici de les obres de l’edifici, és a dir, 
abans del mes de juny de 2015. 
 
En relació amb l’aparcament, ACSA formularà una petició d’Ordre de Canvi amb l’objectiu 
d’aconseguir estalvis en l’obra per valor de 265.152 € (IVA exclòs). infraestructures.cat es 
compromet a tramitar la petició i redactar la corresponent Ordre de Canvi, un cop autoritzada.  
 
Les modificacions del projecte han de comptar en tot cas amb la conformitat d’infraestructures.cat, 
d’ACSA i de la direcció facultativa, i hauran de ser aprovades pel departament competent.  
 
QUART - En el cas d’existir alteracions en qualsevol de les dates i actuacions previstes en els 
apartats PRIMER, SEGON i TERCER serà necessari ajustar el càlcul dels increments de costos i de 
les compensacions econòmiques fixades en l’apartat SEGON. 
 
Específicament, es consideren com a dates crítiques que les obres de l’edifici s’iniciïn com a molt 
tard el mes de juny de 2015 i finalitzin abans del mes de desembre de 2016. En cas de no complir-
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se aquestes dates, totes les parts intentaran arribar a un nou mutu acord.  
 
I en prova de conformitat signen el present document per triplicat a Barcelona el ...... de setembre 
de 2013. “ 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
26/2013, de 17/06/2013 
27/2013, de 25/06/2013 (extraordinària) 
28/2013, de 25/06/2013 (extraordinària i urgent) 
29/2013, de 28/06/2013 (extraordinària i urgent) 
30/2013, de 01/07/2013  
31/2013, de 08/07/2013  
32/2013, de 15/07/2013  
33/2013, de 22/07/2013  
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 979/2013 a la 1290/2013 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde dóna compte del següent assumpte: No hi ha d’altres dels que haguéssim pogut 
parlar en Junta de Portaveus o que jo aquest matí els hi hagi comunicat personalment, 
essencialment per deixar constància a l’acta que, donat que aquest any 2013 fa 150 anys que 
l’Ajuntament va declarar a la Mare de Déu de la Cinta com a patrona oficial de la ciutat, el pregó, 
més enllà d’altres actes que farem, el prego de la festa major li hem demanat que el faci i ha 
acceptat el prior de la Confraria de la Mare de Déu de la Cinta, mossèn José Luis Arín, que serà el 
pregoner de les festes. 
 
 
17- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
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b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo tinc dos 
precs. Un és molt breu i molt concret, ja que avui és l’últim Ple ordinari abans de les festes de la 
Cinta, li pregaríem que faci un edicte d’Alcaldia perquè els dos dies festius de les festes majors a 
Tortosa, el diumenge 1 de setembre i el dilluns 2 de setembre, s’ordeni el tancament dels 
establiments comercials que no tinguin res a veure amb els tradicionals que poden obrir, o sigui, 
restauració, pastisseries, quioscs de premsa, benzineres o floristeries, els comerços que tota la 
vida han pogut o han obert. El que sí que li demanaríem és que s’ordeni el tancament de comerços 
com locutoris, carnisseries, barberies, basars, comerços de roba o de telefonia perquè entenem 
que durant els dies de la festa major aquesta gent no hi ha cap motiu per a que estiguin oberts. 
Aquest seria el primer prec. 
 
I el segon, aquest és una mica més complex. Jo ja vaig comentar l’altre dia que em semblava una 
aberració que durant els dies de la festa major es facin actes polítics. Hi ha 360 dies a l’any per 
fer-los. Clar, fer un acte polític dintre dels dies de la festa em sembla molt, molt incorrecte. Què vull 
dir amb això? Vull dir aquesta cadena humana que s’ha autoritzat a l’Assemblea Nacional de 
Catalunya, una entitat que està totalment polititzada i que, a més, amb una ideologia molt 
concreta. Clar, que des de les festes major de la ciutat, que són les festes de tots, que paguem tots 
els tortosins, d’una manera o altra la paguem tots, clar, que s’autoritzi una cosa així per “publicitar” 
una ideologia molt concreta ens sembla fora de lloc i que no hauria. Ens sembla, a veure, fora 
totalment de lloc. 
 
Llavors, jo ja li vaig comentar a vostè l’altre dia, també ho vaig comentar a la Comissió 
corresponent, que si això continuava essent així, si aquest acte polític no es traïa dels dies de la 
festa, el grup municipal de Plataforma per Catalunya no participarà de forma institucional a cap 
dels actes de la festa. Una altra cosa és que jo com a tortosí, no com a regidor, jo pugui anar on 
cregui oportú simplement com a ciutadà de peu, però institucionalment, o sigui, en representació 
de l’Ajuntament no acudirem a cap acte de la festa. 
 
També fer un comentari aquí ara que tenim les càmeres perquè tots els tortosins ho tinguin en 
compte que el motiu pel qual no anirem a cap acte d’aquestes festes és pel que acabo d’exposar. 
Moltes gràcies. 
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Casanova. Vostè em fa dos precs i li 
respondré, bé, jo crec que l’últim més que un prec era una declaració d’intencions, però jo li 
contestaré als dos. 
 
Respecte a fer un edicte d’Alcaldia prohibint el tancament o ordenant el tancament de locals, jo li 
he de dir que no n’hem de fer cap d’edicte d’Alcaldia. Hi ha una Llei i la Llei es compleix. Hi ha una 
Llei que els locals poden estar oberts en funció del “tamany”, en funció de l’activitat, uns dies. Si 
vostè creu que hi ha un local que incompleix la Llei, doncs ens ho comunica i actuarem. Però és 
més, li diré més, a vegades les coses no es fan per “ordeno y mando” o fent un decret d’Alcaldia o 
fent un edicte com vostè em demana. Miri, des d’aquest alcalde és alcalde, mitjançant el diàleg, 
mitjançant l’expressió d’explicar el què representa en cada moment em assolit que aquells dies 
que hi hagi una processó que podia i havia passat que es feria la sensibilitat d’uns i els altres quan 
es desenvolupava la processó i hi havia uns locals oberts, que la gent que estava allí estava 
pendent d’una altra cosa i actuava com estava pendent d’una altra cosa, hem aconseguit 
mitjançant el diàleg que, malgrat la Llei els empari a obrir, aquests locals en el moment que es 
desenvolupa la processó, i m’estic referint per al cas de les festes de la Cinta a la processó de la 
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Cinta, voluntàriament, voluntàriament sense que ningú els hi ordeni, els hem instat, els hi hem 
explicat per què, tanquin i obrin després de la processó i no perquè la Llei els obligui, sinó perquè 
se’ls hi ha demanat i quan se’ls hi ha demanat ho han entès i han respost. Això no passava en 
altres moments, però des de que jo sóc alcalde vull reconèixer també la feina feta en aquell 
moment pel regidor de Festes, que a la vegada és regidor de Seguretat, el senyor Jordi Folqué, i 
feina que he fet jo també personalment i que ha continuat fent la regidora Esther Vidal amb la 
col·laboració dels funcionaris municipals. 
 
Per tant, no es tracta d’ordenar, es tracta de fer complir la Llei. I si estan autoritzats poden estar 
oberts, i si no estan autoritzats no poden estar oberts. I dels locals que vostè m’ha dit, un 
diumenge poden estar oberts i un dia festiu també, també. Però ja li dic, mitjançant el diàleg, i jo 
des d’aquí vull agrair a tots els que col·laboren i han col·laborat al llarg d’aquests últims anys que 
voluntàriament al moment de desenvolupar els actes que són més susceptibles de generar algun 
tipus de tensió, tanquen els locals. Els bars, inclús algun bar tanca voluntàriament quan no tindria 
per què tancar perquè la resta no tanquen. Això en quant al primer prec. 
 
En quan al segon, jo ja li vaig explicar en Junta de Portaveus el criteri. Primera, l’acte que vostè fa 
referència no l’organitza cap partit polític. Aquí tenim un acord des de fa molts anys, a mi me l’han 
anat transmetent els regidors i alcaldes que hi ha hagut anteriorment i que crec que és bo i és que 
els partits polítics ni a les festes, ja sigui la festa del Renaixement, ja sigui les festes de la Cinta, ni 
a les fires, ja sigui ExpoEbre o qualsevol fira, no féssim actes polítics, no féssim actes organitzats 
per nosaltres mateixos i féssim actes que es puguin interpretar, doncs, com a de divulgació de la 
nostra activitat política, perquè pensem que les festes no són per a això. 
 
Diferent és quan a les festes, i aquest alcalde mentre ha estat alcalde ho ha autoritzat i ho 
continuarà autoritzant, alguna entitat organitza alguna activitat i s’inclou al programa de festes 
sense cap tipus de problema. Que d’aquesta activitat vostè o algú altre en fa una lectura política, 
és una lectura pròpia però és, no és organitzada per cap partit polític. I el més important, senyor 
Casanova, perquè no pot dir “és una cosa que paguem entre tots els tortosins”, aquest acte com 
altres actes que s’organitzen a les festes de la Cinta, organitzats per entitats que no són 
l’Ajuntament, no els paguen tots els tortosins. Aquí concretament aquest acte a l’Ajuntament de 
Tortosa no li costa ni un euro, com no li costa ni un euro la caminada pel càncer o com no li costa 
ni un euro qualsevol dels actes organitzats per qualsevol de les entitats de Tortosa, per tant, no ens 
consta diners. I és un acte que vostè pot està d’acord o no pot estar d’acord, però que ens demana 
una entitat de la societat civil de Tortosa i, com a entitat de la societat civil de Tortosa, nosaltres 
l’autoritzem. Ni l’autoritzem, sinó que l’incloem dins els programa de festes, com s’inclouen tots els 
que s’han demanat fins ara. 
 
Que vostè, per la raó que sigui, no perquè no comparteix la finalitat, perquè no comparteix el què 
allí es demana, no vol participar en la resta de les festes de la Cinta, doncs, jo com alcalde l’únic 
que puc fer és lamentar-ho i a la vegada respectar-ho i ja està. Però sobretot que quedi clar que 
això no costa un euro als tortosines i a les tortosines, perquè no hi hagin males interpretacions. 
 
 

*-*-* 
 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, nosaltres li fem un prec en relació a una 
queixa que hem tingut d’un veïns perquè tenen molèsties per les cavallerisses que durant la festa 
del Renaixement es van utilitzar i que estaven situades al costat de l’antic escorxador municipal, a 
la zona de Remolins. Ens han fet arribar que tenen queixes pel fet de les olors que es deriven 
d’aquestes cavallerisses, també pel tema de que dificulta l’aparcament. Jo ara no sé si s’han 
retirat o no ja aquesta setmana, però el que els hi pregaria simplement és, fent arribar la queixa 
d’aquests veïns, és que les retiressin. I si ja estan retirades, de cara a l’any que ve, que es 
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poguessin retirar molt més prompte, una vegada acabada la festa del Renaixement. 
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: No he entès ben bé el prec. No ens l’han fet arribar i, per tant, 
jo no en tinc constància. Si li han fet arribar a vostè, doncs, és una altra fórmula.  
 
Una cosa són les cavallerisses i els cavalls o els animals durant la festa del Renaixement, que 
s’intenta netejar, però és evident, si durant els dos dies doncs pot haver alguna molèstia, però 
forma part de la festa. Si és a posteriori, i s’està referint a l’estructura metàl·lica que dóna 
cobertura a aquestes cavallerisses, jo l’únic que puc dir és que al dia següent es van netejar. Una 
cosa és el que tarden en desmuntar-se i l’altra cosa és lo que es van netejar. 
 
En tot cas, si no recordo malament, allí estan aparcant els vehicles des de pràcticament el dia 
següent i l’únic que li puc dir és que si aquests veïns em fan arribar a mi la queixa o vostè me’ls 
adreça, jo els atendré personalment i segurament podrem esbrinar quin és realment el problema. 
 
 

*-*-* 
 
 
03.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. BEL 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Bel: Gràcies senyor alcalde, senyores i senyors regidors. També 
serien dos precs els que li voldríem fer. 
 
En primer lloc és que hem tingut coneixement de què en episodis, en dies en què ha fet vent a 
Tortosa algunes teules de la teulada dels antics magatzems de Mangrané, a l’estació de trens, 
situats al que són els antics magatzems de l’empresa Mangrané, algunes d’aquelles teules es veu 
que en dies de vent es mouen. Algunes s’han mogut bastant, llavors, els hi demanaríem que 
instessin, en aquest cas entenc que a l’empresa Adif o a qui tingui la concessió, per a que les 
assegurin o arrenquin aquelles que estiguin malament per evitar possibles problemes posteriors. 
 
I en segon lloc, també els hi voldríem demanar o pregar que netegessin bé, o que instessin en 
aquest cas també entenc a l’empresa Adif a que netegessin bé la malesa que hi ha a l’estació, no 
a l’estació en aquest cas, sinó a les vores que toquen al carrer Artur Anguera, perquè hi ha 
bastanta malesa que està molt seca i també, tenint en compte l’època de l’any en la que estem, 
pot ser un perill. 
 
I a més a més també, entenem que d’aquí a poques setmanes tindrem les festes de la Cinta, 
segurament hi haurà el correfoc i com que passa prop d’allí seria bo que això estigués netejat. 
Gràcies.  
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Bel. 
 
De fet, les dos coses que em demana estan fetes. Es va instar, concretament, per l’estat de la 
teulada a Adif a què prenguin les mesures. I es va instar també, no solament pel que vostè deia, 
que és una part, sinó a Adif també per l’estat de conservació d’aquells terrenys que van des del 
pas entre Ronda Docs i el carrer Cervantes fins a l’Avinguda Generalitat.  
 
L’altra vegada que es va fer, perquè ja és la segona vegada que ho fem, l’actuació va ser no dic 
immediata però prou ràpida. Aquesta ja li dic que no ha sigut tan ràpida com l’altra, perquè sinó ja 
estaria fet, però pareix que van dir que, verbalment, que actuarien. 
 
Per tant, agraeixo els precs però que sàpiga que tant una cosa com l’altra ja estava, des del 
departament de Serveis concretament, efectuada. 
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Bé, doncs, moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència. Els que puguin fer uns dies de 
vacances, doncs, que tinguin bones vacances i, d’acord amb el que havíem parlat en Junta de 
Portaveus, el Ple ordinari del mes de setembre que correspondria al dia 2 no pot ser, correspondria 
al dia 9 però al caure el pont de l’11 de setembre, si no hi ha novetats, celebraríem el Ple ordinari 
del mes de setembre, el dia 16 de setembre, si els sembla bé. 
 
 

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