
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
13 / 2013 

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

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 

01. Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 
 
- Ordinària 11/2013, de 5 d'agost. 

 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

02. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM condicions 
d'ús zones industrials de clau “6” i “7”. 
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SERVEIS A LES PERSONES 
 

03.  Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient X2013GOV00283. 

 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

04 . Dictamen de proposta d'acord de les festes locals per a l'any 2014. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

05. Dictamen d'aprovació de proposta d'acord de modificació dels preus públics existents per 
introducció de nova tarifa relativa a la visita de grups de més de 10 persones sense servei 
d'audioguia al centre d'interpretació del Renaixement (Núm. P-12) 
 
06. Dictamen de proposta d'acord d'ampliació de la subvenció nominativa a la URV 
 
07. Dictamen de proposta de modificació de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de 
Tortosa consistent en l'amortització de les diferents places que es troben vacants per jubilació i/o 
incapacitat permanent en el grau d'absoluta. 
 
08. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de l'establiment de la taxa i de l'ordenança 
fiscal “Taxa d'ocupació del domini públic de l'aula didàctica del Museu de Tortosa”  
 
09. Dictamen d'acord de modificació pressupostària núm. 13/2013 de transferència de crèdits i de 
crèdit extraordinari. 
 

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
10. Proposta del grup municipal Convergència i Unió de defensa dels serveis socials de proximitat. 
 
11. Proposta del grup municipal d'Iniciativa Entesa per Tortosa per a continuar la millora de diversos 
espais del Parc municipal Teodor González 
 
12.  Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per a l'estudi i eradicació de 
la mosca negra. 
 
13. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de suport al personal de 
justícia a Catalunya, actualment en vaga convocada per la retallada retributiva i el deteriorament de 
les condicions de treball. 
 
14. Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de mesures per a facilitar 
l'afavoriment de la concessió de beques menjador per a xiquets i xiquetes 
 

 
PART DE CONTROL  

 
15. Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l'Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
34/2013, de 29/07/2013 
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35/2013, de 05/08/2013 
36/2013, de 09/08/2013 
37/2013, de 13/08/2013 
38/2013, de 19/08/2013 
39/2013, de 26/08/2013 
40/2013, de 03/09/2013 

 
b) Resolucions de l'Alcaldia 
 
De la 1291/2013 a la 1718/2013 
 
16. Informes de l'Alcaldia  
 
17. Control dels òrgans de la corporació 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 

*-*-* 
 
 

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

SECRETARIA 
 
 
01 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 
- Ordinària 11/2013, de 5 d'agost. 
 

*-*-* 
 
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 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM CONDICIONS D'ÚS ZONES INDUSTRIALS DE CLAU “6” i “7”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la documentació tècnica redactada per l’arquitecte municipal que acredita l’oportunitat i 
conveniència de la  modificació la normativa urbanística del POUM Condicions d’ús zones industrials 
de clau “6” i “7”. 
 
Vist l’informe jurídic envers l’esmentada modificació del planejament incorporat a l’expedient. 
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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 12 de setembre de 2013 amb el vot favorable de tots els membres presents a la 
sessió. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “Condicions d’ús zones industrials de 
clau “6” i “7”. 
 
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 A LES PERSONES 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT X2013GOV00283. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 311/2013, realitzada per l'agent de la Policia Local números 9196-2908, 
en  data 15 de març de 2013, a les 21:20 hores a la Sra. Vioque Rodriguez, Elisabeth, amb NIF  
47625954S, i domicili al c/ Portal del Romeu, 1, pis 2 de Tortosa, per infraccions en matèria de 
tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça 
american sttanford per les infraccions següents: 
 
1. Portar el gos sense la llicència municipal. 
2. Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
3. No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 €. 
 
Atès que el dia dels fets es comissa l'animal. 
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Arran d’aquesta acta i atès que els esmentats fets poden ser constitutius d’infracció de l’establert als 
articles de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 €. 

Art. 7.3 b) 

 
L’Alcaldia, en data 21 de març de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra la 
presumptament responsable Sra. Vioque Rodriguez, Elisabeth, en qualitat de posseïdora del gos de 
raça american stanford. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat a la denunciada, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò 
que disposa l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del Procediment administratiu 
sancionador.  
 
Atès que la Sra. Vioque ha presentat dos instàncies, en data 28/3/2013 i 2/5/2013, manifestant 
respectivament, primer que no vol recuperar el gos, i després, que no és la propietària. 
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part de 
la denunciada no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de 
l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats 
en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la 
condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 

Infracció: Tipificació 

Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat 
del cens municipal. Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € Greu segons art. 7.3 b) de la Llei 10/1999 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 

Infracció: Sanció 

Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del 
cens municipal. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999.  
Multa de 60,10 € fins a 150,25 €. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999.  
Multa de 150,2 € fins a 1.502,53 € 

 
RESPONSABILITAT 
 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, Sra. Vioque Rodriguez, Elisabeth, 
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en qualitat de posseïdora del gos de raça american stanford. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, 
de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del 
procediment administratiu sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a la Sra. Vioque Rodriguez, Elisabeth, amb NIF 47625954S responsable de les 
infraccions comeses als articles  7.2 a); i 7.3 b)de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a la Sra. Vioque Rodriguez, Elisabeth, en funció de les infraccions comeses, i en 
concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 

Infracció: Sanció 

Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60.10 € 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 € 150,20 € 

T O T A L  210,30 € 

 
3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix 
pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. “ 
 

 
*-*-* 

 
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. 

 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2014 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la comunicació dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament d'Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en la qual es requereix la designació de les dues festes 
locals corresponents al municipi de Tortosa per a l'any 2014. 
 
Vistes les comunicacions dels diversos representants de l'Alcaldia als nuclis de població i dels 
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presidents de les EMD de Bítem, Campredó i Jesús, i atès el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Promoció de la Ciutat, emès en sessió de data 25 de juny de 2013, al Ple proposo 
adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Fixar com a festes locals del municipi de Tortosa per a l'any 2014, les següents: 
 
Tortosa: 
9 de juny de 2014, Pasqua Granada  
8 de setembre de 2014, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
 
Reguers: 
9 de juny de 2014, Pasqua Granada  
8 de setembre de 2014, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa 
 
Vinallop: 
9 de juny de 2014, Pasqua Granada  
8 de setembre de 2014, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa 
 
EMD de Bítem: 
8 de setembre de 2014, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa 
19 de setembre de 2014, festes majors 
 
EMD de Campredó: 
23 de juny de 2014 
25 de juliol de 2014, festivitat de Sant Jaume 
 
EMD Jesús: 
9 de juny de 2014, Pasqua Granada 
4 d'octubre de 2014, festivitat de Sant Francesc d'Assís, patró de Jesús. 
 
Segon - Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. “ 
 

 
*-*-* 

 
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 
 
 
05 - DICTAMEN D'APROVACIÓ DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
EXISTENTS PER INTRODUCCIÓ DE NOVA TARIFA RELATIVA A LA VISITA DE GRUPS DE MÉS DE 10 
PERSONES SENSE SERVEI D'AUDIOGUIA AL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL RENAIXEMENT (NÚM. P-
12) 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que en data 20 de març de 2013, mitjançant Decret núm. 602/2013 es va incoar l'expedient 
de modificació dels preus públics existents per introducció de nova tarifa relativa a la visita de grups 
de més de 10 persones sense servei d'audioguia al Centre d'Interpretació del Renaixement.   
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Atès que en data 13 de juny de 2013 es va emetre informe proposta per part de la cap d'Unitat de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, indicant la necessitat d'aquesta modificació dels preus.  
 
En data 8 d'agost s'adjunta Estudi econòmic de la proposta. 
  
Atès l'informe favorable d'Intervenció de data 4 de setembre de 2013. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 12 de setembre de 2013:   
 
Proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar la següent modificació dels preus públics del Centre d’Interpretació del Renaixement:  
   

Visita de grups de més de 10 persones sense servei d’audioguia 1,00 €/ per persona 

 
“ 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'AMPLIACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA URV 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que el pressupost preveu l'aplicació pressupostària ENS-32400-45390 “Conveni URV” amb un 
import de 61.000,00€ derivat del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Tortosa i la URV per dur a 
terme accions universitàries de dinamització vinculades al municipi de Tortosa i les Terres de l'Ebre. 
 
Atès que s'ha augmentat la consignació pressupostària en 6.800,00€  
 
Vist l'informe - proposta del cap d'Ensenyament de data 29 de juliol. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció de data 29 de juliol. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 12 de setembre de 2013. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer -  Aprovar l'augment de la consignació de la partida de la subvenció nominativa ENS-32400-
45390 “Conveni URV” amb l'import de 6.800,00€, que es deriva del conveni subscrit entre 
l'Ajuntament de Tortosa i la URV per dur a terme accions universitàries de dinamització vinculades al 
municipi de Tortosa i les Terres de l'Ebre. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig:  Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, al nostre 
grup municipal mantindrem el nostre vot d’abstenció manifestat en la Comissió en relació a aquest 
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punt que diu, com molt bé ha dit l’alcalde, que és per esmenar un error en la confecció del 
pressupost i, per tant, mantindrem aquest posicionament. 
 
Tot i això, evidentment, sense perjudici de que el nostre grup manifesti la seva conformitat amb el 
contingut del conveni entre la URV i l’Ajuntament de Tortosa. 
 
 

*-*-* 
 
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), ERC (2), 
I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal PSC.  
 
 
 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L'AJUNTAMENT DE TORTOSA CONSISTENT EN L'AMORTITZACIÓ DE LES DIFERENTS PLACES QUE ES 
TROBEN VACANTS PER JUBILACIÓ I/O INCAPACITAT PERMANENT EN EL GRAU D'ABSOLUTA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 28 de desembre de 2012, aprovà el 
pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2013, havent estat  
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 23 de data 28 de gener de 2013. 
 
A la plantilla de personal funcionari existeixen diferents places vacants amb motiu de la jubilació i/o 
incapacitat permanent en el grau d’absoluta de les persones que ocupaven les mateixes, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Personal funcionari: 
 
Intervenció municipal: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de titulació 
C1, categoria administratiu, adscrita a Intervenció ocupada pel funcionari Tomàs Pardo Garcia fins al 
31/01/2013 data de la seva jubilació. 
 
Àrea de l’Espai Públic: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia 
local, grup de titulació C2, categoria agent, ocupada pel funcionari José Maria Puyo Benet fins al dia 
27/12/2012, data de la seva jubilació. 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia 
local, grup de titulació C2, categoria agent, ocupada pel funcionari José Maria Also Cid fins al dia 
27/08/2013, data de la seva jubilació. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de titulació C1, categoria auxiliar de biblioteca, adscrita a l’Institut 
d’Activitats Culturals, ocupada per la senyora Maria Isabel Alqueza Latorre fins al 30/06/2013, data 
de la seva jubilació. 
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Ateses les necessitats actuals de personal d’aquest Ajuntament, en relació a la plantilla de personal 
funcionari vigent. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans, fiscalitzat i conforme per la Intervenció 
municipal. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, de data 12 de setembre de 2013. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar l’expedient de modificació de la vigent plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple de la corporació conjuntament amb el Pressupost general per a 
l’exercici 2013, consistent en l’amortització de diferents places vacants amb motiu de la jubilació i/o 
incapacitat permanent en el grau d’absoluta de les persones que ocupaven les mateixes d’acord amb 
el següent detall:  
 
Personal funcionari: 
 
Intervenció municipal: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de titulació 
C1, categoria administratiu, adscrita a Intervenció ocupada pel funcionari Tomàs Pardo Garcia fins al 
31/01/2013 data de la seva jubilació . 
 
Àrea de l’Espai Públic: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia 
local, grup de titulació C2, categoria agent, ocupada pel funcionari José Maria Puyo Benet fins al dia 
27/12/2012, data de la seva jubilació. 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia 
local, grup de titulació C2, categoria agent, ocupada pel funcionari José Maria Also Cid fins al dia 
27/08/2013, data de la seva jubilació. 
 
Àrea de Serveis a les Persones: 
 
Una plaça pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de titulació C1, categoria auxiliar de biblioteca, adscrita a l’Institut 
d’Activitats Culturals, ocupada per la senyora Maria Isabel Alqueza Latorre fins al 30/06/2013, data 
de la seva jubilació. 
 
SEGON - Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública durant el període de 15 dies, 
comptadors des de la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, 
durant el qual els/les interessats/des podran formular les al·legacions que estimin convenients. 
 
TERCER - Si durant l’esmentat període no es formula cap al·legació l’acord esdevindrà definitivament 
aprovat sense cap més tràmit. “  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
sabem que aquesta proposta ve dictada per institucions superiors a l’Ajuntament de Tortosa. Però 
també, o sigui, aquesta normativa no permet als ajuntaments fer nous contractes laborals. 
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Nosaltres, com ja hem dit moltes vegades, pensem que els ajuntaments ha d’arribar un moment que 
s’han de plantar i han de dir prou a normatives absurdes vinguin d’on vinguin. 
 
Dit això, volem recordar que fa pocs dies, a la corresponent Comissió Informativa, com recordarà la 
senyora Villarroya, el nostre grup municipal va donar suport a poder contractar de nou a personal 
divers, entre ells professors de música, ja que vam entendre que era la única forma de poder 
mantenir un personal dintre de la legalitat vigent i un personal essencial. 
 
Naturalment, pel nostre grup municipal, reduir la plantilla de la Policia Local avui, amb la inseguretat 
que pateix la nostra ciutat està fora de lloc. Per a nosaltres, aquest personal és absolutament 
essencial. 
 
El nostre posicionament, evidentment, serà d’abstenció perquè no estem d’acord en reduir personal. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. En tot cas, només alguna 
matisació per si també serveix a alguna de les intervencions posteriors. Aquesta és una modificació 
merament tècnica, a efectes de que quan es confeccioni el futur pressupost no es tinguin que dotar 
unes places que no es podran cobrir perquè la normativa estableix això. En el cas de la Policia Local 
la normativa permet una taxa de reposició del 10%, però també recordar-los-hi que és l’únic àmbit de 
l’Ajuntament de Tortosa, la Policia Local, que des del 2007 que aquest alcalde va assumir la 
responsabilitat de tirar endavant el Govern de la ciutat, ha incrementat la plantilla. I ha incrementat 
de forma substancial però, en tot cas, això és matisació. 
 
Ara l’únic que estem fent aquí és que amortitzem aquestes places que no es podrien cobrir, 
simplement a efectes de què no les tinguéssim que dotar pressupostàriament quan confeccionéssim 
el pressupost l’any vinent. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup també 
votarà abstenció a aquest punt i també ja informem que, tan al punt 8 com 9, també el nostre 
posicionament és d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre posicionament també és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, el nostre 
grup municipal votarem en contra d’aquest punt. I votarem en contra no només per l’amortització de 
les places dels llocs de treball, sinó perquè ens sembla que la justificació que la tinent d’alcalde 
d’Hisenda va fer l’altre dia a la Comissió corresponent, emparant-se en l’article 32 primer de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat, ens semblava una excusa. 
 
I l’argument no ens sembla prou adient perquè entenem que no podem acceptar que després de 
veure com fa menys de dos setmanes que el plenari declarava un seguit de llocs de treball com a 
prioritaris i que afectava, entre altres, la professora de tall i confecció, ara, dos setmanes després 
pensem que, tot i estar d’acord en què es va declarar com a serveis essencials la professora de tall, 
professors de música i altres llocs, és una manera d’emparar-se, d’emparar-se per saltar-se el reparo 
suspensiu que l’interventor que va posar. La setmana passada podíem fer-ho, aquesta no. Entenem 
que aquesta és la nostra raó. 
 
D’altra banda, d’altra banda, fa uns mesos vostè senyor alcalde em va dir que amb la seguretat no es 
jugava i nosaltres pensem que cobrir les places dels agents de la Policia Local que queden vacants 
per jubilació, sense dubte, si que constitueixen un servei essencial, com molt bé ha dit, que està 
permès.  
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Però nosaltres voldríem saber on queda el projecte de policia de barri i, per tant, que el Govern 
municipal va fer amb tanta contundència i que nosaltres darrerament no el veiem i, per tant, 
entenem, entenem que amortitzar les places no està dins del projecte de policia de barri, tot i que 
pensem que si que està dins del que nosaltres considerem el nostre projecte socialista de policia i la 
nostra idea de la seguretat de la ciutat. Una mica venim a dir que, bé, amb la seguretat de les 
persones entenem que no es juga i per això el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. No volia intervenir però clar, 
després de la seva intervenció memorable, li he de dir alguna cosa. Sempre parla qui més ha de 
callar. 
 
El seu projecte de policia de barri. Que sap el què em van dir a mi amb el projecte de policia de barri? 
Ho sap això, el què em van dir, senyor Roig? Sap el què em van dir els socialistes del projecte de 
policia de barri? Doncs agafi la hemeroteca. Agafi l’hemeroteca i sabrà el què em van dir. 
 
Que sap quantes places de policia hi havia a l’Ajuntament de Tortosa quan vostès governaven? Sap 
quantes n’hi ha ara? Sap quant personal hi havia treballant a l’Ajuntament de Tortosa i quin 
percentatge representava la Policia Local i quin percentatge representa ara? És que clar, algú ho 
sentirà i dirà: no, és que el grup socialista té un projecte de Policia Local. Quin projecte? Quin 
projecte? Expliqui’l, perquè a mi em van dir de tot quan vaig dir que feia falta la policia de barri, em 
van dir de tot. I ara vostè reivindica una policia que no han volgut mai. I ve a dir que ho consideren 
necessari. És que no és que considerin necessari o no la consideren. Hi ha una taxa de reposició i 
com a molt podríem aplicar aquesta taxa de reposició. Però home, que sigui el Partit Socialista que 
em vingui a parlar de temes de personal.  
 
Si vol, un dia fem un monogràfic del personal a l’Ajuntament de Tortosa, senyor Roig, fem un 
monogràfic i n’hi ha per parlar-hi des de l’inici al final. L’inici vol dir com s’accedia a les places de 
treballador públic a l’Ajuntament de Tortosa. Com s’accedia? Per urgència, per urgència. El 90% de 
les places que van cobrir vostès, les cobrien per urgència. Per urgència vol dir sense publicitat, sense 
lliure concurrència. Vostè, el seu projecte de personal a l’Ajuntament de Tortosa, a la casa, els 
treballadors de la casa el coneixen perfectament. Saben claríssimament quin era el projecte 
socialista de personal.  
 
I concretament de la Policia i que vostè ara abandera la policia de barri em congratula, vol dir que 
han vist la llum i han rectificat. Per tant, la policia de barri continuarà igual aplicant-se com fins ara 
perquè, evidentment, aquestes dos places no afecten a l’essència del que és la policia de barri i la 
seva implementació.  
 
Però a la vegada, aquest Govern municipal no té només la policia de barri, té uns grups operatius 
especials que treballen una configuració i un projecte de Policia Local que jo fins ara no havia vist. 
Que vostès en tenen un altre? Doncs, vénen un dia i m’ho expliquen però, en tot cas, la seva 
argumentació em pareix una miqueta, diguéssim, desubicada. Desubicada en el temps i en la forma. 
 
En tot cas, agraeixo a tots la seva abstenció o el seu vot favorable. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i PP (1), 
tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC i cinc 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2) i 
PxC (1). 
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08 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ESTABLIMENT DE LA TAXA I 
DE L'ORDENANÇA FISCAL “TAXA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE L'AULA DIDÀCTICA DEL MUSEU 
DE TORTOSA”  
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ L'últim espai rehabilitat de l'antic Escorxador és el pavelló núm. 3, amb 141,29 m2. Aquesta sala es 
converteix en aula didàctica per realitzar-hi tallers i activitats de petit format i complementar la 
vessant pedagògica del Museu de Tortosa.  
 
També es vol cedir a tercers per portar-hi a terme activitats diverses, així, nombroses associacions 
sense ànim de lucre, benèfiques o d'interès social del municipi i la majoria dels centres 
d’ensenyament, concertats i públics, poden desenvolupar-hi activitats destinades als seus membres 
com són conferències, jornades, seminaris, assemblees i congressos, presentacions de llibres, 
lliuraments de premis, etc..   
 
L'aforament màxim de l'aula és de 150 persones. 
 
L'Ajuntament de Tortosa, mitjançant l'Ordenança fiscal d'ocupació del domini públic de l'aula 
didàctica del Museu de Tortosa, regularà els preus del lloguer de les instal·lacions, amb exempcions 
i/o bonificacions del pagament de les taxes a aquestes entitats. 
 
Les empreses que no es beneficien d'exempcions, per la seva condició lucrativa, satisfaran les taxes 
corresponents. 
 
L'òrgan competent per aprovar l'establiment de la taxa i l'ordenança és el Ple de l'Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió d'avui, 12 
de setembre de 2013. 
 
Per tot l'exposat, al Ple d’aquest Ajuntament proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar provisionalment l’establiment de la taxa d'ocupació del domini públic de l'aula 
didàctica del Museu de Tortosa. 
 
Segon - Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal “Taxa d'ocupació del domini públic de l'aula 
didàctica del Museu de Tortosa”, amb els termes següents: 
 
Article 1r. Naturalesa i fonament 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 57 i 20.1. a) i b), del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa d’ocupació del 
domini públic de l'aula didàctica del Museu de Tortosa.  
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de l’espai públic dins de l'aula didàctica del 
Museu de Tortosa, amb un aforament màxim de 150 persones, per a activitats de caràcter social i 
cultural, quedant-ne excloses qualsevol altres. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
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Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les què es 
refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin la 
utilització de l'aula didàctica del Museu de Tortosa. 
 
Article 4t. Quantia 
 
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes diàries establertes, en funció del tipus d'usuari que sol·licita 
l'aula. 
 
Categories d'usuaris: 
 
A. Coorganitzadors d'activitats amb l'Ajuntament de Tortosa o als quals se'ls hi doni suport, 

mitjançant un document formal de la regidoria competent. 
 

B. Entitats sense ànim de lucre registrades al Registre d'Entitats de l'Ajuntament, centres 
d'ensenyament públics i concertats, així com altres administracions públiques. 
 

C. Usuaris no pertanyents a les categories anteriors. 
 
Tarifes: 
 
 Aula didàctica 

 
Neteja Personal / hora 

(a partir de les 20,00 h, diumenges i festius) 

A Gratuït 75 25 

B 126 75 25 

C 190 75 25 
 
L'aforament màxim de l'aula és de 150 persones. 
 
El pagament de la tarifa inclou l'ús de l'aula i de tot l'equipament tècnic de què disposa.  
 
A banda de l'anterior i d'acord amb la tarifa fixada, s'ha de satisfer també l'import de 75 € per la 
tasca de neteja que ocasiona l'acte, així com, en activitats portades a terme a partir de les 20.00 h, o 
en diumenges i festius, un preu de 25 € per hora del personal responsable del Museu.  
 
Els usuaris de tipus A o B hauran de fer constar en el seu material divulgatiu el logotip de 
l’Ajuntament de Tortosa, com a col·laborador en l'activitat. 
 
Cal que l'aula didàctica estigui atesa durant l'ús de l'espai pel personal adient i suficient. El criteri 
d'idoneïtat i suficiència del personal s'establirà de mutu acord entre els responsables de 
l'equipament i els organitzadors de l'acte. Hi haurà sempre una persona responsable del Museu. 
L'entitat sol·licitant està obligada a designar també un responsable de l'activitat. 
 
L'usuari assumirà el cost del material extra que necessiti, així com el del personal tècnic necessari 
per a la bona representació i el bon ús de l'espai, qualificat tècnicament i habitual de la casa.  
 
Els usuaris es comprometen a fer un bon ús de l'aula que se'ls cedeix. Si es produeixen danys o 
deterioraments per l'ús de l'espai i dels objectes que se cedeixen, l'Ajuntament de Tortosa haurà 
d'emprendre accions de rescabalament per danys al domini públic.  
 
Article 5è. Règim de liquidació i ingrés 
 
El subjecte passiu haurà de justificar l'ingrés de l'autoliquidació junt amb la sol·licitud presentada, 
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sempre abans de l'autorització de l'ús. 
 
Els Serveis de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tortosa emeten el document cobratori per fer 
efectiva l'autoliquidació. 
 
La sol·licitud ha d'incloure el detall de les activitats a realitzar i cal presentar-la, com a mínim, un mes 
abans de la data d'inici prevista, a la Unitat de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa. L'autorització de 
l'ús està condicionada al projecte presentat, a la disponibilitat de l'agenda de l'espai demanat, a les 
necessitats del manteniment, a l'aforament de l'aula i a les condicions tècniques de l'edifici. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la publicació al BOPT de l'anunci d'aprovació 
definitiva, i se'n mantindrà la vigència fins que se n'acordi la modificació o la derogació expressa. 
 
Tercer - Ordenar la publicació dels acords anteriors al tauler d'anuncis de la corporació, al BOPT i a un 
diari dels de major difusió de la província, pel termini de trenta dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Determinar que de no presentar-se reclamacions durant aquest període, els acords esdevindran 
aprovats definitivament sense necessitat d’altres de nous i, per a que entrin en vigor, es publicaran 
juntament amb el text de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, el grup d’Esquerra pensem 
que les entitats sense ànim de lucre, o sigui, els que estan a l’apartat B, registrades al Registre 
d’Entitats de l’Ajuntament, els centres d’ensenyament públics i concertats i així com altres 
administracions públiques haurien de gaudir dels mateixos beneficis que els del grup A, o sigui, que 
només paguessin la neteja i que no només paguessin el personal contractat si ha de fer alguna hora 
fora del seu horari, que són 75€ de neteja més 25€ per hora que passi. 
 
Per què diem això? Perquè els espais municipals són per afavorir el poble, per afavorir les seves 
entitats i si ho modifiquen en aquest sentit, de què entrin al grup A el nostre vot serà afirmatiu, sinó 
doncs votaríem en contra en cas contrari. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, nosaltres 
també votarem en contra d’aquest punt, per dos raons. La primera perquè segons consta en el propi 
dictamen de la tinenta d’alcalde i Serveis Centrals és que es vol cedir l’aula, i cito textualment, a 
nombroses associacions sense ànim de lucre i benèfiques i d’interès social del municipi i la majoria 
de centres d’ensenyament.  
 
Aquesta afirmació és molt lloable, inclús l’afirmació que la segueix, en la que parla d’excepcions i/o 
bonificacions a les entitats. Quan mirem la lletra petita, o sigui, els quadres, observem que una 
entitat sense ànim de lucre que vulgui fer una presentació d’un llibre en aquesta sala haurà d’abonar 
més de 200€, més de 200€. Menys mal que el Govern municipal tracta d’ajudar a les entitats 
benèfiques. Ens sembla una barbaritat. 
 
Per fer un ús d’equipament, que si fem cas a les notícies, evidentment, en els últims temps ha estat 
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arranjat amb operaris municipals i mitjans propis, i molt ben fet. Pensem que l’Ajuntament, en el seu 
deure de salvaguardar la cultura i l’educació, hauria de cedir gratuïtament sense cost a les entitats 
sense ànim de lucre els espais municipals. No es pot posar preu a la cultura. 
 
La segona raó. Anem al detall, que s’ha d’abonar i té relació amb la neteja. Si mirem el preu que es 
cobra per la neteja de l’aula s’observa que el mateix es cobra per netejar l’auditori. Això mateix es va 
dir a la Comissió i realment no hi ha ningú que es cregui que la dificultat és la mateixa. Si es fa un 
càlcul del que costa l’hora de neteja a l’Ajuntament de Tortosa, cal dir que recentment es va licitar 
l’adjudicació pel tema de la neteja, hi havia un preu exorbitantment per al nostra entendre i aquest 
grup així ho va denunciar, observem que la neteja de l’aula diàfana per a 150 persones costa 5 hores 
de neteja. Jo no sóc un expert en neteja d’infraestructures, però qualsevol que hagi vist aquest 
equipament estarà d’acord en què ens sembla que el temps calculat és extremadament excessiu. Per 
aquesta raó i perquè pensem que les entitats no han de pagar una gestió, mala gestió de 
l’Ajuntament nosaltres votarem en contra. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i PxC (1), 
cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i 
ERC (2) i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E 
(2) i PP (1).  
 
 
 
 
09 - DICTAMEN D'ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 13/2013 DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDITS I DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vistes les modificacions pressupostàries de transferències de crèdit i de crèdit extraordinari 
sol·licitades, i  vist l'informe d'Intervenció, i atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals de data  12 de setembre, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment les següents modificacions pressupostàries de transferència de 
crèdit,  d’acord amb el següent detall, 
  
1 -  

DE   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Altres estudis I treballs tècnics ASC-92001-22706 7.260,00 

 

A   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Altres despeses diverses de protecció civil POL-13400-22699 7.260,00 

 
2 -  

DE     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament 
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Inversió de reposició camins municipals LOG-45400-61900 2008 2 EQ 2 7.105,90 Pr. BCL 

Inversió de reposició camins municipals LOG-45400-61900 2010 2 EQU 14 22.394,10 Pr. Ruralcaja   15000 
Pr. C.Madrid    7394,1 

   29.500,00  

 

A     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament 

Inversió de reposició infrastruct.via pública LOG-15500-61900 2010 2 EQU 13 29.500,00 
Pr. BCL  7.105,90 
Pr. Ruralcaja  15.000,00 
Pr. Cajamadrid  7.394,10 

 
3 - 

DE     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament 

Inversió nova estris BSO-32400-62300 2009 2 BSO 3 6.475,22 Pr. Cajamadrid  2475,22 
Gencat (Pincat) 4000,00 

 

A     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament 

Urbanitzacions diverses Pincat IMA-15100-61902 2009 2 IMA 24 6.475,22 Pr. Cajamadrid  2475,22 
Gencat (Pincat) 4000,00 

 
Segon -  Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb 
baixes d'altres crèdits,  d’acord amb el següent detall, 
 

DE     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament 

Inv nova mobiliari I estris destinats a serv. BSO-23201-62500 2008 2 TB 1 17,80 Pr. BCL 

Inv. edificis I altres construccions BSO-24100-62200 2008 2 CFO 1 1.327,61 Pr. BCL 

Inv. edificis I altres construccions BSO-24100-62200 2009 2 BSO 6 447,73 Pr. Cajamadrid 

Inv. nova maquinària inst. I utill. BSO-24100-62300 2009 2 BSO 7 231,91 Pr. Cajamadrid 

Inv. reposició edificis i altres construcc. BSO-24100-63200 2009 2 BSO 1 373,33 Pr. Cajamadrid 

Inv. reposició maquin.inst. I utill. CFO BSO-24100-63300 2007 2 CFO 1 1.888,47 Pr. BCL 

Inversió nova estris BSO-32400-62300 2007 2 ENS 1 81,79 Pr. BCL 

Inversió nova estris BSO-32400-62300 2009 2 BSO 2 1,25 Pr. Cajamadrid 

Inv. nova mobiliari i estris destinats a serv BSO-32400-62500 2010 2 BSO 3 6,50 Pr. Ruralcaja 

Altres inv. Reposició infrastruct ús gral. FES-33800-61902 2008 2 FES 2 0,04 Pr. BCL 

Honoraris, estudis i treballs tècnics IMA-15100-62700 2009 2 IMA 26 1.511,68 Pr. Cajamadrid 

Honoraris, estudis i treballs tècnics IMA-15100-62700 2010 2 IMA 14 81,57 Pr. Caixa Penedès 

Àrea aparcament autocaravanes IMA-15100-62900 2010 2 IMA 22 223,16 UTE Agua 

Aportació Confederació Hidrogràfica Ebre IMA-16100-72000 2009 2 IMA 28 130,00 Pr. Cajamadrid 

Cobriment pista poliesportiva Vinallop IMA-34200-62201 2007 2 IMA 3 1.364,01 Pr. Cajamadrid 

Pavelló poliesportiu PAV-2 IMA-34200-62203 2010 2 IMA 29 241,25 UTE Agua 

Edificació magatzem embarcacions poc calat IMA-34200-62204 2010 2 IMA 29 455,06 UTE Agua 

Ampliació viver d'empreses IMA-43300-63209 2010 2 IMA 29 93,67 UTE Agua 

Adquisició material tecnic divers INF-92000-62300 2009 2 INF 3 53,40 Pr. CAM 

Inversió nova en sistemes informàtics INF-92000-62601 2007 2 INF 2 56,47 Pr. BCL 

Adquisició vehicles brigada LOG-92000-62400 2009 2 EQU 19 525,06 Pr. Caja Madrid 
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Inversió nova mobiliari actes socials LOG-92000-62500 2008 2 EQ 4 7,95 Pr. BCL 

Inversió de reposició parc mòbil LOG-92000-63400 2007 2 EQ 8 339,94 Pr. BCL 

Semovents POL-13200-62800 2009 2 POL 2 5.410,00 Pr. CAM 

Senyalització i mobiliari PRO-43200-62500 2010 2 PRO 4 116,83 Pr. Caixa Penedès 

Inv. nova edificis i altres constr.destin. servei REG-15000-62200 2007 2 REG 2 53,44 Pr. BCL 

Inv. nova maquin.instal. I utillatge REG-15000-62300 2009 2 PE 12 0,01 Pr. CAM 

Inversió nova material transport REG-15000-62400 2007 2 PE 11 100,00 Pr. BCL 

Inversió nova equips processos informació SER-92000-62600 2009 2 EQU 3 1.860,07 Pr. Cajamadrid 

   17.000,00  

A     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Finançament 

Rehabilitació de l'antic assecador de 
pauma i cabassos dels Reguers IMA-15100-61914 2013 2 IMA 1 17.000,00 

Pr. Cajamadrid  6445,04 
Pr. BCL  3873,51 
Pr. CAM  5463,41 
Pr. Caixa Penedès  
198,40 
Pr. Ruralcaja   6,50 
UTE Agua   1013,14 

 
Tercer - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense 
que se’n hagi formulat cap, les modificacions pressupostàries esdevindran definitivament aprovades, 
sense cap més tràmit. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per complementar la proposta el senyor Alcalde fa un petit aclariment:: És un tema tècnic, que els 
sobrants de diferents partides pressupostàries ja executades es passen a partides pressupostàries a 
executar. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tal com 
vam avançar a la comissió corresponent, ens abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres igualment ens abstenim. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, el 
nostre grup municipal mantindrà el grup d’abstenció que va manifestar ja en la Comissió, entenent 
que és un tema de gestió del pressupost al qual nosaltres en el seu moment ja ens vam oposar. 
Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
catorze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i 
ERC (2), i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC 
(3), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1). 
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
 
 
Seguidament es procedeix a tractar els assumptes no inclosos a l’ordre del dia:  
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde anuncia uns assumptes que estan fora de l’ordre del dia d’avui: Abans 
de passar a l’apartat de propostes dels grup municipals, hi hauria dos assumptes d’urgència a 
incloure a l’ordre del dia, que ja n’hem fet esment i que, per tant, un fa referència a l’aprovació i 
denegació de bonificacions a la quota tributària de l’ICIO i de la taxa de llicència urbanística, és 
merament tècnic, i l’altre a la denominació de l’Estadi Municipal Josep Otero. 
 
Voldria ratificar la urgència primer, si els hi pareix bé, de la proposta de denominació de l’Estadi 
Municipal de Ferreries, el de futbol, amb el nom d’Estadi Municipal Josep Otero. Ratifiquem la 
urgència i simplement manifestar que per acord unànime de la Junta de Portaveus aprovem 
denominar a l’Estadi Municipal de futbol el nom d’Estadi Municipal Josep Otero. 
 
En principi està previst, no els hi puc encara confirmar, que poguéssim fer l’acte d’acord amb el Club 
Deportiu Tortosa el proper diumenge per la tarde. Per tant, si és així, aquest és el motiu que també 
passéssim ara un acord que ja havíem pres feia uns mesos enrera. 
 
I passaríem al següent punt d’urgència, que és el que deia de l’aprovació i denegació de 
bonificacions en la quota tributària de l’ICIO i de la taxa. També votaríem la urgència, entenc que no 
hi ha cap problema. I també votaríem, si els hi sembla, l’acord, i entenc que també, igual que la 
urgència, se pot donar... La urgència i l’acord, l’acord ja, passem a l’acord. Si volen els hi dono la 
paraula. 
 

*-*-* 
 
 
10 -  DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DELS ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 
 
 
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. 

 
*-*-* 

 
 
11 - PROPOSTA D'ACORD DE DENOMINACIÓ DE L'ESTADI MUNICIPAL DE FERRERIES AMB EL NOM DE 
“ESTADI MUNICIPAL JOSEP OTERO” 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ L'estadi municipal de Ferreries és la instal·lació esportiva més antiga i més important que existeix a 
la ciutat per la pràctica de l’activitat esportiva del futbol, que es desenvolupa i practica tan a nivell 
individual, col·lectiu i per les diferents entitats de la ciutat de Tortosa. 
 
La figura del Sr. Josep Otero ha estat sempre lligada a qualsevol activitat esportiva de la ciutat,  
especialment constatada la seva vinculació amb el Club Deportiu Tortosa, entitat centenària i a la 
que va dedicar tota una vida tan com a jugador i entrenador així com a persona vinculada al club en 
diferents responsabilitats.  Cal recordar que va ser jugador del primer equip del Club Deportiu Tortosa 
durant 13 temporades, i és un dels màxims golejadors de la història del club.  
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També va ser durant 13 temporades entrenador del primer equip del Club Deportiu Tortosa. Va rebre 
la medalla d'or de l'esmentat club, així com la medalla al mèrit esportiu i menció d'honor de la 
Federació Catalana de Futbol, també va rebre la medalla de plata del Comitè Tècnic del Col·legi 
Català d'Entrenadors. 
 
Així mateix va ser fundador de l'Escola de Futbol Dertusa i en definitiva, més de 40 anys vinculat i 
amb contacte diari amb l'estadi municipal de futbol. 
 
Així mateix el Sr. Josep Otero va ser el fundador de l'entitat Ebre Escola Esportiva amb la finalitat  de  
fomentar i ensenyar tant la pràctica del futbol com els  valors fonamentals de l'esport. 
 
Considerant degudament justificat i acreditat que la persona del Sr. Josep Otero ha estat sempre un 
referent i model tan esportiu com humà per la ciutat de Tortosa. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar denominar l’espai públic de l’estadi municipal de futbol amb el nom de “Estadi Municipal 
Josep Otero”. 
 
Tortosa, 16 de setembre de 2013 

 
 
 

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 “ 

 

 
*-*-* 

 
 
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. 
 
 
 
 
12 - DICTAMEN D'APROVACIÓ I DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 
MUNICIPAL RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L'ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ 
EN LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.  
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’impost sobre construccions, 
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instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, formulades pels contribuents que més 
endavant es relacionen en els annexos I i II del present acord. 
 
Vistos els corresponents informes favorables i desfavorables- aquests darrers motivats per no trobar-
se entre els supòsits de bonificació que determina l’article 7è de la corresponent Ordenança fiscal, 
emesos pels serveis tècnics municipals, la referència dels quals s’inclou en els annexos I i II del 
present acord. 
 
Atès allò que preveu l’article 103.2.a) 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. 
 
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm.- I-4, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. T-5, reguladora 
de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, inclosos en l’annex I del 
present acord, hi concorren les circumstàncies indicades en l’article 103.2.a) 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. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Serveis Centrals emès en sessió extraordinària i urgent 
de 13 de setembre de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions o obres que es 
relacionen en l’annex I del present acord. 
 
Segon - Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, als contribuents que es relacionen el 
l’annex I del present acord. 
 
Tercer - Denegar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, 
instal·lacions o obres, així com les corresponents bonificacions de la quota tributària de l’impost 
sobres construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicencies urbanístiques, als contribuents 
que es relacionen en l’annex II del present acord, per no trobar-se en cap dels supòsits previstos en 
l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost sobres construccions, instal·lacions i 
obres, així com a l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. T-5, reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques. 
 
Quart - Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, indicant-los-
hi els recursos pertinents. 
 
ANNEX I 
 

NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra % 
Bonif Ref.  Serveis Tècnics  IMA 

40016831M Aragonès Blanch, Teresa Sant Antoni de Dalt  JS 90 I URB/20133717213 

B43840248 Borusia Via S XXI Pl Alfons XII, 2 50 I  URB/106711-47413 

H43877471 Com Prop. Pass Franquet, 2 Passatge Franquet, 2 90 I URB/071812-046913 

H43947803 Com. Prop. Croera 3 Croera, 3 50 I  URB/52211-047813 

H43447803 Com. Prop. Croera 3 Croera, 3 50 I URB/20110452-047713 

B64387301 Habitat Tortosa SL Bisbe Aznar, 9-11 90 I URB/053412-047313 
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40935731D Pedret Domenech, Josep Alcolea, 13 BT 50 I URB/201348-048013 

40009630A Sabate Querol. M Cinta Pl. Àngel, 2 90 I URB/201337-047213 

40929878K Salvado Arasa, Xavier Montcada, 13  90 I URB/22712-048113 

40906110N Salvado Royo, Amparo M. Jacint Verdaguer, 52 BT 50 I URB/051512-047013 

H-43593029 Com. Prop. Nuevas Galerias Generalitat, 73 90 URB-035511-163911IF 

40905116-F Francesc Colomé Gas Sant Antoni de Dalt, 15  90 URB: S-2011-IMA-1601 

40927887-P Marcos Reverter Bes Cruera, 16 50 URB: S-2011-IMA-1535 

G64685936 Fundació Privada Grego y Mayor  Ntra. Sra. de la Cinta, 6 50 URB: S-2011-IMA-1522 

40933175-Y Simo Sabate, Lluis Plaça Alfons XII, 7 50 URB: S-2011-IMA-1867 

39997740-G Vilanova Lleonard, Josep Sta. M. Rosa Molas,5 50 URB: S-2011-IMA-1868 

47622710-Z Curto Codorniu, Pau Era, s/n 50 URB: S-2011-IMA-1869 

47626350C Barberà Sabaté, Joaquin Luis Camí Moixonet, 45 RG 50   I/T URB/035511-183611IF 

40911873W Castells Barriga, Juan Rafael Sant Lluís, 32 90   I URB/080312-016913OF 

H55548655 Com prop. Edif. Coll Sant Joan Sant Blai, 13 90   I URB/081012-017113OG 

Q5000181G Congregación Siervas de Jesus Cervantes, 19 50   I URB/009912-084812IF 

40020477V Fabregat Ruperez, Jose Sant Antoni Padua, 2-8 JS 90   I/T URB/032010-042212IF 

40902663S Royo Ferrer, Jordi Hort d’en Nolla, 17 JS 50   I/T URB/041711-019612IF 

52606799A Sabaté Moreno, Jordina Berna, 5-7 RG 50   I URB/075611-039012IF 

40900513G Sol Cabrera, Maria Carmen Pujada Sant Francesc, 24 90   I/T URB/039611-019412IF 

40910105M Giménez Santiago, Bernardo Ros de Medrano, 17 90  I URB/081412-017013OF 

 
ANNEX II 
 

 

NIF 

 

Cognoms i noms Ubicació de l’obra Ref.  Serveis Tècnics  IMA 

40028501-Z José Carles Cugat Arnaldo  de Jardí, 101 bx URB-035511-164311IF 

H-55366635 Com. Prop. Carrer de la Rosa, 12 De la Rosa, 12 URB: S-2011-IMA-1549 

47623846-T Núria Cabanes Vall De la Rosa, 3 URB: S-2011-IMA-1551 

B-43412204 Colomé Mulet, Sl. Polígon 86, parcel·la 99 URB: S-2011-IMA-1511 

40935724-W José  Antonio Navarro Moreno Nou de Santa Clara, 16 URB: S-2011-IMA-1547 

H-43673995 Com. Prop. Montcada, 13 Montcada, 13 URB: S-2011-IMA-1550 

X-3906223-H Francesc Odisae Kalu Sant Francesc, 39 URB: S-2011-IMA-1553 

H-55531107 Com. Prop. Carrer de la Mercè, 3 De la Mercè, 3 URB: S-2011-IMA-1552 

47825432Z Bonfill Folqué, Maria Cinta Pascual Roca, 18 URB: S-2010-IMA-1767 

47820233J Cid Garcia, José Maria Fc. Mestre Noé, 48 URB: S-2010-IMA-2400 

H43517077 Com. Prop. La Rosa, 13 La Rosa, 13 URB: S-2010-IMA-2399 

H4387741 Com. Prop. Passatge Franquet,2 Ciutat, 5-7 URB:S-2010-IMA-2402 

H43277664 Comunitat Prop. Edifici Mundial Teodor González, 10 URB/097611-041212IF 

40924168S Delsors Pomar, Ana Candelaria Teodor González, 30 URB: S-2010-IMA-1768 

52605537Y Garcia Lozano, Nazario Replà, 10  2 URB: S-2010-IMA-1626 

B43237916 Martí i Martí SL Santa Teresa, 4 URB: S-2010-IMA-1626 

46655104H Miralles Majo, Guillem St Tomàs Sta Clara, 9 URB: S-2010-IMA-2420 
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443947803 Panisello Royo, Roser Cruera, 3 URB: S-2011-IMA-0088 

B43514504 Residència 3a Edat l’Onada SL Bisbe Serra, 6 URB/019912-038912IF 

A43718881 Sansa de l’Ebre SA Ctra. València, km 20  VN URB/2336/10 

B43467760 Tere Terres SL Lluís Millet, 1 URB/016311-038812IF 

B43792480 Yaiza Aragones Promocions SL Trv Jerusalem, 27 URB/714/2011  

 “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: En aquest punt nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Monclús, també s’abstenen? Sí, senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Bé, nosaltres votarem a favor tal com vam votar a la mateixa 
Comissió Informativa. L’únic que pregaríem és que, quan aquest matí hem anat a revisar l’expedient, 
hem vist que hi havia sol·licituds per part d’usuaris que demanaven el retorn de l’exempció de la 
bonificació del corresponent import a pagar, hi havia demandes de fa més de 3 anys: de 2010, 2011, 
2013, la qual cosa intentem, si pogués.. Bé, és el que he observat a les sol·licituds. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, però en tot cas, senyor Roig, si té interès en això, hauria 
de comprovar tot l’expedient, perquè pot ser que la demanda inicial es fes fa 3 anys, es demanés, 
perquè ara les sol·licituds aquestes estan al dia, no només en la concessió, sinó en el retorn aquelles 
que s’han de retornar. Llavors, una cosa és que la demanda inicial es faci fa 3 anys, se’ls hi faci 
aportar documentació, alguns no executen l’obra, no la paguen fins a posteriori i això farà que des de 
la demanda inicial fins avui hi hagi 3 anys de retràs, però no vol dir que hagi sigut causa imputable a 
l’Administració i, per tant, si no és causa imputable a l’Administració no ens pot pregar res.  
 
Ara ho tenim al corrent. Tenim al corrent tant el reconeixement, de fet la urgència és també per poder 
pagar algunes d’aquestes, i totes, a diferència del que passava en altres moments, totes les que es 
reconeixen procedeix a la seva devolució amb caràcter immediat. En tot cas, agraeixo... 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: A veure, senyor alcalde, permeti’m, pregar li puc pregar, 
pregar no és qüestió de..., i més i més... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Pregar pot pregar el que vulgui. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Permeti’m que acabi. I més quan se’ns va demanar en una 
Comissió extraordinària en caràcter d’urgència per poder portar això aquí, per tant, res més a dir. Jo 
he demanat el que tenia que demanar i moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé. Senyor secretari, que consti en acta que jo ja he 
contestat el que havia de contestar. I moltes gràcies. 
 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE DEFENSA DELS SERVEIS SOCIALS 
DE PROXIMITAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Convergència i Unió: 
 
 
“ La proposta de l'Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, en el 
cas que s'aprovi i s'apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d'amenaça per a la continuïtat del 
sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s'ha anat construint des dels 
anys 80. 
 
En l'actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posaren perill el 
sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels drets individuals 
i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l'etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques 
passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en perill un model de convivència, 
benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida. 
 
Per aquest motiu, en aquests moments que s'estan gestant els esborranys de reforma de 
l'Administració local, l'Ajuntament de Tortosa mostra la seva preocupació per les greus 
conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social el 
desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les persones, 
especialment les mes vulnerables. 
 
Així mateix posem de manifest la importància dels consells comarcals com a òrgans gestors de la 
prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 
 
Per tot l'exposat, l'Ajuntament de Tortosa aprova la següent moció adoptant els següents ACORDS : 
 
1. En cas que s'arribi a aplicar la modificació que planteja aquest Avantprojecte, l'Ajuntament de 
Tortosa demana al Govern de la Generalitat que insti el Govern espanyol i  els legisladors estatals  – i 
també als de Catalunya– a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l'Estat 
del Pla concertat de prestacions bàsiques de serveis socials per a les corporacions locals, assegurant 
el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals.  
 
La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat 
establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE). 
 
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s'apliqués la proposta del Govern espanyol sinó que 
s'apliqués la llei catalana, l'Ajuntament de Tortosa insta al Govern de la Generalitat a garantir el 
finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori. 
 
3. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords. “. 
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*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Algueró 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal de CiU, senyora Anna Algueró i 
Caballé: Senyor alcalde, regidores, regidors, aquesta proposta, com molt bé saben els membres de la 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones, ja la vam comentar i la vam tractar allí. Correspon a 
un posicionament de l’Ajuntament de Tortosa davant la proposta de l’Avantprojecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que en cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya 
plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de serveis socials de 
responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80. 
 
Aquest sistema de serveis socials, com vostès ja saben, ha costat molt d’aplicar-se i d’implementar-
se, portem molts anys lluitant per aconseguir poder arribar a totes les persones de cadascun dels 
municipis. 
 
L’Ajuntament de Tortosa creu que presentant aquesta moció per instar als governs, tant al de la 
Generalitat com el Govern central, que puguin tenir en compte que el finançament dels ajuntaments 
com a entitats més properes a l’usuari que es tingui en compte i que es respecti tant als ajuntaments 
com és el nostre de més de 20.000 habitants, com als consells comarcals que atenen a tots els 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants. 
 
Pensem que el nostre posicionament és de defensar aquest serveis perquè són útils a la societat, 
són necessaris i també deixeu-me dir que “ojalà” no es necessitessin perquè les coses anessin molt 
bé, però donades les circumstàncies de cada vegada implica més treball, més dedicació i més servei 
per als necessitats. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del 
nostre grup municipal no compartim aquesta importància dels consells comarcals com a òrgans 
gestors de prestacions de serveis. Sempre hem dit que els consells comarcals per a nosaltres són 
institucions a desaparèixer. Nosaltres hem defensat la necessitat absoluta de la vegueria Terres de 
l’Ebre. 
 
Volem recordar unes paraules del tortosí Josep Maria Franquet, doctor en ciències econòmiques i 
professor de matemàtiques i estadística a la Universitat a Distància, on deia textualment “la vegueria 
es podria fer demà mateix si volgués el Govern de la Generalitat perquè la divisió a nivell de 
l’Administració pública catalana, fins i tot de l’Administració local, depèn únicament i exclusivament 
d’ella”. Naturalment, ni a Barcelona ni a Tarragona els interessa gens ni mica el tema de la vegueria. 
 
Parlen vostès de benestar i qualitat de vida. No sabem ben bé a què és refereixen perquè a Tortosa, 
no cal anar molt més lluny, hi ha moltes famílies, famílies de Tortosa de tota la vida, que si no fos pels 
pares o pels avis, de vegades amb pensions ridícules, es trobarien vivint sota el pont. Hi ha moltes 
famílies de Tortosa de tota la vida que sense els avis ni tan sols podrien menjar. Llavors, no entenem 
com poden parlar de qualitat de vida i de benestar. 
 
Hi ha moltes famílies, famílies tortosines de tota la vida, que l’única opció que tenen per poder 
sobreviure és tornar a casa dels pares o dels avis, ja que no tenen cap tipus d’ajuda social. Aquestes 
famílies quan van a l’Administració la resposta que obtenen és: busca l’ajuda de la família perquè 
aquí no et podem res.  Curiosament, aquesta resposta de tornar a casa dels pares o dels avis no se’ls 
hi dóna als immigrants. Perquè a aquesta gent no se’ls hi diu que tornin a casa els pares o dels avis? 
 
Volem recordar per a qui no se’n recordi, que tal i com va publicar la premsa en el seu moment i al 
Diari Oficial de la Generalitat, el 80% de les ajudes al lloguer són per a immigrants, mentre la gent de 
casa ha d’anar a viure amb els avis amb pensions de 600, 700 o 800 euros al mes. 
 
També cal recordar que tota mena d’ajudes socials: beques menjador, beques transport i altres 
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moltes, van a parar majoritàriament a mans dels immigrants. 
 
No voldríem acabar la nostra intervenció sense recordar que divendres passat la premsa, no a la 
premsa catalana, ja que aquesta imagino no pot mossegar la mà que li dóna de menjar amb diners 
públics, publicava un informe de la Unió Europea on deia que Catalunya és la regió més corrupta 
d’Espanya i una de les pitjors gestionades de tota la Unió Europea. Concretament deia que Catalunya 
està a l’altura d’alguns dels territoris més corruptes d’Europa, com alguna regió d’Itàlia, Grècia i 
repúbliques ex-soviètiques. Tampoc l’Estat espanyol en surt gaire ben parat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde fa la següent observació: hauria d’anar acabant, senyor Casanova. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Continua amb la seva intervenció el Sr. Casanova: Sí, només per acabar, per resumir. Aquell famós 
oasis català que se’ns volia vendre des de l’època del president Pujol fins avui, tots els governs que 
han passat per la Generalitat han portat Catalunya a ser un pou de corrupció i amb una gestió 
indecent. Evidentment, aquesta moció la votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, un cop 
més observem com aquí en aquest Ple es planteja una moció contra un avantprojecte, és a dir, un 
text que és susceptible de moltes modificacions i, a més, modificacions per a qui té la competència 
per fer-les, que en aquest cas és el Congrés i el Senat.  
 
Dit això, jo voldria dir que tot té una part positiva i una part negativa, com en aquest cas, en aquest 
avantprojecte. Em pregunto si és positiu, per exemple, millorar i adequar la normativa bàsica de 
l’Administració local millorant la seva organització i el seu funcionament i el seu control econòmic 
financer. O si és positiu, em pregunto i dic que sí, clarificar les competències municipals per evitar 
duplicitats amb altres administracions, el qual origina un desconcert ciutadà i l’assumpció sense 
diners municipals de competències que no li són pròpies. O em pregunto i dic que sí, que és positiu 
en aquest avantprojecte, el racionalitzar l’estructura organitzativa dels ajuntaments, molts cops 
sobredimensionada . O també em pregunto si és positiu i dic que sí, que conquerir els principis 
d’eficiència, conquerir els principis de sostenibilitat i conquerir el principi de control financer. O també 
és positiu, com ara el company d’alguna forma al·ludia, aconseguir economies d’escala amb els 
serveis que són comuns als municipis, centralitzant-lo en òrgans supramunicipals que en aquest cas, 
com deia el company, podia ser una vegueria o en el seu cas les diputacions. O pot ser positiu, i jo 
crec que sí, ordenar responsablement les retribucions públiques municipals i, en principi, tot això ens 
donaria la idea de rebutjar la moció que ha plantejat Convergència i Unió. 
 
No obstant, no obstant un aspecte pot ser negatiu. Potser dic, ja que parlem d’un avantprojecte 
susceptible de modificacions, que és el tracte que es dóna als serveis socials municipals, ja que en 
principi, en principi, pareix, pareix que modifica la concepció d’aquests serveis socials, apropant-los 
més a la beneficència, modifica la distribució competencial llevant-li als ajuntaments i modifica la 
responsabilitat pública impulsant, d’alguna forma, indirectament la gestió privada d’aquests serveis. 
 
Té un valor per a nosaltres el sistema actual, que és la seva proximitat a la ciutadania, en part 
gràcies als ajuntaments, que és l’Administració més propera als ciutadans. Un punt per a nosaltres 
també fonamental: la prestació ha de ser apolítica, és a dir, no utilitzar aquests sistemes 
d’assistència social com a instruments de clientelisme, sinó com una acció purament social, oberta, 
justa i realista. El tractament del sistema de serveis socials és per a nosaltres importantíssim, tant 
que a l’espera de les modificacions que poden i deuen produir-se, la importància d’aquest tema ens 
pressiona per fer que el nostre posicionament sigui d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal, Iniciativa per Catalunya Entesa per Tortosa, ja hem manifestat que estem en contra 
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d’aquest Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, per a que la 
gent ens entengui una llei que està fent el Govern del Partit Popular a Madrid, en relació a tot allò o 
com han de funcionar i finançar els ajuntaments a Catalunya i al nostre país. 
 
Per al nostre grup municipal considerem que aquest Avantprojecte de llei respon a les polítiques 
europees de retallades i d’austeritat que s’estan venint marcant des de la coneguda troica formada 
pel Banc Central Europeu, també per la Unió Europea i pel Fons Monetari Internacional que estan 
demostrant que són un fracàs absolut, que estan fent que cada vegades hi hagi més pobresa, i per 
un altre extrem més rics, i que la pròpia ONU, l’Organització de Nacions Unides, està dient que als 
països on s’està aplicant aquesta política estan desapareixen les classes mitjanes.  
 
I és en aquest sentit que estem en contra d’aquesta llei perquè aquesta llei també, com bé explicava 
la regidora que proposa la moció, el que significarà serà la privatització o la fi dels fons públics per 
als serveis socials dels ajuntaments, també del nostre i, per tant, des del nostre grup estem 
totalment en contra. 
 
Estem en contra perquè considerem que no s’ha de retallar més benestar social, tenint en compte 
que les polítiques de benestar social al nostre país són molt baixes en relació a la resta d’Europa i, a 
més a més, consideren, al contrari del que s’ha dit aquí, que els serveis socials són totalment 
necessaris per buscar la cohesió de la nostra societat. 
 
El que també volem dir és que aquesta proposta ve per part de Convergència i Unió, que és un grup 
que per una altra banda també està aplicant aquestes mateixes polítiques des de la Generalitat i en 
aquest sentit, també ho hem de dir, ens agradaria que les retallades que també s’apliquen des del 
Govern de la Generalitat en temes de sanitat o educació fossin contestades de la mateixa forma que 
avui són contestades aquestes retallades que ens imposa el Govern de Madrid amb el seguiment de 
les polítiques de retallades europees. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, estem d’acord una mica amb el 
que ja s’ha dit aquí, és una llei estatal que vol ficar-nos el dit a l’ull a l’Administració local de 
Catalunya, vull dir, la moció que el seu grup avui presenta és una demostració, una més, de la relació 
que tenim respecte, el Govern de l’Estat espanyol respecte a Catalunya. I quina relació és? Doncs, la 
del “mando y ordeno”, dit d’una altra manera, en aquest cas jo legislo, Espanya, i tu Catalunya a 
creure. Per tant, és una relació imposada, és una relació colonial. I pensem que no ens convé aquest 
tipus de relació amb l’Estat.  
 
Ara ho veiem respecte al dels serveis socials, però també ho hem vist respecte a la llengua, a la 
cultura, al transvasament del riu, al finançament, vull dir, en tot ho veiem. Per tant, la gent que ho va 
veure, el dia 11 de setembre va sortir al carrer per barrar el pas a la imposició. I la gent cridava 
“independència. In, inde, independència”, això és el que cridava la gent. I Esquerra no vol mai més 
que lleis espanyoles decideixin el què hem de fer l’Administració catalana i que això pugui afectar a la 
forma de funcionar l’Administració local de la nostra nació.  
 
Per tant, a Esquerra el que demanem és que s’agilitzi el procés de la consulta al 2014, per tal d’evitar 
que es donin situacions com aquestes que han entrat a la moció d’avui. És l’hora de passar de cridar 
“independència” a què la poguéssim votar, és l’hora d’això, de cridar “independència” a votar 
independència o cadascú el que vulgui. 
 
Aquesta moció és un exemple de la vinculació directa entre reivindicacions socials i nacionals. El 
nostre grup és això que hem comentat, li donarem suport. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, de 
vegades quan un s’asseu a aquesta cadira, a aquest plenari, a vegades pensa: això és com el dia de 
la marmota, no només perquè moltes vegades l’alcalde, com ha fet avui, i la portaveu de 
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Convergència i Unió es dediquen de forma constant a dir que la culpa és dels socialistes, que el 
tripartit és el dimoni, que Esquerra Republicana va governar amb nosaltres, cantarelles que per a 
nosaltres ja són molt comuns, sinó perquè la moció que avui presenta el grup municipal de 
Convergència i Unió en contra de l’Avantprojecte de la llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local ja la va presentar aquest grup en aquest plenari el mes de març i vostès, 
senyora Alguerò, la van votar a favor i ho podem buscar. 
 
Està bé, està bé que 6 mesos després el vostre grup, de que nosaltres presentéssim aquesta moció 
en aquest sentit que, per cert, va tenir en contra també el vot del Partit Popular, vostès es despertin i 
avui en presentin una de similar. Sis mesos però benvinguts, mai és tard si la dita és bona. 
 
Com segur recordaran, en la nostra moció no només demanàvem finançament per als serveis 
socials, sinó que mostràvem el nostre rebuig a l’Avantprojecte sencer de la reforma de l’Administració 
local que planteja el Govern del Partit Popular, ja que per a nosaltres representa un atac sense 
precedents contra l’autonomia local i el camí cap a la privatització dels serveis públics. 
 
Tornem a reivindicar el papers dels ajuntaments com a Administració més propera als ciutadans i 
ciutadanes i prestadora dels serveis públics de proximitat i de qualitat. L’actual Avantprojecte de llei  
es tracta d’una reforma regressiva que prioritza la centralització dels serveis públics i no garanteix la 
prestació dels serveis de qualitat que donin resposta a les necessitats dels nostres ciutadans.  Traure 
competència als ajuntaments no comporta millorar l’eficàcia com tracten de fer-nos creure des de les 
dretes, sinó senzillament allunar als ciutadans de qui pot resoldre els seus problemes. 
 
Des de fa quasi 40 anys, els ajuntaments han estat una part fonamental important de la construcció 
de la democràcia, assumint fer coses que no ens tocaven fer per solucionar problemes dels nostre 
veïns i les nostres veïnes. Perquè som l’Administració més propera, la que rep de primera mà les 
necessitats diàries de la nostra població. I en el transcurs d’aquests anys hem donat servei a qui el 
necessitava perquè altres no ho feien i ara, des de les dretes, ens diuen que si no complim amb els 
criteris econòmics no només trauran les competències als ajuntaments, sinó inclús es podran arribar 
a deixar de prestar. 
 
Com vam dir al mes de març, diem ara al setembre: no a la llei que té per objectiu privatitzar els 
servis públics i sense tenir en compte el benestar dels ciutadans. Aquesta llei no millora la qualitat de 
vida dels ciutadans ni resolt el problema del finançament. Aquesta llei, els ciutadans tindran menys 
serveis i pitjor prestats. I tot quan resulta que les administracions locals no són, ni molt menys, les 
que deuen més diners ni les que gasten més. I ara, com en el mes de març, la nostra oposició serà 
frontal a l’actuació de tota llei que perjudica a tots els tortosins i tortosines i especialment als nostres 
conciutadans de les Terres de l’Ebre. 
 
I si finalment el Govern del Partit Popular porta endavant aquest magnicidi de l’Administració local, al 
menys que puguem regatejar amb l’aplicació de la llei catalana. 
 
Per aquesta raó votarem a favor, agraint al grup de Convergència i Unió que poc a poc vagi acceptant 
les nostres propostes i a veure si així s’animen a acceptar-ne més. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. En tot cas, abans de passar 
la paraula a la regidora per a fer-li un prec, ara li faig un prec jo, que no falti a la veritat, que no digui 
mentides, perquè la regidora portaveu d’aquest grup municipal avui ni ha intervingut. Per tant, com 
que encara ni ha intervingut no h pogut dir res de tot el que ha dit vostè. I jo, ni a Esquerra 
Republicana, ni al tripartit no els he esmentat. Per tant, facis la seva pel·lícula però no en vulgui 
vendre una altra. 
 
Intervenció de la Sra. Algueró 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Algueró: Alcalde, regidores, regidors, primer que res gràcies als que 
han donat suport a aquesta moció. 
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Aquesta moció es presenta ara perquè justament ara és quan està el Projecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. O sigui, mentre s’està preparant o s’està 
estudiant hem de veure què és el que volen o què és el que pretenen fer, no? Una vegada sabem el 
què pretenen fer, intentem dir la nostra posició. 
 
També han dit la seva posició les dues entitats municipalistes que formen part de Catalunya: 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Han posat aquesta 
posició en contra d’aquesta llei perquè consideren això, no?, que vulnera un treball que s’ha fet de 
molts anys enrera, amb moltes persones, de cara als més necessitats i pensem que això té un valor, 
té un valor de les persones que han fet la seva dedicació, ha estat la seva vida treballar en aquest 
camp, intentant fer el millor possible i que actualment, en unes condicions duríssimes, amb el mateix 
pressupost o de vegades amb menys pressupost, estan realitzant la seva tasca davant de moltes 
més necessitats. 
 
També voldria contestar al senyor Casanova perquè el senyor Casanova ha dit sobre els consells 
comarcals. A veure, actualment, la nostra Catalunya està dividida en consells comarcals. Jo no sé el 
dia de demà si hi haurà la vegueria o no, no depèn de nosaltres, no depèn de Catalunya. Depèn 
d’unes lleis de fora que ens han de permetre fer aquesta vegueria. O sigui, de moment tenim els 
consells comarcals, pensem que és una bona eina per arribar a cadascun dels ciutadans que estan 
al més petit poblet i per això els defensem. Com Ajuntament més gran d’aquesta comarca i de les 
Terres de l’Ebre, considerem que la nostra tasca també és defensar la seva funció perquè pensem 
que la fan molt bé. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), 
ERC (2) i I-ET-E (2), un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC, 
i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER A CONTINUAR LA 
MILLORA DE DIVERSOS ESPAIS DEL PARC MUNICIPAL TEODOR GONZÁLEZ 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa: 
 
 
“La ciutat de Tortosa compta amb un parc municipal fruit de l'expansió urbana de la ciutat al segle 
XIX. Aquest espai és el pulmó de la ciutat i la zona verda de referència. Construït per indicació de 
l’alcalde tortosí Teodor González, el parc s'ha convertit al llarg dels anys en el lloc de trobada dels 
tortosins i tortosines en diumenges, dies de festa i moments d'esbarjo. 
 
Al 2009, i gràcies als recursos obtinguts de manera extraordinària per l’ajuda del Pla FEIL, es va 
realitzar una reforma integral valorada en gairebé 700.000€, on es va poder renovar i millorar les 
instal·lacions elèctriques i de reg, així com el mobiliari urbà entre d'altres. 
 
Ara bé, després d'aquella rehabilitació extraordinària, les millores s'han aturat i es limiten a la tasca 
del manteniment de la jardineria, havent deixat alguns elements sense la seua corresponent 
rehabilitació o simplement, eliminació. 
 
Cal destacar en primer lloc, el monòlit dedicat a Federico Mayor Zaragoza, que es troba en i un estat 
de deixadesa tan important que gairebé ni es llegeix la inscripció. Proper al monòlit dedicat a 
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Zaragoza, en trobem un altre del que no es pot desxifrar la seua llegenda, ni a qui està dedicat. Un 
altre monument, dedicat a la Guardia Civil, amb inscripció lateral dedicada al "Caudillo", situat a 
l'altre costat del "Restaurant del Parc", està brut i amb pintades. D'altra banda, darrera dels 
gronxadors del passeig Central, hi ha un altre petit bloc de pedra, on gairebé no s'hi pot llegir què hi 
posa tant per la brutícia com les pintades. Finalment, a l’entrada principal del parc hi ha unes restes 
històriques sense cap tipus d'identificació ni explicació. 
 
Una atenció a banda, mereix l'antiga locomotora de vapor del tren del Carrilet que unia Tortosa amb 
el Delta de l'Ebre, un element històric que fou instal·lada el 1968, que es troba rovellada i en un estat 
perillós.  
 
Atès que la ciutat de Tortosa treballa per ser una referència en el turisme cultural i natural del país 
aprofitant la seua estratègica situació. 
 
Atès, que ara fa quatre anys es va realitzar una remodelació de manera profunda sense finalitzar en 
tots els elements del parc municipal Teodor González. 
 
Atès, que cal no tornar a deixar que la degradació afecti a un nombre massa elevat d’elements que 
faci inviable la seua rehabilitació sense una gran inversió. 
 
EI grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa al Ple els següents ACORDS: 
 
Primer - Que es netegin les pintades i brutícia dels diferents monòlits abans esmentats. 
 
Segon - Que es revisin, eliminin, rehabilitin o restaurin les inscripcions o dedicatòries dels mateixos. 
 
Tercer - Que se senyalitzen aquells que no tinguin cap explicació de caire històric. 
 
Quart – Que es restauri la maquina de vapor del tren del Carrilet. “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa 
per Tortosa - Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, presentem 
una proposta per tal de continuar, com vostè ha dit, la millora de diversos espais al parc Teodor 
González de la nostra ciutat. 
 
Aquesta és una proposta que ens han fet arribar diferents grups de ciutadans que estaven 
preocupats per alguns dels elements que avui en dia encara queden al parc municipal Teodor 
González. Abans però volem recordar, tal i com diu la pròpia moció, que reconeixem que al 2009 ja 
va haver una tasca de millora molt important per part del Govern municipal en relació al parc Teodor 
González on es van invertir gairebé 700.000€ a través del fons Zapatero, aquell fons que el Govern 
central donava als ajuntaments per fer diferents millores a les ciutats i pobles del nostre país. 
 
Però igualment o després d’haver-se fet aquestes millores, el que aquest grup de ciutadans constata 
és que encara hi ha alguns elements per arranjar, sobretot aquells que podríem anomenar de 
manera genèrica com a monuments. 
 
En aquest sentit, volem recordar que al parc municipal Teodor González hi ha diferents monòlits que 
estan tots bastant en un estat precari, per exemple, tenim un monòlit dedicat al senyor Federico 
Mayor Zaragoza al qual fan falta moltes de les lletres. Tenim un altre monòlit dedicat a la Guàrdia 
Civil on pràcticament no queden tampoc cap de les inscripcions. I també n’hi ha dos on no hi ha 
absolutament cap tipus d’indicació. 
 
Per una altra banda, també hi ha unes restes arqueològiques davant de l’antiga Llotja municipal, a la 
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zona de la gespa, on tampoc hi ha cap tipus de senyalització d’on provenen. I finalment, l’element 
més important que amb insistència ens comentaven aquest grup de ciutadans és la situació en què 
es troba jo diria la mítica màquina del Carrilet, conegut Carrilet que unia la nostra ciutat amb el Delta 
de l’Ebre. 
 
És per això que el nostre grup municipal el que proposa al Ple de l’Ajuntament és que, davant 
d’aquesta situació i reconeixent totes les millores que s’han fet, s’intenti fer un esforç en els propers 
temps, tampoc posem de manera concreta quan, per intentar arranjar tots aquests elements. Els 
acords que proposem al Ple són: 
 
El primer, que es netegin les pintades i brutícia dels diferents monòlits abans esmentats. El segon: 
que es revisin, eliminin, rehabilitin o restaurin les inscripcions o dedicatòries dels mateixos. El tercer: 
que senyalitzin aquells que no tinguin cap explicació de caire històric. I finalment, que es restauri la 
màquina de vapor del tren del Carrilet. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, senyor 
Jordan miri, la veritat és que aquesta moció la veiem amb molt bons ulls, creiem que és encertada, 
molt encertada i que demana coses amb molt sentit comú. 
 
Estem absolutament d’acord en què es netegin les pintades i que es tragui la brutícia, que es restauri 
i rehabiliti les inscripcions dels diferents monòlits ja mencionats per vostè i, per suposat, que es 
restauri la màquina del Carrilet. 
 
Només tinc una cosa amb la que no estic del tot d’acord, que és el punt segon de l’acord on vostè ha 
fet servir la paraula “eliminar” o “eliminin”. Pensem que la història no es pot eliminar, ni canviar, ni 
modificar, ni manipular. La història, ens agradi o no, i a mi hi ha moltes coses de la història que no 
m’agraden com suposo que a vostè tampoc, la veritat és que no la podem canviar. 
 
Donarem suport a aquesta moció si retiren la paraula aquesta: “l’eliminin” del segon punt de l’acord. 
En cas contrari ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, la moció 
planteja la millorar del parc municipal i, en efecte, si Tortosa vol ser un referent en el turisme cultural 
i natural té que cuidar el patrimoni d’aquest tipus i, entre ell, el parc Teodor González. A més, la 
ciutadania tortosina té el dret a gaudir del parc com sent l’amor pel parc, i a gaudir-lo i sentir aquest 
amor en les millor condicions. I a més, cuidar-lo de forma continuada, no a copsades, ens 
estalviaríem inversions econòmiques cada vegada més feixugues. 
 
Els 42.000 m2 del parc municipal, en tots els seus aspectes: Llac Vell, Porxo del Blat, llac dels 
peixets, les despulles d’una església paleocristiana, etc., mereixen un tracte acurat i continu, com 
també per exemple ho mereix el Parc de la Fira o el magnífic passeig dels plataners d’Índies, les 
palmeres datileres i xilenes, les magnòlies, els pins, els “cebres”, les carrasques, etc., han de viure 
cuidats, i a poder ser tranquils, que no ho estan, veient el què els ha succeït en altres indrets de la 
ciutat a molts companys de gènere. 
 
Però vull afegir tres punts a la moció, al text de la moció i un altre que condiciona el nostre vot en un 
sentit o un altre. Primera aportació al fons de la moció, creiem que cal millorar la il·luminació i el 
manteniment de la il·luminació. Segona aportació: que cal que hi hagi una vigilància adient. I per 
tercera aportació: que cal que recuperi el paper que desenvolupava el parc municipal durant 
l’ExpoEbre en els seus moments. 
 
I una altra aportació, una altra acotació que d’alguna forma ho ha dit el company anteriorment, si es 
pogués retirar el terme “eliminin” en l’acord segon quan diu que es revisin, eliminin, rehabilitin, 
restaurin les inscripcions o dedicatòries als mateixos, nosaltres votaríem a favor de la moció. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Fer lloances del que és el parc municipal, del que ha 
significat i el que significarà em sembla que el nostre grup ja no ho farà, tothom ho sap. 
 
Bé, votarem que sí a aquesta moció que ha presentat el grup d’Iniciativa. Però també els hi 
suggeriríem que al segon punt, en lloc d’eliminar, ens semblaria al nostre grup més adient, més 
adequat que explícitament s’inclogui “desar”, o sigui, “adesar” a un dipòsit municipal, doncs, els 
monòlit o la placa que hi ha una dedicatòria al Caudillo que a la glòria estigui. 
 
Per tant, la nostra posició és que sí, però millor guardar la placa aquesta a una espècie de museu. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyor 
Jordan vagi per endavant que votarem a favor de la moció estrictament tal i com està. I ho farem per 
dos motius. En primer lloc perquè estem d’acord amb que el parc municipal és un dels nostres actius 
que com a ciutat no podem deixar que es perdi. 
 
Com bé exposeu a la vostra moció, l’any 2009 gràcies al Pla Zapatero es van invertir 700.000€ en la 
seva millora, renovant part de les instal·lacions i mobiliari urbà. En aquell moment, i tal com sempre 
ens recorda l’alcalde, en que hi havia diners, es va vendre amb bombo i plateret, entre altres, que es 
feia una reposició dels elements vegetals, de restauració de ferms, reconversió d’una part de reg de 
goteig, la remodelació del parc infantil, rehabilitació d’un recorregut esportiu. I com ben bé reflectiu, 
des de llavors les millores s’han aturat i el deteriorament del parc cada dia és més evident. 
 
Avui poc queda de la gran varietat d’espècies de més de 600 dels diferents hemo-climes, la majoria 
desapareguts per manca de cura. Les malles anti-herba amb fibra de coco han estat retirades perquè 
no eren adequades, havent estat una inversió completament desastrosa, només fa falta anar al parc 
infantil i veure-ho. 
 
Continua havent arbres malalts, parterres molt mal cuidats, el reg per goteig funciona de forma 
lamentable, una part de l’enllumenat del passeig central no funciona perquè s’ha apagat. Algunes de 
les màquines esportives ha patit desperfectes i el parc infantil ha patit atacs vandàlics sense que 
s’hagi reposat el mobiliari. De fet, per si algú dubta, els dos sostres que tenien les casetes del parc 
infantil van desaparèixer i no s’ha posat, reposat. 
 
La rehabilitació del parc venuda com una gran obra pel Govern municipal s’ha esfumat en quant ha 
quedat sota la seva responsabilitat. Ho hem repetit moltes vegades, no es tracta només d’inaugurar 
coses, sinó de mantenir-les i aquesta és una de les assignatures pendents del Govern municipal de 
Convergència i Unió al nostres entendre. I això no és d’estranyar, ja que el manteniment global de la 
ciutat cada dia també és més deficient, cada dia al carrer hi ha més gent que Tortosa està bruta i 
Tortosa està fosca. Només cal veure les fotos i fotos i fotos que cada setmana ens arriben a la 
campanya que vam llençar des del nostre partit “Xeic, pos com tenen Tortosa”.  
 
Per aquesta raó recolzem plenament la iniciativa presentada. El manteniment del parc és deplorable, 
l’estat dels seus monuments clama al cel i estan en un estat de deixadesa preocupant. Com molt 
preocupant és que al parc municipal existeix una inscripció dedicada al Caudillo, el que demostra que 
el Govern de Convergència i Unió d’aquest Ajuntament ha entrat en un doble joc que despista a 
tothom: un dia s’agafen a l’estelada i es fan cadenes al voltant del pont; al dia següent permeten que 
existeixi una placa dedicada al Caudillo d’Espanya por la grácia de Dios al parc municipal. Es fan la 
foto amb l’estelada i el pont darrera, i després donen abraçades a l’alcalde franquista, al qual fan un 
rendiment i homenatge. 
 
Votarem a favor de la moció perquè considerem essencial per la qualitat de la vida dels tortosins i 
tortosines, perquè volem que s’inverteixi en el nostre patrimoni. El manteniment dels monuments i 
les ruïnes arqueològiques, el Carrilet, el parc en general és fonamental per a que posi fi a la 
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decadència que amenaça entrar en aquest emblemàtic espai de la ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Té la paraula la senyora Roigé. En 
tot cas m’ha paregut fora de lloc algun dels comentaris que ha fet respecte a algun alcalde i ex-
alcalde que va ser abraçat per tots. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Si de cas, més endavant crec que 
avui caldrà contestar també al senyor Roig, perquè realment s’ha lluït. Ha anat dient determinades 
coses, però s’ha lluït, però al final realment és bastant lamentable com ha acabat la seva intervenció. 
 
Realment, pel que fa a aquesta moció no entenc ara que siguin vostès els que presentin una moció, 
com han fet altres grups abans, de coses que o ja s’han fet o ja s’està treballant en aquest sentit, 
perquè si crec que algun grup municipal, algun Govern d’aquest Ajuntament ha treballat i s’ha bolcat 
amb el parc municipal, és el Govern actual, des de que va entrar aquest Govern a l’any 2007 fins al 
dia d’avui. 
 
Perquè jo els preguntaria com estava el parc. Possiblement li preguntaria més al Partit Socialista 
desprès d’haver escoltat la intervenció del senyor Roig. Com estava el parc l’any 2006?, com està el 
parc avui, a l’any 2013?, o com estava el parc a partir de l’any 2009, 2010, 2011?, inclús des del 
principi, perquè ens hi vam bolcar directament amb el manteniment del parc i també amb tota la 
reforma del parc. 
 
I parlaven de la reforma del parc amb una actuació a través d’uns fons del Govern de l’Estat en aquell 
moment, i també els hi voldria recordar que això al final quina actuació es dedicava en aquest sentit 
ho decidia el Govern municipal. I els hi voldria recordar que vostès en aquell moment ens van fer un 
llistat de determinades actuacions, per tal de poder gastar aquells diners de l’Estat i en cap moment 
vam veure el parc, ni van fer cap petició a aquest plenari, ni van fer cap petició en cap comissió que 
es dediqués ni un euro al parc municipal. I ara ens vénen aquí donant lliçons de com teníem el parc o 
de com el deixem de tenir, perquè realment és bastant espectacular que ens vinguin a aquesta, a 
aquestes, voler-nos donar alguna lliçó del parc. 
 
També els hi voldria recordar com van deixar els plataners, que una mica més i se’ns moren tots els 
plataners del parc central, gràcies a la seva brillant actuació. 
 
A més a més, pel que fa a la remodelació, d’acord amb el que tenim a l’exposició de motius, ens 
parlen de diferents actuacions, però se’n deixen moltes: enllumenat, s’ha fet molt pel mobiliari urbà 
que s’ha canviat pràcticament tot, la vegetació, l’arbrat, el parc infantil. Al senyor Roig li demanaria 
que anés a veure el parc infantil, potser és perquè no té “crios” menuts, però sinó parli amb 
qualsevol mare o pare, com estava el parc infantil l’any 2006, que realment no es podien entrar 
perquè era un perill públic portar un “crio” allí, a com està el parc infantil, els dos parcs infantils, que 
només n’hi havia un i era absolutament deplorable, com està a dia d’avui. 
 
Els monòlits. Només cal que vegin realment com s’estan tractant. Evidentment que hi ha alguns que 
estan desgastats, però per la pròpia pedra que té el seu desgast, com és el cas del jaspi de la Cinta.  
 
La màquina del Carrilet, evidentment, té un deteriorament, tots ho sabem. Ja s’ha anunciat també, 
perquè hi ha una PAM que tots coneixen,  on consta expressament que aquest Govern procedirà a la 
seva rehabilitació. 
 
Per tant, no ho sé, jo simplement els hi dic: pensen una miqueta de com estava el parc, pensin com 
s’està dinamitzant el parc, pensin el què es fa al parc i el què es deixa de fer al parc quan governaven 
vostès. Ara mateix, van estar 8 anys, senyor Roig li recordo, també van tenir 8 anys per traure una 
placa i ara ens acusa a nosaltres de no sé quina pro, algun alcalde o algun no sé què franquista. 
Realment el que ha de fer és pensar el què van fer vostès en aquells anys. Van tenir 8 anys per traure 
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una placa, i ara ens vol donar lliçons a nosaltres? Bé, realment és bastant patètic i esperpèntic.  
 
Per tant, jo sí que els hi suggeriria a tots plegats, però especialment al senyor Roig i potser també una 
mica al senyor Jordan però especialment em dirigeixo al senyor Roig, que vaig a passejar pel parc. 
Vagi a passejar pel parc, pegui una volteta pel parc i realment veurà com està el parc avui i pregunti, 
si realment no se’n recorda, faci memòria però si no se’n recorda té uns quants regidors propers, té 
ex-regidors, té l’ex-alcalde, li pregunta realment quina inversió tenia el parc municipal quan 
governaven els socialistes, quan tenien l’alcaldia els socialistes i quina inversió té a dia d’avui i quin 
manteniment té a dia d’avui el parc de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair 
el vot favorable de tots els grups municipals que han entès la nostra proposta de sentit comú, de 
millora d’alguns dels elements que fan falta arranjar. Una proposta que ja he dit abans, que ens han 
fet arribar diferents ciutadans, grups de ciutadans i, per tant, suposo que ells entendran, davant del 
que avui s’ha produït aquí, qui vol tirar endavant aquesta proposta, que tampoc costa tant, i qui no. 
 
En tot cas, recordar que el que proposàvem era la rehabilitació de la màquina del Carrilet, la 
senyalització de les restes arqueològiques davant la llotja municipal i també posar ordre a tota la 
situació del 4 o 5 monòlits que hi ha, amb la polèmica inclosa que, de totes formes, tampoc cal 
explicitar perquè el grup que té majoria absoluta ha votat en contra. 
 
En tot cas, i a Convergència i Unió, lamentar una vegada més la seva actitud, la seva actitud de 
prepotència. Nosaltres no volem donar lliçons a ningú, simplement el que hem fet és proposar aquí 
una cosa que ens han fet arribar diferents grups de ciutadans. A més a més, està escrit a la moció, i 
jo ho he dit i he reconegut tot allò que vostès van fer, per tant, que ara vostè em torni a fer 
propaganda del que han fet em sembla molt bé però ja han passat molts anys i, per tant, l’únic que 
demanem és que allò que encara falta per fer es tiri endavant. 
 
Per tant, lamento una vegada més aquesta prepotència del grup que té majoria absoluta i que una 
vegada més tombi una proposta en molt de sentit comú. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. 
 
No sé si, a efectes de clarificació de vot, si amb el que s’ha expressat em poden clarificar el vot per 
després poder indicar les votacions, simplement a efectes vot. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre vot estava lligat a que s’eliminés el terme 
“eliminin inscripcions o dedicatòries dels monòlits, etc.”. Com no es fa, doncs, nosaltres votarem, en 
funció del sentit comú que té la moció, amb abstenció 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, moltes gràcies. 
 
Miri senyora Roigé, jo l’únic que li demano és que mantinguin el parc, que es cuidi perquè és un 
equipament preciós que està i ha de ser emblemàtic per a la ciutat. Si es van equivocar plantant un 
munt de plantes que no han viscut al clima de la ciutat, doncs s’han equivocat i ja està, és qüestió 
d’assumir-ho. Si el terra de coco que es va posar a les plantes ha estat un estrepitós fracàs, fins al 
punt que s’ha acabat retirant perquè només acumulava brutícia, és qüestió d’assumir-ho. Si al parc 
infantil li falten des de fa dos anys els sostres de les casetes, perquè després dels actes vandàlics no 
es van reposar, és qüestió d’assumir-ho. Però no s’enfadi. És fàcil, és tan fàcil com miri el parc, 
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mantingui’l, que és el que li demana la moció d’Iniciativa per Catalunya. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
 Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, és que 
proposen, senyor Jordan no s’ofengui, però és que proposen coses que ja s’estan fen, ja li hem dit. I 
si no s’estan fen, estan previstes al Pla d’Actuació Municipal. La prepotència, entenc per la meva 
part, que és proposar coses que ja està fen aquest Govern i, a més a més, no haver fet ni una 
pregunta, suggeriment a la pròpia comissió informativa, el senyor Domingo Tomàs li hagués explicat 
realment quina planificació hi ha i quines actuacions de manteniment s’estan fent dia a dia al parc, si 
és que no ho coneixen. 
 
I pel que fa al senyor Roig, que veig que em porta ja la segona, la contestació també escrita, dir-li que 
en tot cas jo crec que ja li he dit a la primera intervenció: vagi al parc, miri el que ha fet, pregunti el 
que van fer els seus i a partir d’aquí jo crec que queda molt clar qui s’ha bolcat en el parc i qui no. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, a la senyora Roigé 
recordar-li que el Pla d’Actuació Municipal, el PAM que vostè tant parla de que ho hem de mirar per 
veure el que fan, hi ha coses com les piscines municipals, hi ha coses com l’aparcament del Rastre, 
hi ha coses com el Pla Estratègic que ja haurien d’estar fetes i no estan i, per tant, més enllà que 
estiguin o no, que totes les propostes que aquí estem fent no ho estan, el que simplement, torno a dir 
i ja tanco, és que hem traslladat una petició de diferents grups de ciutadans que ens han dit que 
féssim arribar al Ple la millora d’alguns elements del parc municipal, més enllà de totes millores que 
vostès han fet. 
 
Per tant, hem demanat la rehabilitació de la màquina del Carrilet, que senyalitzin les restes 
arqueològiques de davant la Llotja, que senyalitzin o eliminin o traslladin o revisin els monòlits en 
funció d’uns experts que haurien de dir quin és el seu origen i, per tant, vostès una vegada més 
usant la majoria absoluta la tomben, simplement perquè no volen tirar-ho endavant. Moltes gràcies. 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i 
I-ET-E (2), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de 
CiU, i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) i 
PxC (1). 
 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A L'ESTUDI 
I ERADICACIÓ DE LA MOSCA NEGRA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els 
grups que la subscriuen: 
  
 
“ Atès que des de fa uns anys es va detectar al municipi de Tortosa i a la resta de les Terres de l’Ebre 
la presència de la mosca negra i que segons sembla aquest insecte es va establir en el nostre 
municipi i en la resta del territori ebrenc. 
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Atès que aquest estiu s’ha detectat la presència d’aquest insecte a comarques i poblacions 
allunyades del riu com la Terra Alta i fins i tot alguns pobles del Priorat. 
 
Atès que fins ara es pensava que aquesta espècie vivia a les proximitats del riu i que, sense gaire 
èxit, s’han vingut realitzant fumigacions a les zones limítrofes del mateix, les quals han estat 
ineficaces donada la presència de la mosca negra a poblacions allunyades de les lleres. 
 
Atès que la plaga s’està estenent amb rapidesa per les Terres de l’Ebre sense que s’hagi assolit amb 
decisió un programa per l’estudi, control i, fins i tot, eliminació d’aquesta plaga per part del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a diferència del que s’ha fet amb altres plagues com les eclosions de 
mosquits als aiguamolls de l’Empordà i la Costa Brava, el mosquit tigre a Barcelona i poblacions de 
l’àrea metropolitana. 
 
Atès que la presència de la mosca negra a la nostra ciutat ha incidit molt negativament en la qualitat 
de vida dels seus habitants, presentant forts problemes sanitaris derivats de les seves mossegades 
produint un important increment de visites als serveis d’urgències.  
 
Atès que la plaga a la vegada repercuteix en els sectors productius de l’agricultura, on la seva 
presència imposa un nou grau de penalitat dels treballs al camp, així com al sector turístic, al qual li 
afecta sensiblement les notícies relacionades amb l’existència d’aquesta plaga i els perjudicis que la 
mateixa ocasiona i pot ocasionar a les persones que viuen i visiten la nostra població i les altres que 
es troben afectades per la presència de la mosca negra.  
 
Atès que per lluitar contra aquest insecte és imprescindible que per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, del Govern de l’Estat i la resta d’administracions es porti a terme un pla per l’estudi, 
control i eradicació de la plaga de la mosca negra a les Terres de l’Ebre. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Demanar els recursos econòmics necessaris per poder fer els tractaments del riu en la 
freqüència que determinin els científics de l’UEA, IRTA i CODE. 
 
Segon. Demanar als representants dels partits polítics de l’Estat espanyol de la UE que 
aconsegueixin incloure aquest insecte com a plaga invasora a exterminar i controlar, amb el que 
existiran recursos econòmics per a tal fi. 
 
Tercer. Donar trasllat, per via telemàtica, d’aquesta moció al delegat del Govern de la Generalitat a 
les Terres de l’Ebre, a les comunitats de regants, als municipis i consells comarcals de les Terres de 
l’Ebre i fins i tot del Priorat per tal de que donin suport a la mateixa i facin arribar a les 
administracions central i autonòmica aquesta moció, amb la ferma voluntat d’exigir un tracte 
equitatiu amb altres zones del país on s’han dut a terme importants esforços i inversions per eradicar 
plagues amb un impacte molt inferior al que suposa la plaga de la mosca negra. 
 
Quart. Donar trasllat, per via telemàtica, d’aquesta moció als diferents grups del Parlament de 
Catalunya i a la Mesa del mateix per tal que donin suport a aquesta moció i exigeixin al govern de la 
Generalitat i de l’Estat a prendre les mesures escaients per l’estudi i eradicació de la mosca negra 
aportant els recursos econòmics i humans que siguin necessaris.  
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquesta moció, per via telemàtica, a la Subdelegació del Govern a Tarragona 
per a què faci arribar la mateixa a l’organisme competent en la matèria de l’Administració de l’Estat. 
 
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció, per via telemàtica, als partits polítics de les Terres de l’Ebre 
amb representació al Congrés de Diputats i al Senat per tal que la facin arribar als parlamentaris de 
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les Terres de l’Ebre per a la seva defensa davant el Govern de l’Estat espanyol mitjançant les 
interpel·lacions parlamentàries que calguin als diferents membres del Govern espanyol. 
 
Igualment, caldrà que es doni trasllat d’aquesta moció als diputats europeus per tal que duguin a 
terme les actuacions necessàries i escaients per a la seva defensa davant les autoritats 
comunitàries, també per via telemàtica.“ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, els ciutadans de Tortosa estan cansats que els piqui la mosca negra, així de senzill, cansats.  
 
Des de que fa 8 anys aquest insecte va arribar a casa nostra de forma massiva, la plaga s’ha 
incrementat forma exponencial. Com vostès saben la mosca negra actua silenciosament, ataca en 
grup i les seves picades no només són molestes, com les de qualsevol altre insecte, que si fos així, 
segurament la plaga no passaria de ser una anècdota. 
 
No és senzillament una molèstia. Com molts tortosins i tortosines han pogut comprovar en les seva 
pròpia pell, el problema de la mosca negra és la seva dolorosa picadura que provoca que molts dels 
afectats hagin acabat acudint als serveis sanitaris, cercant alleujament desprès d’haver patit el seu 
atac. 
 
En aquest últim any semblava que, gràcies a les pluges que varen provocar elevats cabals del riu i la 
irrupció de la plaga seria menys agressiva, però en baixar el cabal i apujar les temperatures, la mosca 
negra a tornat a aparèixer amb més intensitat que en anys anteriors.  
 
Aquells que es veuen greument afectats saben del què estem parlant. Aquells que acudeixen a les 
consultes amb les cames inflades o que no poden obrir un ull perquè la picada s’ha produït per 
aquest insecte estan entenen el que estem dient. Cada any més de 5.000 persones són tractades en 
els diferents centres sanitaris de les Terres de l’Ebre. El Departament de Sanitat ha estimat en 
diverses vegades en més de 45.000 euros anuals les despeses d’aquest cos sanitari, encara que la 
majoria d’afectats per la mossegada no requereixen atenció mèdica.   
 
No podem oblidar que la presència de la mosca negra a la nostra ciutat ha incidit molt negativament 
en la qualitat de vida dels tortosins i tortosines, presentant d’altres problemes quasi tan greus com 
els ja esmentats. 
 
Sens dubte la plaga repercuteix a la vegada en els sectors productius com l’agricultura, on la seva 
presència imposa un nou grau de penalitat dels treballs al camp. Però en el nostre cas és quasi més 
preocupant la seva influència en el sector turístic, la gran aposta de futur, sense dubte, de la nostra 
ciutat.  
 
A aquest aspecte, no només li afecta la presència de l’insecte, sinó que resta sensiblement afectat 
per les notícies relacionades amb l’existència d’aquesta plaga que sovint surten als mitjans de 
comunicació d’àmbit nacional. Els perjudicis que la mateixa ocasiona i pot ocasionar a les persones 
que viuen i visiten la nostra ciutat són greus i no poden ser obviats de cap manera. 
 
La mosca negra ha deixat de ser un problema aïllat, ataca a tothom, al camp i a la ciutat, poblat i 
despoblat, i el que abans era visible a les primeres hores i últimes del dia, ara s’ha transformat en 
una pandèmia que apareix a qualsevol moment.           
 
Segons el CODE, aplicant els tractaments habituals amb BTI s’aconsegueix entre 20 i 30 larves de 
mosca negra per quilo de macròfit. Enguany, al no haver-se realitzat aquest tractament n’hi han unes 
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700 larves per quilo. Sens dubte, la moca negra ha arribat a l’Ebre. I si fem cas als experts del CODE 
ha arribat per a quedar-se. La disminució del cabal del riu, entre d’altres variables, ha propiciat que 
l’insecte hagi colonitzat tot el tram baix de l’Ebre i fins al moment la recerca de solucions ha estat 
més bé escassa.  
 
A l’any 2005 es va constituir una comissió tècnica formada, entre d’altres, per membres del DARP, 
Salut, Medi Ambient, IDECE i CODE. Des de llavors, els diferents tractaments emprats no han 
aconseguit lliurar al riu de la plaga, ans al contrari, la mateixa cada dia està més estesa.  
 
Malgrat tot, en anys anteriors, el CODE va emprar mitjans aeris per abocar l’insecticida biològic BTI. 
Enguany aquest mitjans no s’han emprat. Les retallades no poden afectar el combat contra la mosca 
negra, a les Terres de l’Ebre, no ho podem permetre. S’han de prioritzar les necessitats i la plaga de 
la mosca negra ho és. L’insecte, s’ha estès amb rapidesa per l’Ebre, i Tortosa no s’ha escapat. 
Mentrestant, els nostres governants no han engegat, amb la decisió necessària, un programa per 
l’estudi, el control i eliminació d’aquesta plaga. 
  
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a diferència del que s’ha fet amb altres plagues com les 
eclosions de mosquits als Aiguamolls de l’Empordà i la Costa Brava, o el mosquit tigre a altres 
poblacions de l’àrea metropolitana, no ha donat prioritat a la lluita contra la mosca negra. Com ben 
bé hem comprovat en moltes ocasions, els ciutadans de les Terres de l’Ebre som ciutadans de 
segona al nostre país. 
 
Per tant, i per aquest motiu, el grup municipal socialista demana a aquest plenari:     
 
Primer: Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat la realització d’un pla d’actuació 
per tal d’estudiar mesures a emprendre i eradicar eficaçment la mosca negra de les comarques 
ebrenques. 
 
Segon: Demanar a la Generalitat i la l’Administració de l’Estat que estableixin les dotacions 
pressupostàries necessàries per a la creació d’aquest grup. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Roig, ja avancem que donarem suport a la moció aquesta que ens presenten. És una moció que 
realment veiem molt correcta i molt adequada, tot i que la realitat és que el problema, no és un 
problema de fer més estudis i de fer més grups de treball, és simplement un problema de dotació 
econòmica. 
 
Certament, aquest problema ha sigut, ja fa anys que és un problema, però aquest últim estiu ha sigut 
especialment greu, sobretot amb els turistes i en el sector de la restauració que han patit més que 
mai aquest problema. Cal acabar amb aquest problema i, evidentment, només és una qüestió de 
diners i de fer les coses a temps, només d’això. 
 
Sí que, com a detall, com a detall, que ja hem avançat que la votarem a favor, sí que trobem a faltar 
en aquesta moció que no es parli de, per exemple, el mosquit tigre que també és un problema molt 
greu, o del cargol poma que també un altre problema molt greu, com qualsevol altre espècie invasora 
que es pugui detectar, perquè ens sembla que també ho haguessin pogut incloure a la moció. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres també 
ens posicionem favorablement a la moció i res, dir que, com acaben de dir, no és la mosca negra sols 
el que tenim. Tenim cargol poma, silurs, perca americana, cranc americà, palometa de riu, tenim de 
tot i menys mal que ens han declarat Reserva de la Biosfera, lo qual és bo, des de “luego”, perquè 
reserva, el que és diu reserva ja ho som des de fa molts anys o al menys així ens hi sentim molts dels 
ebrencs que vivim aquí davant del tracte que el nord ens dóna als ebrencs, és a dir, el sud. 
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A banda del pla d’actuació i de la dotació pressupostària que planteja encertadament la moció, jo 
crec que cal generar un estat d’opinió contra el tracte que en tots els aspectes estem reben des del 
nord els ebrencs, el sud. Tracte que en el tema aquest de la mosca negra, de com s’està portant, és 
un exemple més. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens afegim també a 
aquesta proposta del Partit Socialista de Catalunya, entenent que és una de queixes que també ens 
han fet arribar moltíssims ciutadans durant aquesta estiu i que, tal com han dit els diferents 
portaveus que m’han precedir, cal incidir-hi més perquè el tema no està ni molt menys solucionat. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Senyor Roig, companyes i 
companys, està clar que la mosca negra és un insecte, els tècnics, els biòlegs n’hi diuen simúlid, que 
molesta i molt. Vull dir, és un bitxet que mossega, t’injecta un anestèsic, per tant en el moment que 
et mossega no te’n dones compte, al cap d’un “rato” sí. T’injecta una substància que dilata les 
artèries per poder agafar més sang i al mateix temps una substància que evita la coagulació de la 
sang un “rato”, amb el qual pot causar a les persones que són més sensibles només dolor o, a les 
que són menys sensibles dolor, o a les que són molt sensibles lesions inflamatòries a nivell local que 
requereixen la intervenció, com s’ha dit, amb la introducció dels metges. 
 
Com tots saben, jo sóc metge. Jo n’he vist fa molts anys al nostre territori de mosca negra, però amb 
molt poca quantitat. Recordo abans de l’any 93, que treballava a Amposta, i que hi havia gent que em 
deia: escolta, quan anem a collir bajoques, quan es cull bajoques?, pel matí, o sigui, pel matí o al 
tard, i que els hi picava una mosqueta que els hi produïa aquestes lesions. Però això, degut a que el 
riu cada vegada és més transparent, que creixen més algues, aquestes mosques negres es 
reprodueixen, les seves larves les deixen a les algues i cada vegada en tenim més, de manera que hi 
ha eixams de mosques negres. 
 
Bé, això ja es va detectar a l’any 2005. El “denostat” Govern de tres partits ja ho va detectar i des de 
la Delegació del Govern a Terres de l’Ebre es va ficar en marxa els mecanismes per fer els estudis 
necessaris per saber de què es tractava. I ja ho ha anomenat abans, tant la Unitat d’Ecosistemes 
Aquàtics com l’IRTA, que està a la Ràpita, com el CODE es van ficar “manos a la obra” que diuen i van 
fer un estudi, per tant, estudis no en calen més entenem nosaltres, el nostre grup. I amb aquest 
estudi es va fer saber, es van buscar les solucions, amb aquest estudi es van buscar les eines per al 
control de la plaga, es va fer una prova pilot del tractament biològic, perquè havia de ser una 
substància biològica que és el BTI perquè no es pot tirar un altre tipus d’insecticida, es va poder 
comprovar que aquest agent biològic era eficaç i es podia fer perquè tractant cada 15 o 18 
quilòmetres del riu amb aquesta substància s’aconseguia matar una gran quantitat de larves.  
 
Per tant, en els termes que vostès han redactat aquesta moció, nosaltres no hi podem estar d’acord. 
Però home, i com pot ser que no podem estar d’acord? Doncs, perquè el tema ja ha estat estudiat 
pels científics, però a més els de casa nostra.  
 
Sabem com actuar i la moció la votaríem a favor en cas de que vostès modifiquin l’enunciat de la 
moció en el sentit de, el primer punt, que demanessin els recursos econòmics necessaris per poder 
fer els tractaments del riu amb la freqüència que determinen els científics de la Unitat d’Ecosistemes 
Aquàtics i l’IRTA i del CODE, o sigui, no gastéssim més diners en fer estudis que ja se sap el què s’ha 
de fer. Gastem els diners en poder matar les larves. 
 
I segona, demanar als representats dels partits polítics de l’Estat espanyol, a la Unió Europea que 
aconsegueixin incloure aquest insecte com a plaga invasora que s’ha d’exterminar o controlar, 
perquè amb això existirien recursos econòmics per a tal fi.  
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Per tant, el nostre vot serà favorable si s’hi introdueixen aquests dos punts al que vostès presenten. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, és cert que ens 
trobem amb el problema d’una plaga que ens preocupa i des de Govern s’està treballant amb la feina 
que s’està portant a terme amb els professionals del CODE, com alguns que m’han precedit ja ho han 
dit. 
 
Aquest any realment hem tingut un any atípic pel fet de que hem tingut un volum de cabdal d’aigua 
molt gran que ha suposat que el tractament no es va fer quan s’hagués tingut que fer pel fet de que 
era impossible que tingués una eficàcia i, per tant, s’ha fet quan realment es podia fer i realment era 
eficaç per tal de poder combatre aquesta plaga. 
 
A dia d’avui, els sistema emprat és el millor que es coneix, no se’n coneix cap altre que sigui millor i 
vostès ho saben perquè estic segura que valoren el prestigi i la feina feta que s’està fent des del 
CODE. I a més a més també ho saben perquè eren vostès qui governaven la Generalitat quan es van 
començar a utilitzar aquestes mesures, aquests mecanismes per tal de poder combatre la plaga de 
la mosca negra. 
 
Hi ha hagut puntes, com saben, pitjors que les d’aquest any. Però la diferència que existeix entre 
quan governaven vostès a quan governem nosaltres és que llavors no estava res regulat i el que s’ha 
fet ara ha sigut preveure una dotació pressupostària que no existia i, a més a més, un conveni 
plurianual amb una quantia assignada de 642.156€.  
 
Per tant, res de retallades, perquè alguns ho han dit prèviament. No hi ha hagut absolutament cap 
retallada, al contrari, s’ha incrementat la partida i, per tant, hi ha més dotació pressupostària per tal 
d’actuar contra la plaga de la mosca negra i, a més a més, està regulada l’actuació  amb un conveni 
on està la Generalitat i també el CODE. Per tan, no diguem mentides o si no ho coneixen al menys 
preguntin-ho perquè realment sabran de què estem parlant. 
 
Els últims tractaments que s’han fet i que han pogut donar una resposta a la situació han sigut, el 
passat 18 de juliol, també se’n va produir un a l’agost, el dia 16 i l’últim ha sigut el passat 12 de 
setembre, quan realment pel cabdal de riu es va poder portar a terme aquesta actuació. 
 
Lamentem, a més, que es qüestioni la professionalitat, perquè al final s’està qüestionant la 
professionalitat amb el contingut d’aquesta moció. I també lamentem que no recordin, per exemple, 
la gran actuació feta pel CODE pel que fa al tractament del mosquit, on fa més de 23 anys que estan 
actuant amb un èxit molt considerable, i ens posen exemples d’altres llocs quan realment aquí, a 
Terres de l’Ebre, senyor Dalmau també s’hi pensa amb Terres de l’Ebre i s’hi pensa molt, més del que 
vostè pensa o voldria, també s’està actuant i també s’ha actuat molt perquè sinó no estaríem amb 
les mateixes condicions que teníem en aquell moment. I només cal que féssim una mica de memòria 
de com estava el Delta i com està ara. 
 
Per tant, tornen a demanar coses que s’estan fent, un pla d’actuació que ja existeix, un conveni que 
ja els hi dic jo que no existia i ara existeix i una dotació pressupostària que cada anys està prevista i 
que, a més a més, és superior al que s’havia previst en un inici, quan vostès estaven governant. 
 
Per tant, evidentment, pel prestigi que té aquesta entitat que és el CODE, que està gestionant aquest 
servei, el nostre vot no pot ser mai favorable a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies alcalde, senyor alcalde. Agraeixo als regidors i 
regidores que ens han donat el seu vot a favor. Jo també voldria recordar que aquesta moció s’ha 
anat aprovant en altres municipis de les Terres de l’Ebre i que tots els grups que ara avui aquí han 
votat en contra en altres municipis han votat a favor. 
 

- Pàg.  40  /65 -  



Moltes vegades en aquest plenari es discuteixen qüestions que podríem parlar com d’alta política, 
no?, i que sobrepassen potser inclús les nostres competències i això acaba de vegades avorrint als 
ciutadans, que es queixen de que no recordem els problemes reals de la ciutat. La mosca negra 
constitueix, sense dubte, un d’aquests problemes i és un greu problema, fins i tot per a la salut per a 
molts tortosins i tortosines que estan picant-los en reiterades ocasions. 
 
Jo pensava que era una bona oportunitat per no deixar-la passar, per reivindicar a la resta del país 
que som ciutadans de primera i que tots junts, tot el plenari, podríem haver donat suport a aquesta 
moció. 
 
Res més lluny de posar en dubte la professionalitat del CODE, en absolut, persones a les quals jo he 
tingut oportunitat de treballar amb ells i res més lluny. De fet he dit aquí que ells mateixos han 
reconegut que aquest any la campanya s’ha fet diferent a altres anys i per això ells diuen que tenim 
pitjor problema. 
 
Els ciutadans ens demanen que reclaméssim i, per tant, la moció anava només, i va, en reclamar a 
Madrid i a Barcelona i a Europa que es prenguin mesures per tal de solucionar un problema que 
tenim a la nostra ciutat. Jo estic segur que en quant aconseguíssim ajuntar mocions i aprovar 
mocions tots junts, els ciutadans de Tortosa ens ho agrairan. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Senyor roig, jo com a portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Republicana per Catalunya li he dit, li he reivindicat la feina que es va fer des del Govern 
de la Generalitat en el que estava el Partit Socilista, Equerra i Iniciativa. I li he dit que el què hem de 
demanar són els recursos econòmics necessaris per poder fer el tractament del riu, perquè els 
estudis ja s’han fet, ja se sap el que és efectiu i el que no és efectiu. I a això no m’ha contestat 
perquè no ens hem posicionat en el vot en funció del que vostès ens digués. 
 
Per tant, no volem que es dediquin més recursos econòmics a fer estudis que ja s’han fet, que ja se 
sap el què serveix i el què no serveix, sinó el que volem és que es dediquin els recursos econòmics 
suficients i necessaris per a que es facin els tractaments com més sovint, en funció dels criteris 
científics, millor. I per a que es demani als representants del partits polítics de la Unió, de l’Estat 
espanyol que estan a la Unió Europea, que d’això que han anunciat que diran que, ajudaran a que 40 
espècies invasores siguin, tinguin una ajuda, doncs que la mosca negra estigui dins d’aquestes 40. I, 
per tant, en funció del que ens digui, ens posicionarem.   
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Disculpi, té raó que no m’he posicionat. Mil disculpes. 
 
Evidentment, acceptem la seva modificació tot i que, evidentment, la moció ja no prosperarà i ja no 
tirarà endavant. Però moltes gràcies per la seva aportació. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Llavors, el vot del nostre grup és favorable. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, algú de vostès em podria dir com queda la 
moció? És a efectes de l’acta, perquè m’han de dir quin és el punt número 1, el punt número 2, el 
punt número 3, per tant, si ho tenen a bé, senyor Monclús, vostè que pareix que té el “mando”. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Jo el “mando” no el tinc. El “mando” el té vostè, senyor 
alcalde, que té la majoria absoluta en aquesta casa. Ja m’agradaria, perquè no estaríem tan 
“empenyats” com estem, però bé, coses a banda. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Monclús, va estar quatre anys tenint el “mando”. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: No, jo no manava. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, els seus companys, per tant... 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Això no cal que consti en acta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no. Sí que consti en acta. Que consti en acta, senyor 
secretari, que el senyor Monclús, a través d’Esquerra Republicana, va estar quatre anys governant a 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, que consti en acta que estem “empenyats” fins al coll. 
Bé, el punt que suggeriríem són dos: demanar els recursos econòmics, ara li passaré, demanar el 
recursos econòmics necessaris per poder fer els tractaments... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Monclús, una qüestió d’ordre. El que es tractaria 
no és del que proposa, sinó la proposta d’acord que se sotmet a votació quin és el punt número 1, el 
punt número 2 i el punt número 3. Si hem de parar el Ple i el senyor Roig i el senyor Monclús s’han de 
ficar d’acord m’ho diuen, però diguem els punts, no el que proposen. 
 
Punt número 1 de la moció, a la part...  
 
Jo si els ajudo em penso que el punt número 1 desapareix, no? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: El punt número 1, perdó senyor alcalde, quedaria: demanar 
els recursos econòmics necessaris per poder fer els tractaments del riu en la freqüència que 
determinin els científics de l’IRTA, de l’UEA, de l’IRTA i del CODE. D’acord? Així quedaria l’1. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: I el segon demanen el mateix ? El segon queda igual? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: No perdó. Doncs, inclouríem aquest primer al que diu el 
senyor Monclús..,. bé, doncs fem una cosa si li sembla, parem un segon... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: S’aclareixen. Jo sí que els suggeriria que aquestes coses, 
si se les han d’intercanviar se les fan abans i estalviem a tots aquesta feina. Ho consensuen abans. 
En tot cas, si ho tenen a bé, suspenem el Ple durant 3 minuts, que és el que tardaran en refer la 
moció, i la sotmetrem a votació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
El senyor Roig reprèn la seva intervenció: Senyor alcalde, el punt primer: Demanar els recursos 
econòmics necessaris per poder fer els tractaments del riu en la freqüència que determinin els 
científics de l’UEA, IRTA i CODE. 
 
Punt segon: Demanar als representants dels partits polítics de l’Estat espanyol de la UE que 
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aconsegueixin incloure aquest insecte com a plaga invasora a exterminar i controlar, amb el que 
existiran recursos econòmics per a tal fi.  
 
I a partir del tercer, igual. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, el primer i el segon queden redactats com ha llegit 
ara vostè. Molt bé, perfecte. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), 
I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT AL 
PERSONAL DE JUSTÍCIA A CATALUNYA, ACTUALMENT EN VAGA CONVOCADA PER LA RETALLADA 
RETRIBUTIVA I EL DETERIORAMENT DE LES CONDICIONS DE TREBALL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que el personal funcionari i laboral adscrit a la conselleria de Justícia, al igual que a la resta de 
treballadors de la Generalitat de Catalunya se’ls hi ha aplicat en els últims anys successives 
retallades en les seves retribucions. 
 
Atès que el personal al servei de les administracions públiques està patint de forma constant una 
pèrdua de drets laborals i un deteriorament de les seves condicions de treball. 
 
Atès que el dogmatisme de l’austeritat s’ha acarnissat especialment amb els treballadors dels 
serveis públics, degradant sovint també les condicions de la prestació del serveis d’aquests 
treballadors.   
 
Atès que l’accés a la justícia es un dels drets bàsics en qualsevol democràcia avançada.  
 
Atès que el personal funcionari de l’Administració de Justícia a Catalunya, en concret, pot exhibir un 
doble greuge comparatiu, tant si se’ls compara amb la resta de personal de justícia de l’Estat com si 
se’ls compara amb el conjunt de dels funcionaris catalans.  
 
Atès que malgrat que som plenament conscients que l’actual situació econòmica és crítica i 
excepcional i que està afectant a totes les administracions, podem afirmar que aquesta afecta de 
manera especial a l’Administració de Justícia.  
 
Atès que malgrat les condicions expressades, fins al moment el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya s’ha negat sistemàticament a negociar amb els representats dels 
treballadors i treballadores generant un conflicte laboral. 
 
Atès que els sindicats de l’Administració de Justícia a Catalunya, UGT, CCOO, STAJ i CSIF han convocat 
una vaga indefinida en protesta per la supressió d'una paga extra el 2013 i la pèrdua d'altres drets 
laborals. 
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És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Demanar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que en vista del conflicte 
generat s’assegui amb els representants dels treballadors i treballadores a fi d’acostar posicions i 
evitar la prolongació del conflicte laboral.   
 
Segon. Instar als departaments de Justícia i Economia de la Generalitat de Catalunya per tal de que 
rescabali als funcionaris del seu departament dels dos greuges comparatius amb la resta de 
funcionaris de l’Estat i de la resta de l’Administració de la Generalitat.  
 
Tercer. Instar als departaments de Justícia i Economia de la Generalitat de Catalunya per tal de que 
pugui arribar a acords respecte a les exigències exposades pel Comitè de Vaga. 
 
Quart.  Comunicar aquest acord, utilitzant mitjans digitals, al president de la Generalitat de 
Catalunya, als consellers d’Economia i Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Comitè de Vaga dels 
treballadors de l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i als representats dels 
treballadors de la seu judicial de Tortosa.  “ 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, la proposta del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa que presentem avui davant 
d’aquest plenari, és una moció de recolzament a uns treballadors, els de l’Administració de Justícia, 
que estan patint amb cruesa les retallades imposades pels governs de dretes de l’Estat i de la 
Generalitat.  
 
I no es tracta només de recolzar les demandes d’un comitè de vaga que tracta de negociar, sense ser 
atès, amb el Departament de Justícia de la Generalitat, no. Es tracta de dir als nostres veïns i veïnes 
de Tortosa, que presten els seus serveis al Departament de Justícia, que el Ple del seu Ajuntament 
els recolza davant les complicades condicions laborals a les que han d’enfrontar-se cada dia.  
 
I ho fem com pensem que hauríem de fer davant de qualsevol conflicte laboral que enfronti a 
treballadors amb la patronal, sigui públic o sigui privat. 
 
Pensem que, tal i com va fer l’Ajuntament de Flix fa uns mesos, que davant de les situacions difícils 
que estan patint els treballadors del nostre territori, des dels ajuntaments tenim l’obligació de 
recolzar les peticions dels treballadors per sobre dels interessos de partit.  
 
I el que demanem en la moció presentada a aquest plenari es relativament senzill: que el Govern de 
la Generalitat, i més concretament el seu Departament de Justícia, escolti les reivindicacions del 
Comitè de Vaga dels treballadors i s’assenti a negociar amb ells. Ni més ni menys: que els escolti i 
s’assenti. 
 
Fa uns dies molts dels que estem aquí ens omplíem la boca demanant al Govern espanyol que ens 
escolti i que s’assenti a negociar. Perquè els hi neguen aquest dret als treballadors de Justícia?  
 
Al personal funcionari i laboral adscrit a la Conselleria de Justícia, al igual que a la resta de 
treballadors de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions, se’ls hi ha aplicat en els últims 
anys successives retallades, salvatges retallades en les seves retribucions. 
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Igual que la resta de treballadors públics, que semblen ser els culpables d’aquesta crisi però que no 
ho són, i repeteixo: no ho són en absolut, el personal de l’Administració de Justícia està patint de 
forma constant una pèrdua dels drets laborals i un deteriorament de les seves condicions de treball.  
 
Seguint el dictat del dogmatisme de l’austeritat que algú a Europa està inventat, el Govern català de 
Convergència i Unió, amb la mirada còmplice i callada  d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’ha 
acarnissat especialment amb els treballadors dels serveis públics, els ha culpabilitzat sense dret a 
rèplica i ha degradat les condicions de prestació del seus serveis.  
 
L’accés a la Justícia és un dels drets bàsics en qualsevol democràcia avançada. Sense justícia 
pensem que no hi ha llibertat, sense justícia no hi han drets i el Govern, amb la seva política de 
retallades, està matant a la justícia. Natros no volem ser còmplices, no ho serem, i demanem a 
aquest plenari que no ho sigui.   
 
El personal funcionari de l’Administració de Justícia a Catalunya està patint els efectes de les 
retallades de forma especial, en exhibir un doble greuge comparatiu, tant si se’ls compara amb la 
resta de personal de Justícia de l’Estat com si se’ls compara amb el conjunt de dels funcionaris 
catalans. 
 
Però com hem dit, no volem que aquest plenari recolzi a veu plena totes i cadascuna de les seves 
peticions expressades pel Comitè de Vaga, no. El que demanem es molt més senzill. 
 
Per un costat que instar als departaments de Justícia i Economia de la Generalitat de Catalunya per 
tal de que rescabalin als funcionaris de Justícia dels seus greuges comparatius.  
 
I per altre, i més important per nosaltres: Volem instar al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, que s’ha negat sistemàticament a negociar amb els representats dels treballadors i 
treballadores, que deixi de generar conflicte laboral, que s’assenti amb els representants dels 
treballadors per tal de que puguin arribar a acords respecte a les exigències exposades pel Comitè de 
Vaga. 
 
Assentar-se i escoltar, una cosa tant senzilla i gens complicada. Assentar-se i escoltar. Simplement 
assentar-se i escoltar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, senyor 
Roig, ja avancem que donarem suport a la moció.  
 
Nosaltres sempre ho hem dit i ho hem tingut molt clar que som totalment contraris a les retallades 
en temes de salaris, pagues, i que estem totalment en contra de que els treballadors perdin els drets 
i les condicions laborals adquirides. 
 
Tampoc no ens agrada la conflictivitat laboral i pensem que seria molt convenient que hi hagués molt 
més diàleg entre els treballadors públics, els seus representants i l’Administració. També volem 
destacar, tal com diu la moció, que la justícia és un dret bàsic en qualsevol país democràtic.  
 
Evidentment, si hi ha conflictivitat laboral, retallades de condicions laborals, retallades de salaris i, en 
fi, i altres, el funcionament de la Justícia pot arribar a ser caòtic. 
 
El nostre vot, com ja hem avançat, serà favorable a la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, vagi per 
davant que el nostre posicionament és favorable a la moció, però volem remarcar molt 
“escuetament” dos punts. 
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El primer és que aquest tema, el que la moció planteja, és un altre exemple d’aquella dita que diu 
“que paguen justos por pecadores”. En efecte, la ineficiència i l’aprofitament d’uns i l’ineficiència i 
l’avarícia dels altres l’han de pagar qui menys responsabilitat té, o qui no tenen cap responsabilitat, 
és a dir, la ciutadania, és a dir, el poble i en aquest cas que planteja la moció, personal de Justícia. 
 
Segon, si hi ha diners per a altres despeses aparentment menys necessàries, i algunes veritablement 
inversemblants en aquests moments de crisi econòmica i social, perquè?, perquè no hi ha diners per 
cobrir drets i necessitats més legítimes i punyents com les que planteja la moció? Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal d’Iniciativa Enteresa per Tortosa donarà suport també a aquesta moció presentada pel 
Partit Socialista perquè, tal i com hem dit anteriorment, considerem que la situació en què es troben 
els treballadors del Departament de Justícia al nostre país, a Catalunya, estan patint aquestes 
retallades que abans hem explicat que s’estan aplicant a nivell del Govern d’Europa, a nivell del 
Govern de Madrid, li vull recordar al senyor del PP que acaba de votar, això perquè és de la 
Generalitat, a favor, però quan votem el de Madrid se n’oblida. I també en el cas del Govern de la 
Generalitat, on aquí Convergència fa al revés, no? Quan és alguna cosa de la Generalitat vota en 
contra i quan es alguna cosa de Madrid, a favor. 
 
En tot cas, unes polítiques de retallades que el que fan és, bàsicament, retallar tot allò públic, sigui 
salaris, sigui salaris dels treballadors, sigui ensenyament, sigui sanitat, sigui pensions. I 
especialment, en el cas de la Justícia pensem que és doblement preocupant perquè, tal i com s’ha 
dit aquí, en una societat democràtica el funcionament de la Justícia hauria de ser una prioritat. I 
precisament tots sabem que no és el cas en el nostre país, a Catalunya, ni tampoc a la resta de 
l’Estat espanyol. Sabem que la majoria dels funcionaris que treballen al món de la Justícia treballen 
amb una precarietat molt accentuada i, per tant, ens posicionem en contra d’aquestes retallades que 
s’estan aplicant. 
 
I a més a més, també tenim clar que aquestes retallades o aquesta política econòmica, tal i com hem 
dit i sempre direm, el que estan provocant és una pèrdua de drets laborals, això és evident, però 
també provoquen menys consum, sobretot al comerç mitjà i petit, i finalment acaben provocant més 
crisi i més desigualtats. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Per a tothom és molt dur que hi hagi retallades. Molt, molt dur. Però per desgràcia no afecten només 
al personal de l’Administració de Justícia. Afecten a tota la gent del carrer, afecten als funcionaris 
estatutaris de Salut, d’Educació, de Benestar Social, als pensionistes, això afecta a tothom. Tot el 
sector públic català està patint això. 
 
Clar, la pregunta és: per què ens està passant això? Per la crisi, però també pel “mangoneo” que hi 
ha hagut, alguns partits n’estan molt “pringats” i també, i també per l’espoli fiscal. Els recursos que 
generen els treballadors, les treballadores, els empresaris, les empresàries de Catalunya se’n van i 
no tornen i llavors no hi ha diners per al que ha d’haver. 
 
I això el que diu és que hem d’accelerar el procés nacional. I en canvi, a aquesta cosa hi ha partits 
polítics, el propi Partit Socialista de Catalunya no hi està contribuint gaire.  
 
A pesar de tot això, nosaltres som conscients de què és un problema i votarem sí a la moció que 
presenten. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, som plenament 
conscients dels esforços que estan portant a terme els treballadors públics, que han hagut de 
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suportar, evidentment, una pèrdua de poder adquisitiu i també que ells són la principal garantia per 
al bon funcionament del servei públic al nostre país. 
 
Però també és evident, i tots plegats hem de recordar, de la situació econòmica i financera de la 
Generalitat de Catalunya. I crec que ara no cal, perquè ja ho he fet altres vegades i en són 
absolutament conscients de perquè estem en la situació que estem a dia d’avui. 
 
El personal de Justícia de la Generalitat ha patit ajustos, però igual que els han patit altre personal de 
la Generalitat. Tots els funcionaris han patit molt aquests ajustos. Però a més a més, no només els 
funcionaris. Les han patit les famílies i les empreses, els estem patim tots. Per tant, realment som 
conscients de la situació, però cal també que fem una mica de memòria. 
 
Pel que fa al que ens presenta aquí i pel que fa al motiu de la vaga, el Departament de Justícia i el 
Comitè de Vaga han estat tenint converses i segueixen tenint converses per tal d’acostar posicions i, 
per tant, la voluntat del Govern de Generalitat és mantenir els serveis públics, com són els de 
l’Administració de Justícia, en perfecte funcionament i per a això, el personal de l’Administració de 
Justícia no s’ha reduït des de l’any 2010, que és quan va entrar a governar aquest Govern. 
 
I a més a més, si entrem en el cas concret del municipi de Tortosa, el Jutjat Penal únic de Tortosa, el 
Departament ha destinat personal de suport per pal·liar la situació d’increment en l’ingrés 
d’assumptes i executòries registrat en aquest jutjat. 
 
I a més a més, pel que fa al Jutjat número 5, aquest Govern l’ha dotat de personal, ja que s’havia 
creat el jutjat però no es contemplava personal. Per tant, s’han continuat fent actuacions i, a més a 
més, tenint en compte que s’aposta per una justícia de proximitat, des del Departament s’ha 
demanat al Ministeri que es creïn més òrgans judicials i que es cobreixen les vacants de jutges i 
magistrats pendents. 
 
Però a més a més, i ara ja també centrant-nos amb el tema de la vaga i escoltant al senyor Roig 
sembla que estem davant d’una gran vaga, amb una gran incidència i jo el què li voldria preguntar o li 
voldria demanar que s’informés, és realment quina incidència ha tingut aquesta vaga pel que fa al 
personal de Justícia a nivell de Catalunya, però també concretament a nivell de Terres de l’Ebre. I això 
li voldria preguntar al senyor Roig si n’és conscient. Realment sap vostè quanta gent està participant 
a dia d’avui d’aquesta vaga? N’és conscient?  Sap el número de personal? Ja li respondré jo, que veig 
que no ho sap. De 144 persones que té el personal del Departament de Justícia a Terres de l’Ebre, a 
dia d’avui no hi ha ningú que faci vaga. Però és que dels 144 només ha fet vaga una persona, un dia. 
Ningú més. Els altres 143 no han fet vaga cap dia, per tant, suposo que no estem davant una situació 
tan tràgica com vostè ens ha volgut vendre i realment el personal de Justícia està treballant i està 
donant tot el que pot per tal de poder tirar endavant els serveis públics, com és el que pertoca. 
 
Per tant, senyor Roig, abans de presentar mocions que li vénen d’allà de Barcelona, de la seu del 
Partit Socialista, seria bo que agafés, en lloc de llegir-nos aquests argumentaris que ens porta tan 
ben preparats, que li fan allà al partit, potser seria millor d’agafar i preguntar exactament què està 
passant a Catalunya, què està passant a Terres de l’Ebre i saber realment quina incidència té i saber 
realment aquestes coses que li he dit, que és que s’ha fet al Departament de Justícia, aquí 
concretament a la ciutat de Tortosa, perquè abans ho ha dit: parlem d’alta política. És el que està 
fent ara vostè. Centris amb el que ha fet el Departament de Justícia d’aquí Tortosa i expliqui’ns també 
quina incidència té aquesta vaga al municipi de Tortosa i al Departament de Justícia pel que fa a tot 
Terres de l’Ebre 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Agraeixo als regidors i regidores que així fet i han donat el 
seu vot a favor. I a la resta expressar, doncs bé, la meva absoluta decepció. Però una vegada més 
han demostrat on estan, qui són i cap on van. 
 
M’agradaria puntualitzar unes coses en referència al companys d’Esquerra Republicana. Vostès 
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continuen amb el conte de la lletera però, els agradi o no els agradi, són còmplices silenciosos de les 
polítiques de Convergència i Unió. Mentre discuteixen sobre el sexe dels àngels, si fem càbales i 
preguntes, dates, nosaltres els socialistes continuem estant al costat dels treballadors i 
treballadores, que ells no s’han inventat la crisi. Aquí, avui, ara, si cal demà en un Estat independent, 
com sigui, estarem al costat dels treballadors i treballadores. Passi el que passi, pensem que 
nosaltres continuarem estant al seu costat, perquè ens trobem més a prop dels treballadors i 
treballadores que de Convergència i Unió. 
 
Miri, senyora Roigé, és que vostès sempre la culpa se la trauen tota de damunt, sempre. Sempre. I no 
sé si val la pena tornar-ho a dir, no?, és que sempre és així. Quan no és dels socialistes, és 
d’Espanya, del Partit Popular, de la Verge de Guadarrama, la qüestió sempre és carregar-se l’Estat de 
Dret i culpar al primer que passi per davant.  
 
Però bé, deixem-ho estar. Vostès sempre volen pontificar, donar lliçons. El que està clar, el que està 
clar és que estem davant de la ruptura de l’Estat del Benestar i això no nosaltres no ho podem 
permetre i no ho permetrem. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Una pregunta senyor Roig: Amb què es pagaran als 
treballadors i a les treballadores, amb quins diners, si se’ls endú Espanya? I, de fet, els pressupostos 
qui els fa és Espanya? 
 
Els recursos econòmics que generen els treballadors i treballadores de Catalunya són al voltant de 
35.000 milions d’euros, eh. Trenta-cinc mil milions d’euros, per posar un número així, i resulta que 
Espanya només ens en torna, per fer els pressupostos, 19.000 milions. I fins a 23 o 24.000 milions 
que es necessiten t’has “d’empenyar”, val?, t’has “d’empenyar”. I damunt et diuen: t’has 
“d’empenyar” amb la quantitat que et diem.  
 
Primer s’enduen els diners. Te’ls deixa l’Estat amb interessos. Home. I vostès els hi donen suport a 
tot això. O sinó, no piulen.  
 
Esquerra Republicana encara no ha aprovat cap pressupost amb Convergència i Unió. A lo millor 
l’aprovarà, no ho sé, però si l’aprova serà per interès dels catalans i de les catalanes perquè on hem 
d’anar és a poder gestionar els nostres recursos, els que produïm, no a que ens els gestionin els 
altres. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, moltes gràcies. 
 
Senyor Monclús vostè ho ha dit: no ha aprovat cap pressupost Esquerra Republicana. El Govern de la 
Generalitat no ha aprovat cap pressupost aquest any amb el seu suport, cap. I, per tant, on se’n van 
els diners? Segurament en altres coses que no són per al Govern de Convergència i Unió prioritàries. 
Un pressupost prorrogat fet amb el Partit Popular i vostès els hi han donat suport. On se’n van els 
diners? Vostès que tenen la clau del Govern, busqui on se’n van els diners. Aquest és el tema. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Escoltin, escoltin, jo els hi demanaria que no 
s’interpel·lessin. En tot cas, si em tornen a demanar la paraula, tornarem a obrir un altre torn, però 
agrairia que anéssim acabant aquesta interessant conversa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Bé, interessant.. 
 
Mirin, podem tractar de matar el missatger, però el que importa és el missatge. Vostès sabem tan bé 
com jo, i no podem ser cecs, que els treballadors públics estan essent acusats moltes vegades de 
responsables d’una crisi que ells no han provocat. I no crec, no crec que els ciutadans de Tortosa 
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esperin del nostre plenari això que estem fem.  
 
Només demanem al Govern de la Generalitat que s’assegui a parlar amb els treballadors, que només 
demanem que els escolti. Per favor, escoltin les persones i escoltin els seus problemes. Moltes 
gràcies. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), 
I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE MESURES 
PER A FACILITAR L'AFAVORIMENT DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES MENJADOR PER A XIQUETS I 
XIQUETES 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que des de va començar de la greu crisi econòmica que actualment assola el nostre país, la 
resposta que els governs estatal i autonòmic han donat per tractar de solucionar-la, ha estat la 
sistemàtica retallada de la despesa pública incloent també les partides pressupostàries destinades a 
la despesa social, partides destinades a aconseguir que les famílies més desfavorides no fossin 
també les més perjudicades per la crisi. 
 
Atès que un clar exemple d'aquest tipus de polítiques socials són les partides destinades a sufragar 
les despeses de menjador entre les famílies més necessitades. Aquestes ajudes, concedides sobre la 
base dels ingressos familiars, suposen un clar alleujament per aquestes danyades economies 
familiars al mateix temps que garanteixen que els nens procedents d'entorns socials desfavorits i en 
alguns casos en clar risc d'exclusió social rebin almenys una vegada al dia un menjar que els permeti 
disposar d'una aportació nutricional mínima en una etapa clau per al seu creixement. 
 
Atès que malgrat que el Departament d’Educació ha incrementat per al curs 2013 -2014 els 
recursos destinats per aquestes beques, aquest increment només ha estat de poc més del 5%, una 
quantitat absolutament insuficient, especialment si és te en compte que en els dos últims anys no 
s’havia incrementat els recursos destinats a aquestes beques, mentre que la pobresa infantil ha 
crescut en dos punts i mig arribant fins al 26% i alguns consells comarcals, encarregats de gestionar 
les beques, han registrat un augment de la demanda de fins un 20%. 
 
Atès que la insuficiència d’aquestes beques crea un greu problema social al privar a nombroses 
famílies del municipi, amb uns ingressos econòmics molt limitats i que estan sent les principals 
víctimes de la crisi, d'unes ajudes que els poden permetre un cert alleujament en la seva situació i 
garantir una alimentació correcta i adequada per als seus fills i filles que, d'una altra manera, 
difícilment podrien aconseguir.  
 
Atès que en anys anteriors s’han detectat casos, que al no disposar dels diners necessaris per poder 
fer front al pagament del preu dels menús, s'han vist en l'obligació d'abandonar l'assistència als 
menjadors escolars. Ens consta que algunes d'aquestes famílies han hagut de recórrer a els Serveis 
Socials municipals a fi de tractar de garantir que els seus fills disposessin d'una alimentació correcta. 
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Atès que l’import màxim destinat als ajuts de menjador està condicionat a les addendes 
econòmiques corresponents al conveni signat pel Consell Comarcal, amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i que per tant no es reparteix entre les famílies 
necessitades, sinó entre les famílies més necessitades, en base a una ordre d’atorgament per 
percentatges, condicionat a la partida econòmica destinada, el que provoca que moltes famílies 
hagin de completar les subvencions atorgades amb recursos propis.   
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre no ha produït cap canvi en els criteris per concedir aquest 
tipus d'ajudes i que segons consta en les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió 
d’ajudes individuals de menjador de la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2013 – 2014, la 
percepció dels ajuts de la convocatòria és incompatible amb qualsevol subvenció rebuda d’un altre 
organisme, públic o privat pel mateix concepte.  
 
Atès que el menjador escolar organitzat aquest estiu va tenir una ocupació de 75 places, el que 
indica l’existència d’una necessitat real d’aquestes beques.   
 
Atès que és per tant de justícia social que aquestes famílies, que no són les culpables de la crisi que 
ens ocupa, encara que si són les seves principals víctimes, disposin de la protecció necessària que 
els permeti el no veure's abocades a l'exclusió social i els garanteixi alguna cosa tan essencial com 
l'alimentació per als seus membres més desprotegits com són els nens. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al  Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures urgents necessàries per a garantir la 
cobertura de l’alimentació suficient i adequada als infants en risc d’exclusió social.  
 
Segon. Incrementar la partida de beques per a menjador per al curs que just acaba de començar  per 
aconseguir, conjuntament amb els Serveis Socials municipals que cap estudiant en situació de 
vulnerabilitat, que visqui a Tortosa es quedi sense beca de menjador. 
 
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a agilitzar el pagament de les transferències en concepte de 
beca menjador als consells comarcals. 
 
Quart. Instar al Consell Comarcal del Baix Ebre a modificar les seves bases reguladores de la 
convocatòria per a la concessió d’ajudes individuals de menjador de la comarca del Baix Ebre, curs 
escolar 2013 – 2014, modificant la base divuitena i permetent que la percepció d’ajuts per beques 
menjador sigui compatible amb altres subvencions de l’administració pel mateix concepte, sense que 
aquestes, evidentment, puguin sobrepassar el 100% de la despesa.   
 
Cinquè. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa a crear una partida econòmica, amb 
suficient dotació pressupostaria, per a complementar les beques atorgades pel Consell Comarcal, de 
forma que cap nen resident a la ciutat de Tortosa, que segons els Serveis Socials municipals pugui 
patir risc de malnutrició infantil, sigui privat de la subvenció del 100% del menú de les beques 
menjador.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord, utilitzant mitjans digitals, al president del  Consell Comarcal del Baix 
Ebre, així com als grups polítics amb representació al Consell Comarcal del Baix Ebre, i a les 
conselleries d’Economia, Ensenyament  i Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, la moció que el Partit dels Socialistes de Catalunya presentem en aquest plenari és una 
proposta sobre la qual ens agradaria no estar parlant.  
 
Som conscients que estem patint una greu crisi econòmica i que l’erari municipal no passa pel seu 
millor moment, en som molt conscients, però a Tortosa i al segle XXI no podem permetre, baix cap 
concepte, que un xiquet,  que cap xiquet passi gana, que cap xiquet pateixi de malnutrició. Fins aquí 
podríem arribar. 
 
No ens podem permetre que “l’eslavó” més dèbil de la nostra societat, els xiquets i xiquetes, passin 
gana. És així de senzill, i així de realista. 
 
Fa dos setmanes, desprès de la polèmica d’aquest estiu al voltant de la pobresa infantil que ha 
mantingut el Govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana amb el Síndic de Greuges, 
negant les evidències, la Generalitat anunciava a bombo i plateret que incrementava les beques de 
menjador en un 5%. 
 
La notícia fora bona, si no fos perquè la partida destinada a beques menjador ha estat congelada dos 
anys, dos anys. 
 
La notícia fora bona si no fos perquè l’any passat només un 6,4% dels escolars catalans varen tenir 
accés a una beca menjador. 
 
La notícia fora bona si no fos perquè aquestes beques només cobreixen, de terme mig, la meitat del 
cost del servei. 
 
La notícia fora bona si la pobresa infantil no s’hagués disparat un 26%. 
 
La notícia fora bona si no fos perquè aquest curs es xifra en uns 10.000 xiquets i xiquetes els que no 
podran accedir a una beca de menjador segons les associacions de Catalunya d’AMPES.  
 
La notícia fora bona si el Síndic de Greuges no hagués dit en el seu informe que els ajuts de 
menjador escolar no s’han ajustat a l’evolució de les necessitats dels ciutadans. I també que, malgrat 
tot, la crisi econòmica ha incrementat la precarietat de nombroses famílies i la concessió d’ajuts de 
menjadors escolars han baixat d’ençà del curs 2009/2010. I ha baixat per la supressió de la partida 
pressupostària extraordinària de 15 milions d’euros que el Departament d’Educació va destinar a 
beques de menjador. No cal recordar qui en aquells moments hi havia al Govern progressista de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La notícia fora bona si la pròpia consellera de Benestar i Família, fent cas a allò manifestat pels 
Consells Comarcals, no hagués reconegut que no hi havia prou.  
 
La notícia encara que esperada, no és tot lo bona que hauria de ser. 
 
La qüestió és que realment les beques menjador no es donen a tothom que les necessita, sinó 
només a aquells que més les necessita, i de vegades ni això. I aquest es el problema. En el transcurs 
de la crisi, mentre s’han apujat les peticions de beques, no s’han incrementat les partides i els 
recursos.  
 
Dels 34 milions d’euros que es destinen a beques de menjador per tota Catalunya, al Baix Ebre, 
malgrat que la nostra realitat econòmica és molt pitjor que la de la resta del país, només els hi 
correspon poc més de mig milió. 
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Com bé saben, aquests recursos es reparteixen entre aquells que han demanat beques en funció 
d’uns barems, que en cap cas arriben a cobrir el 100% del total del cost i en la majoria de casos es 
queden entre el 50 i el 75%. A la pràctica, això implica que hi hagi famílies que tenen moltes 
dificultats per complementar l’ajut al menjador, fins i tot també estan al punt de retirar o de renunciar 
a la beca. Renuncien a la beca per motius econòmics, perquè no poden pagar la resta dels diners.  
 
I si no renuncien, per fer front al copagament, moltes famílies opten per compactar l’ajut, el que 
implica que els xiquets amb més dificultats deixin de fer ús del servei de menjador els dies que no és 
gratuït. I això és molt greu perquè sabem que en aquests dies no tindran garantit, com a mínim, una 
menjada diària en condicions adequades. 
 
Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament de Tortosa opta per no complimentar els ajuts de menjador 
escolar que atorga el Consell Comarcal, tal com fan altres ajuntaments, i som conscients que això es 
així per uns motius:  
 
En primer lloc, en primer lloc per una impossibilitat flagrant i legal, ja que les bases del Consell 
Comarcal prohibeixen explícitament la percepció de les beques amb qualsevol subvenció rebuda d’un 
altre organisme pel mateix concepte.  
 
I un segon, entenem que per deixadesa, perquè no disposa de cap partida específica destinada als 
ajuts als xiquets més necessitats.  Davant la fam, davant la malnutrició, aquí a casa nostra no fem 
res. 
 
Per aquest motiu tenim, entre d’altres, dos propostes fonamentals que elevem al Ple de Tortosa:  
 
Per una banda, que aquest plenari insti al Consell Comarcal del Baix Ebre a modificar les seves bases 
reguladores de la convocatòria per a la concessió de beques, de forma que permeti que la percepció 
d’ajuts sigui compatible amb altres subvencions de l’Administració pel mateix concepte, sense que 
aquestes, evidentment, puguin sobrepassar el 100% de la despesa, cosa que ja fan molts altres 
consells comarcals. 
 
I demanar a l’equip de Govern de Tortosa, Convergència i Unió a l’Ajuntament, a crear una partida 
econòmica amb suficient dotació pressupostaria per a complementar les beques atorgades pel 
Consell Comarcal, de forma que cap nen, xiquet resident a la ciutat sigui privat de la subvenció del 
100% del menú de les beques menjador. 
 
Estem convençuts que vostès votaran a favor de la nostra proposta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Roig, la veritat és que no ens agrada el punt de partida d’aquesta moció.  
 
Parlen vostès de greu crisi econòmica, però en cap moment han fet referència a la monumental 
estafa polític – financera que hem viscut i que encara estem vivint des dels últims 15 o 20 anys. 
 
Aquesta suposada crisi que a altres països d’Europa pràcticament ni han notat, aquí a casa nostra 
s’ha vist elevada a la enèsima potència degut a la corrupció.  
 
Més enllà de les xifres macroeconòmiques, amb les que curiosament ni tan sols es posen d’acord 
economistes de reconegut prestigi, qualsevol Govern, sigui municipal, autonòmic o estatal, el que ha 
de fer és partir d’un pressupost i complir-lo acuradament. 
 
Com que la millor manera de que tots entenguem el que vull dir és posar-ho el més senzill possible, 
ho posaré en el cas d’una família. Agafem una família que tingui un ingressos X. Vol dir que si 
aquesta família no vol anar a la ruïna, el que no pot fer és gastar més d’aquesta quantitat X, i ha de 
tenir en compte tota una sèrie de despeses fixes i imprescindibles per poder viure: el lloguer, la 
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hipoteca, llum, aigua i evidentment el menjar.  
 
Imaginem que aquesta família té un veí que està passant per una complexa situació i un dia els hi 
diu si el poden ajudar, si li poden fer un cop de mà, doncs, a pagar el lloguer o per omplir la nevera. 
Evidentment, si aquesta família s’ho pot permetre, un cop pagades les seves despeses i que tots els 
de casa hagin menjat, potser sí que li farà un cop de mà durant algun temps. Però és evident que si 
aquesta situació es repeteix molt de temps, o altres veïns també vénen a demanar ajudar, aquesta 
família es trobarà en una situació que no podrà pagar ni les seves pròpies despeses. 
 
Dit això, i per què tots ens entenguem, això és el que ha passat en aquest país el últims 10, 12 o 15 
anys. Hem estat pagant tota una sèrie de despeses que no ens corresponien i ara resulta que ens 
trobem que no podem pagar les nostres pròpies despeses. 
 
Com ja hem dit, no ens podem permetre una despesa pública que ens està portant a una situació de 
fallida econòmica de tot un Estat. 
 
Cal, com faria aquesta família a la que fèiem referència, reorganitzar la despesa pública i eliminar tot 
allò que no sigui essencial. Per a nosaltres, i per a qualsevol Govern amb dos dits de front, hauria de 
ser prioritari que tothom pugui menjar, evidentment. Però el que no podem fer, com he explicat a 
l’exemple anterior, és omplir la nevera de tothom. Això és impossible per a aquest Estat i per a 
qualsevol altre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Continua amb el seu torn de paraula el Sr. Casanova: sí, vaig acabant. 
 
Només, per finalitzar, el que nosaltres voldríem explicar és que no tenim res contra ningú, vingut 
d’allà on sigui, però que aporta la part que li correspon, com fet tots nosaltres. Tota la resta de gent 
que aquí no aporta res se’ls ha de convidar a marxar. 
 
El nostre posicionament, evidentment, com que no compartim el punt de partida de la moció, ens 
abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, una dada 
que tots vostès coneixen: 3 de cada 10, 3 de cada 10 xiquets se’n van a dormir amb fam i van en 
dejú a l’escola, on cada cop són més els que fan l’únic àpat del dia. 
 
L’escola pública pateix un procés de degradació per raons diverses. Una molt greu, com assenyala 
encertadament la moció, és el gran nombre de famílies que no poden accedir a les beques per a 
menjador per raons diverses, per exemple, d’establiment de llindars relativament alts per accedir a 
elles. I també hi ha altres problemes com, per exemple, que les ajudes arriben tard i/o de manera 
incompleta, i/o els criteris de concessió, la forma de càlcul de la renda i la fixació dels diferents 
llindars de renda per concedir les beques de menjador no són, fins  ara, homogenis a tota Catalunya. 
Estem parlant de 41 consells comarcals i un consorci a Barcelona. Ni tampoc és suficient la 
cobertura econòmica de les beques de menjador que avui per avui, en aquest any se xifra en 34 
milions d’euros. 
 
Junt al nostre posicionament favorable a la moció proposem que la durada de les beques tingui la 
mateixa durada que el curs escolar. Que les beques es facin efectives a l’inici del curs escolar. Que es 
concedeixin a partir de la renda actual de la família, cobrint famílies que han entrat en l’atur o a 
l’inrevés, que han tingut la sort de sortir de l’atur. I cal ajustar els llindars de renda amb criteris 
realistes. 
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Acabo demanant l’atenció a un altre aspecte: el dels llibres i material escolar. Amb la panxa buida no 
s’estudia, però si s’està plena i no tenim material escolar tampoc es pot estudiar. La dotació en 
aquest cas també és realment minsa: 6 milions d’euros. La Generalitat pressuposta 64 milions per 
beques per al període que va des setembre del 2012 a març del 2013, dels quals deu 35 als consells 
comarcals i en algun cas a algun Ajuntament i s’han pagat 29 milions d’euros. La meitat dels 64 
milions, 32, es destina a beques de menjador que, a més, és pràcticament, com es deia abans, la 
mateixa quantitat que l’any anterior.  
 
És a dir, tenim diners a dojo per a determinades coses i en canvi no els tenim, també a dojo, per a 
altres coses tan essencials com la que ens ocupa aquesta moció i que vull recordar la dada que 
acabo de donar anteriorment. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, primer que res recordar, 
tal i com s’ha dit, que aquest estiu va haver una polèmica arran de l’informe del Síndic de Greuges, el 
que popularment la gent coneix com a defensor del poble, anunciant que a Catalunya, al nostre país 
hi havia problemes de malnutrició infantil i que, per tant, hi havia molts xiquets i xiquetes que 
passaven gana. 
 
Primer que res vull dir que això, aquest informe feia relació a Catalunya, però també hi ha altres 
informes, i crec que avui i davant d’algunes afirmacions en aquest Ple és important recordar-ho, 
aquesta pobresa infantil no afecta només als xiquets catalans, sinó que també afecta a xiquets 
espanyols, a xiquets portuguesos, a xiquets italians i a xiquets de Grècia i, per tant, això el que 
demostra és que la crisi, tot i que alguns volen fer creure que només és aquí, està afectant a un 
conjunt de països fruit, precisament, d’aquestes polítiques de retallades que s’estan aplicant. 
 
A més a més, avui l’alcalde de la ciutat de Barcelona, de Convergència i Unió en aquest cas, ha 
reconegut públicament aquest informe del Síndic de Greuges i ha dit que l’Ajuntament de la capital 
de Catalunya faria tot allò possible per incrementar partides per a que els xiquets de la ciutat comtal, 
en aquest cas, puguin no passar gana. 
 
El que nosaltres considerem és que davant d’aquesta situació sí que es pot prioritzar i, per tant, sí 
que en els pressupostos actuals de la Generalitat cal buscar mecanismes per prioritzar i, per tant, 
per acabar amb la malnutrició infantil al nostre país.  
 
I a més a més, també el que volem recordar és que, desgraciadament, els informes de l’Institut 
Nacional d’Estadística de Catalunya en relació a la pobresa de Terres de l’Ebre, ens indiquen que 
aquí, desgraciadament torno a repetir, en la majoria dels punts sobrepassem tot el que és els nivells 
de pobresa i també la malnutrició dels xiquets i xiquetes. 
 
Per acabar, voldria també, perquè veig que hi ha gent que repeteix mantres, que sí que hi ha 
solucions. I les solucions passarien per evitar les privatitzacions. Les solucions passarien per donar 
més diners públics, portem 40 mil milions de diners públics als bancs privats que després juguen 
amb el deute de tots els estats i, per tant, de tots aquests països del sud d’Europa, la solució per 
buscar diners passaria per augmentar els impostos als més rics, que tots els informes ens estan 
dient que s’estan fent rics aquí, a Grècia, a Itàlia, a Espanya. Passaria per acabar amb el frau fiscal, 
que també s’està dient que, per exemple, a nivell de Catalunya o de l’Estat espanyol duplica el que és 
de la mitja europea, sobretot les grans empreses, en canvi quan un autònom o una petita empresa fa 
frau fiscal van a per ell i els grans, les grans empreses, segons els tècnics d’Hisenda expliquen que 
defrauden i moltíssim. I, tal i com he dit també, significaria acabar amb l’abús de la banca privada. 
 
Per tant, pensem que sí que hi ha alternatives i en aquest sentit.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde fa aquesta observació: Hauria d’anar acabant. 
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Intervenció del Sr. Jordan  
Reprèn la seva intervenció el Sr. Jordan: Sí, acabo alcalde. 
 
En aquest sentit donem suport perquè considerem que és un problema que ens hem de traure de 
damunt i un país digne és aquell on els xiquets i xiquetes no passen gana. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup donarà suport a la moció que vostès 
presenten, perquè està clar que nosaltres no volem que cap xiquet o que cap xiqueta que visqui a 
Tortosa i que, segons els Serveis Socials municipals, pugui patir qualsevol risc de malnutrició infantil, 
doncs això no volem que passi i que s’eviti. És just i és necessari. 
 
De totes maneres, pensem que l’ampliació per a que no es quedi cap infant desprotegit ja s’està fent 
a iniciatives de la Generalitat, dels consells comarcals. Ara, jo voldria fer una reflexió que he fet abans 
i dir: escolteu, el mal d’Almansa a tot arreu “alcança”. I “alcança” fins a les beques menjador. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, evidentment, 
compartim la preocupació respecte al fet que cap alumne es quedi sense menjar allò que necessita i 
sense cap ajut de menjador. I en aquest sentit és així com s’està treballant, allà on pertoca resoldre 
aquest tema que en aquest cas, com saben o com haurien de saber, és el Consell Comarcal, que 
sempre treballa en una estricta col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Tortosa per 
tal de que cap xiquet passi gana i, a més a més, tenint en compte que aquí a Tortosa, per sort, 
afortunadament, tot allò que ens estan dient o tot allò que acabo de sentir per part dels portaveus 
que m’han precedit, gràcies a Déu, no està succeint.  
 
Perquè en el cas que succeís, si de cas hi hagués algun xiquet que estes patint el què ens estant 
dient, sí que els hi demanaria que parlessin ràpidament amb Serveis Socials perquè no tenim 
constància de que estigui patint això, sinó que hi ha un contacte directe i un control directe per part 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament i els del Consell Comarcal. 
 
Però, a més a més, ens presenten una moció amb dades que no són certes. Ens diuen que no s’han 
augmentat els recursos destinats a menjador en els últims anys, quan sí que han augmentat la 
partida en un 27% des dels últims dos anys, des de que governa un Govern de Convergència i Unió. 
 
A més a més, recentment la consellera Rigau ha anunciat que hi ha un increment aquest curs de 1,8 
milions d’euros per a dotacions, per a ajuts de beques de menjadors. I només a la nostra comarca la 
partida s’ha incrementat per sobre dels 100.000€ pel que fa al curs anterior. Per tant, al menys, ja 
que porten una moció, agafin dades certes i agafin les dades de la comarca. No ens vagin dient 
coses que realment no estan passant a dia d’avui. 
 
I a més a més, ens diuen que han incrementat les demandes en un 20% quan tampoc és cert i la 
demanda, exactament, s’ha incrementat en un 2,46%. Per tant, ens estan també mentint pel que fa 
a les dades que presenten. I els hi posaré exemples concrets, per exemple, del curs 2012/2013 al 
2013/2014, és a dir, l’actual, tenim 6 peticions més respecte l’any passat, en canvi hi ha 68 ajuts 
més aprovats. Per tant, hi ha més ajuts i hi ha més peticions. Hi ha molts més ajuts que no peticions 
pel que fa a l’increment. Per tant, l’increment és de forma tímida i el nombre d’ajuts aprovats s’ha 
incrementat i molt pel que fa a les proporcions anteriors. 
 
Per tant, senyor Roig, jo el que li demano és que parli de dades de Tortosa, que parli de dades de la 
comarca, que pregunti perquè veig que, una vegada més, ens porta argumentaris i mocions que no 
responen a la realitat de la nostra ciutat i del nostre territori. 
 
A més a més, per primera vegada, la primera setmana del curs escolar es pot procedir a l’adjudicació 
de les beques de menjador, no havia passat mai, tenint la valoració del 100% dels ajuts sol·licitats, 
perquè sabem que és un tema molt important i des del Consell Comarcal s’està treballant en aquest 
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sentit. 
 
S’ha procedir, a més, a una ampliació pel que fa als percentatges d’atorgament de les beques de 
menjador. I així, si els percentatges anteriors, els altres cursos, eren 30, 50, 75, aquest any són 35, 
50, 65, 80 i 95 per tal d’arribar al màxim de les famílies possibles i s’acoti més les necessitats de les 
famílies de la nostra comarca i també de les famílies de Tortosa. 
 
I a més a més, aquest curs també s’ha procedit a fer un anàlisi exhaustiu de tots els alumnes de 
totes les escoles de Tortosa pel que fa als serveis socials per tal de detectar si realment algú no tenia 
ajut i si realment algú estava patint gana. 
 
Per tant, no diguem mentides, no està patint gana ningú i si realment tenen constància: nom i 
cognoms a Serveis Socials però ja, demà mateix, no esperin, ni vagin dient, ni vagin creant aquesta 
alarma que realment no està existint, gràcies a Déu, a la nostra ciutat. 
 
A més a més, ja els ho he dit, la dotació pressupostària és superior i, per tant, en cas de que, a més a 
més, no s’arribés a la dotació necessària per cobrir-ho, que hi haguessin més necessitats al llarg del 
curs, ja s’ha exposat per part de la Conselleria i també per part del Consell Comarcal, que es 
continuaria treballant per tal de poder tenir més ajuts. 
 
Per tant, jo els hi preguntaria ara que han fet vostès allà on pertoca fer-ho. Perquè el més greu de tot 
plegat és que avui mateix, avui, s’han presentat aquests barems al Consell Comarcal. Jo ja sé que 
vostès, el Partit Socialista, allí no hi té representant per part de l’Ajuntament de Tortosa, però deu 
tenir altres consellers i allí ningú s’ha posicionat en contra dels barems, ni en contra de les 
adjudicacions fetes a dia d’avui. 
 
Per tant, avui al matí s’ha fet, aquesta tarda s’ha informat a les AMPES. Hi ha hagut unanimitat, el 
Partit Socialista ni ha obert la boca, ha estat absolutament d’acord amb el que s’ha presentat al 
Consell Comarcal, que és on es tracta les bases de menjadors i, per tant, avui ens porta una moció 
aquí al Ple amb dades que no són certes, que no sé d’on les ha tret, però que en tot cas no fan 
referència a la ciutat de Tortosa i està creant una alarma fent demagògia d’un tema que tots hauríem 
de tenir moltíssima cura per la importància que té. 
 
Per tant, senyor Roig, treballi en allò..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde fa un incís: Hauria d’anar acabant. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua amb el final de la seva intervenció la Sra. Roigé: ... al Consell Comarcal i realment aportin 
dades que són certes i no diguin més mentides en aquest plenari. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Evidentment, agraïm, des del nostre grup, als regidors i 
regidores que han votat a favor de la moció. I als que han votat en contra, que dir? Doncs vergonya.  
 
Volem ser, no podem intentar ser un país d’Europa i al temps consentir aquestes situacions. No pot 
ser. 
 
En aquesta moció els regidors, jo penso, de Tortosa ens hi jugàvem unes quantes coses: la dignitat 
com a persones al consentir que no poséssim mesures, des d’allò que nosaltres podem fer, per 
pal·liar la pobresa infantil al nostre municipi. 
 
En segon lloc, la dignitat com a polítics. Els ciutadans volen confiar amb nosaltres per tractar de 
resoldre els seus problemes i en moltes ocasions, massa ocasions, no els hi donem respostes, o bé 
respostes justificant-nos uns als altres. 
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I, per últim, la nostra responsabilitat com a gestors públics. Cal dir que gestionar és prioritzar. 
Prioritzem i prioritzem en allò que és la malnutrició. 
 
Vostès mateixos. Jo dormiré tranquil, segur. Jo estic indignat, molt indignat, però ho deixarem aquí. 
Moltes gràcies. 
 
 

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

*-*-* 
 
 
 

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: 
 
- 34/2013, de 29/07/2013 
- 35/2013, de 05/08/2013 
- 36/2013, de 09/08/2013 
- 37/2013, de 13/08/2013 
- 38/2013, de 19/08/2013 
- 39/2013, de 26/08/2013 
- 40/2013, de 03/09/2013 
 
 
b) Resolucions de l'Alcaldia: 
 
De la 1291/2013 a la 1718/2013 
 
 
19 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
20 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 
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01 - INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, és una 
pregunta, intentaré ser molt concret. Hi ha prevista alguna actuació per arreglar el paviment del camí 
que puja al cementiri des del carrer Barcelona? Perquè realment allò està fatal. 
 
Home, jo ja sé que els que estan allà no poden marxar, però els que estem aquí sí que hem de poder 
pujar i baixar. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, senyor Casanova, els que estan allà, a 
part dels que vostè es refereix que no poden marxar, li vull recordar que també és utilitzat aquell 
camí per un conjunt de veïns que viuen per aquella zona i venen i marxen cada dia. 
 
En tot cas, es va fer un arranjament d’urgència, si no tinc ara malentès, ara fa 3 o 4 mesos de 
“batxeig”. Jo mateix vaig estar visitant-ho perquè m’ho va demanar així un veí ara fa molt poc i farem 
una actuació properament. 
 
Allí també hem reordenat els accessos en quant a les direccions, perquè era demanda pendent. Hem 
ordenat també els passos de vianants, que no estaven el suficientment clar als accessos, i hem fet 
accessos de via única, tant a l’entrar com al sortit. Però en tot cas, agraeixo el seu prec. 
 

*-*-* 
 

02 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA  
Tot seguit pren la paraula la senyora Galiana: Senyor alcalde, el meu prec és en relació al pla de la 
ciutat de Tortosa, al pla que es dóna quan vas al Centre d’Acollida Turística a un turista o, 
simplement, a un tortosí que vol buscar algo. 
 
En aquest pla, per la part del Temple, Tortosa s’acaba al carrer Lamote de Grignon, i més enllà no 
existeix Tortosa. Això deixa fora casi tot el Temple i la vora del riu, amb tots els comerços que hi ha, i 
sobretot deixa fora un establiment hoteler i un pàrquing, que Tortosa està com està, bé, no en tenim 
molts d’establiments hotelers i de pàrquings, doncs, estem com estem. 
 
I el meu prec és si a la pròxima remesa de plans de Tortosa, perquè suposo que aquesta té una 
limitació, es podria ampliar fins on es pogués a la pràctica i, sobretot, que entressin aquests 
establiments i aquesta petita zona de comerç de Tortosa que queda fora. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el senyor alcalde: Moltes gràcies, recepciono el seu prec però, en tot cas, dir-li 
que, si no recordo malament, hi ha tres tipus de plans que es poden lliurar. En un està inclòs això, 
inclús els cinc pobles del municipi, perquè també hem de pensar no només amb els barris, sinó amb 
els pobles del municipi, i hi estan inclosos i jo crec que aquest abraça tota la ciutat. 
 
Després n’hi ha un altre, que jo crec que és al que es refereix, si no ho entenc malament que, malgrat 
el donem, és una iniciativa privada d’unes empreses que ens el faciliten. 
 
I ara n’estem renovant un altre, que és el que inclourà tota la ciutat. 
 
També li dic que s’està treballant, igual com en altres municipis turístics, en un exclusivament del 
casc antic o de la zona més turística. No tots els mapes, ni tots els plans d’informació turística es 
podrà incloure tota la ciutat i tot el municipi, perquè s’ha d’anar segmentant en funció dels criteris. 
 
Per tant, si properament veu que es fica al servei un altre pla que només inclou el que és, el que 
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entendríem per casc antic, no és que se li desentengui el seu prec, sinó està fet a consciència. En tot 
cas, agraeixo el suggeriment. 
 

*-*-* 
 
03 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN  
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, un prec i una pregunta. 
 
En relació al prec, parlo per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre, que com 
vostès saben és una entitat que a nivell europeu ha rebut un reconeixement per la seva gran tasca 
que estan realitzant aquí i a tot l’Estat espanyol. Sabem, a més a més, que a Tortosa tenim també 
aquesta Plataforma i és la única que hi ha entre Castelló i Tarragona, la qual cosa fa que aquesta 
Plataforma cada vegada tingui, desgraciadament, més gent que acudeix, famílies no només de la 
nostra ciutat, sinó de diferents poblacions: de la Ràpita, de Vinaròs, d’Amposta, de l’Ametlla, etc., per 
tal d’intentar solucionar els abusos dels bancs, els desnonaments, les clàusules abusives i tantes 
altres qüestions que, desgraciadament, afecten a moltíssima gent. 
 
Precisament la PAH, la Plataforma, va demanar a l’Ajuntament amb una instància al juliol, poder-se 
continuar reunint al Centre Cívic de Ferreries. L’any passat també ho feia. Ara, desgraciadament, com 
cada vegada tenen més gent ho han de fer cada setmana, abans només ho feien cada 15 dies, i van 
demanar reunir-se de les 7 a les 10 de la nit i, finalment, l’Ajuntament només els hi ha donat de 8 a 
10, segons ens ha informat la Plataforma que, per cert, aquí hi ha membres i aprofito per saludar-los.  
 
I el que els hi prego, senzillament, és que els intentin, doncs això, tot l’espai, de 7 a 10 perquè és el 
que han demanat i crec que cal tenir una màxima sensibilitat amb gent com la que va a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i, a més a més, tenint en compte que fins i tot alguna vegada s’han hagut 
de reunir al carrer. 
 
Per tant, aquest seria el primer prec en relació a la Plataforma d’Afectats de la Hipoteca de la nostra 
ciutat i del nostre territori. 
 
I en segon lloc, la pregunta és en relació a uns carrers del barri de Remolins, del carrer Travessia del 
Mur i del carrer Sol. També diferents veïns ens han fet arribar queixes i la pregunta és: si tenen 
previst també millorar i fer alguna pavimentació al respecte. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el senyor alcalde: Comencem per aquí, jo ho he dit públicament, per tant, no sé 
si li ha arribat o no, que, en tot cas, abans de final d’any, em penso que és el Sol, el David Ferrando i 
el Mur es faria una nova pavimentació, i el Jaume Tió crec recordar. I ja ho he dit en alguna roda de 
premsa, ho he dit també a l’Associació de Veïns, per tant, ja estava previst, estava anunciat i, en tot 
cas, l’únic que dir-los-hi que, segurament, serà abans de final d’any, però que anirà en consonància 
amb l’actuació d’alguna altra obra que es fa a la ciutat de Tortosa, o al municipi de Tortosa a efectes 
de reduir costos. 
 
Portar unes màquines només per fer aquests carrers té un sobrecost molt important i, igual com vam 
fer amb el carrer Teodoro González, igual com vam fer en alguns altres carrers a Ferreries, els 
pavimentarem en la mesura que tinguem l’oportunitat. Tenim la consignació pressupostària, però ho 
farem quan hi hagin màquines desplaçades a la ciutat per fer alguna altra obra, que en principi està 
previst que estigui sobre final d’any. I així ho vam comunicar també, em penso, no, no, em penso no, 
ho vaig fer jo mateix, a l’Associació de Veïns a l’última reunió que vaig ser-hi ja fa algunes setmanes, 
potser un parell de mesos. 
 
En tot cas, respecte al tema de la Plataforma, jo també saludo als membres aquí presents i aprofito 
per agrair-los la tasca i la feina que fan. Vull recordar-li que s’estan reunint de forma periòdica, 
habitual com vostè ha dit, en una carència cada vegada més accentuada al Centre Cívic. Al Centre 
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Cívic intentem donar les prioritats absolutes però, si jo tinc entès, també en altres activitats. 
 
L’única incidència que jo tinc coneixement és que, efectivament, van demanar reunir-se al mes 
d’agost. Malgrat se’ls hi havia dit que no, posteriorment el senyor Emili Lehmann directament, i parlo 
perquè en tinc coneixement, va parlar amb ells i els hi va dir que malgrat el mes d’agost estaria 
tancat tot el Centre Cívic, no exclusivament per un tema de vacances, sinó també un accident laboral, 
perdó, un accident no laboral del treballador que allí estava, que instrumentaven el mecanisme per a 
que també durant el mes d’agost, malgrat estava tancat el Centre Cívic, es poguessin reunir. 
 
Al final, ells mateixos van comentar que durant l’agost no era necessari, però que sí que voldrien, si 
no tinc mal informat, reunir-se el dia 4 i el dia 11 de setembre. El dia 11 de setembre, diada nacional, 
els vam dir que no seria possible també per un tema d’organització i el dia 4 tampoc, malgrat, 
posteriorment em consta, que va haver-hi una reunió per una descoordinació, no va anar a través del 
regidor Emili Lehmann, aquell mateix dia, que l’haguessin pogut utilitzar igualment. Està a disposició i 
els temes d’horaris, no en el cas de la Plataforma, sinó amb tots els usuaris del Centre Cívic i de tots 
aquests centres compartits, hem d’intentar fer-los compatibles en el conjunt d’activitats que hi ha. 
 
Com saben, ara s’ha tornat a anunciar noves activitats al Centre Cívic. Aquestes són plenament 
compatibles. I en quant als horaris també hem d’intentar adaptar-los als horaris que es poden 
prestar amb el personal de l’Ajuntament. 
 
Però en tot cas, agraeixo el seu reconeixement de la tasca de la Plataforma i també m’hi sumo. 
 
 

*-*-* 
 
04 - INTERVENCIÓ DEL SR. MONCLÚS  
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: No sé si és prec o pregunta, però vagi per on sigui la 
faig.  
 
Es tracta de que un ciutadà ens ha enviat unes fotos de les escales que hi ha per arribar des de 
davant de la Residència, de l’Hospital, aquell fossar que hi ha que es fa servir de pàrquing per 
aparcar cotxes abans de la corba, hi ha unes escales per poder arribar dalt a nivell i després entrar 
cap a la Residència. 
 
Bé, aquest senyor diu: per si ningú les ha tastat, són bastant perilloses, hi ha molta inclinació, són 
molt irregulars i de pedra majoritàriament, fet que fa que si plou es tornen relliscoses i normalment 
és un lloc d’estacionament que es fa servir molt, ja que l’aglomeració de vehicles és gran, amb 
moltes persones amunt i avall. És per això que si poden mirar d’entrar-ho com a pregunta, 
suggeriment, per tal que es millorin aquestes escales. 
 
O sigui, el que demana és que es puguin millorar per evitar la perillositat, ja que són molt 
“empinades” i són una mica irregulars. Ho he anat a mirar i realment és així. 
 
I la pregunta m’ha vingut al cap en funció del Ple d’avui, no? Al punt 9, on dictamina l’acord de 
modificació pressupostària de la transferència de crèdits, i hem anat mirant d’allí on s’ha anat 
retallant, s’ha anat traient partides, bé retallant, s’han anat traient diners per poder completar la 
quantitat, que això hi hem votat que sí, no? 
 
Llavors, la pregunta és, una és que s’ha suprimit la partida de semovents, que de fet és menjar per 
gossos i d’això pregunto, la pregunta és: ens hem desfet dels gossos ? No els portem al manescal? 
No els alimentem? La pregunta és això. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el senyor alcalde: Jo si aquest tipus de preguntes ho fan a Comissió, 
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segurament tots plegats, inclús la institució quedaríem més plegats, millor. 
 
Els semovents són els animals, són aquells elements que han de ser inventariats. No és ni la partida 
del veterinari, ni el menjar, ni el collar del gos. Per tant, els semovents són animals vius que són 
objecte d’inventari. Vol dir que són l’equivalent a una inversió. I, en tot cas, això estava previst si 
l’Ajuntament adquiria un nou animal. En tot cas, l’Ajuntament va buscar una altra solució per a que 
no fos l’Ajuntament qui adquirís i fes aquesta inversió i, si no recordo malament, aquesta partida és 
del 2010 amb un finançament afectat. 
 
Vull recordar-li que totes aquestes quantitats que avui hem donat de baixa no hem retallat res. Són 
tot, excepte aquesta, són tot partides d’inversions executades i vostè quan executa inversions perquè 
l’obra ha costat menys, perquè ha hagut una baixa, perquè s’ha executat menys, són quantitats 
ridícules, algunes de 1.000 euros, algunes d’1 cèntim o d’uns cèntims d’euros. I el que fem és que 
les agrupem i les afegim a una altra partida, per tant, no hem retallat res. I en el cas dels semovents 
és l’adquisició d’animals, no el que va vinculat a la despesa corrent d’animals, que en aquest seria 
una partida del capítol 2 i estem parlant de partides del capítol 6 d’inversions. 
 
En quant al suggeriment ja ho mirarem. En tot cas jo no sé quin tipus d’escala està. Si és una escala 
aprofitant les que hi havia o són escales noves. Vull recordar-los-hi que aquella escala, si és la que jo 
tinc present però que no estic segur perquè no sé de què em parla, és una escala de fa molt temps 
que es va endreçar i que estem a un lloc on qualsevol actuació ha de passar per Patrimoni. 
Segurament, algunes d’aquelles actuacions que es van fer allí en el seu moment no van passar i això 
va aixecar la protesta formal i certa raó de Patrimoni.  
 
No sé si hi ha unes escales de caràcter històric, si serem capaços de modificar l’alçada. En tot cas, 
entenem que el prec seria, més que les escales en concret, a veure si podíem millorar d’alguna forma 
els accessos a aquella zona i, en tot cas, doncs, li agraeixo. 
 

*-*-* 
 
05 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. BEL  
Tot seguit pren la paraula la senyora Bel: Gràcies senyor alcalde. Tres preguntes. 
 
En l’última setmana hem vist a operaris municipals retirar les peces de cautxú que separen el carril 
bici del carril de circulació del barri del Temple, de forma que han quedat col·locades, ara estan una 
sí, una no. La pregunta és si això és per algun motiu especial. I que si es van col·locar, entenem que 
era per un tema de seguretat i si és que ara, a lo millor, és que ha canviat el criteri de seguretat i per 
això les peces estan intercalades. 
 
En segon lloc, també preguntar-li i al mateix temps pregar-li: el passat 12 de setembre, just és el dia 
que començaven el curs escolar, les classes, l’escola, els treballadors del Departament de Serveis 
van pintar a la via pública, concretament els passos de vianants que estan prop de l’escola de 
Ferreries i de la Sagrada Família. Nosaltres, evidentment, estem molt contens de que això s’hagi fet, 
perquè segurament feia falta i perquè el manteniment i la pintura d’aquests passos de vianants és 
molt necessària i ho hem demanat també reiterades vegades, però és que alguns pares i alguns 
veïns del barri ens han fet arribar el prec, en aquest cas, de que si això es pot fer en una altra època 
de l’any, és a dir, intentar fer-ho abans que comenci el curs escolar. I també preguntar-los-hi si no es 
podia fer algun altre dia o era necessari just fer-ho en aquell moment. 
 
I, per últim, també dir-los-ho o preguntar-los-hi que, aquí ja ho hem denunciat vàries vegades, al Ple 
de l’Ajuntament, i és que l’empresa concessionària de l’estacionament regulat per la tarifa horària, 
és a dir, de la zona blava, hauria d’ingressar trimestralment, i això també ho hem dit aquí al Ple, la 
liquidació per la concessió que té i que habitualment no s’han complert els terminis. A l’estat 
d’execució del pressupost no ens figura que s’hagin fet aquestes liquidacions, ni del primer ni del 
segon trimestre de l’any, a nosaltres no en figura. I ens preguntem si ens poden explicar com està en 
aquests moments aquestes liquidacions, si s’han efectuat. Si no s’han efectuat, si pensen prendre 
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alguna mesura correctiva en aquest sentit o sancionadora cap a l’empresa i si l’han d’aplicar. 
Gràcies. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el senyor alcalde: Moltes gràcies. Comencem per aquesta última si li sembla bé. 
 
De l’estat d’execució del pressupost no pot desprendre vostè cap conclusió al respecte, perquè és 
possible que estès fet l’ingrés, és possible que estès feta la liquidació i estès a partides pendents 
d’aplicació, perquè l’estat d’execució reflexa l’estat de la comptabilització, no de la realitat. La 
comptabilització sempre va un pelet diferida del que és la realitat. 
 
En el cas concret d’aquestes, si no tinc mala informació i no tinc mala informació en aquest cas 
concret, l’empresa presenta trimestralment una proposta de liquidació que els nostres serveis 
tècnics validen. La del primer trimestre està presentada i està validada i notificada, per tant, ells 
disposen d’uns dies per fer l’ingrés. La del primer trimestre, doncs, la del primer trimestre es va haver 
de fer durant el mes d’abril i em consta que al mes de juliol, si no recordo malament, ja estava 
tancada la validació per part dels nostres serveis tècnics. 
 
El segon trimestre no li podria dir ara, però em consta que jo mateix, i vaig demanar a la regidora de 
Mobilitat que és qui portava aquest tema, que mantinguessin una reunió amb els nostres serveis 
tècnics per tancar el segon trimestre. Perquè la dinàmica és, ben bé hi ha unes places però no totes 
les places estan disponibles durant tots els dies, de vegades per obres, de vegades per 
esdeveniments que organitza el mateix Ajuntament o que s’organitzen a la ciutat i s’han de fer 
aquestes comprovacions que de vegades són laborioses. 
 
Per tant, també en aquest cas, jo crec que aquí no està feta ni la conformitat per part de 
l’Ajuntament. Però en tot cas, tant en un cas com en l’altre, crec que li he respost. 
 
Respecte si es poden fer les coses en una altra vegada. Segur. Tot es pot fer. I segur que les de altres 
llocs s’ha fet a altres. Jo l’altre dia també ve algú: oh, és que falten no sé quants dies per a festes de 
la Cinta i pinten; falten no sé quants dies per al col·legi i pinten; falten no sé quants dies per a la festa 
del Renaixement i pinten; falten..., bé, sempre fa falta alguna cosa. 
 
Sí que recordar-li que, precisament, entre el mes de juliol, el mes d’agost i el mes de setembre és una 
de l’època de l’any de més càrrega de treball per als serveis municipals de manteniment perquè es 
compaginen les festes del Renaixement, les festes de la Cinta, moltes festes de barri i, a la vegada i 
com és obvi, tractant-se del mes d’agost, s’ha de donar vacances al personal. 
 
Per tant, el que jo li faria una petita correcció: al col·legi Sagrada Família no s’ha pintat cap pas de 
vianants. Al col·legi Sagrada Família es pintarà properament, aquest matí ho parlava, el pas de 
vianants, i el que s’ha adaptat és una cosa que vostès no ens havien demanat, que ens ho havia 
demanat l’AMPA, que és una zona de circulació exclusiva per a vianants, per a que els xiquets que 
arribessin pujant per les escales del Seminari es puguin desplaçar amb una certa seguretat i 
regulació caminant fins l’Institut Cristòfol Despuig. En una reunió amb l’AMPA jo mateix vaig rebre el 
suggeriment i amb la direcció del centre i ens vam comprometre que a inici de curs intentaria estar. 
 
Més endavant validarem si respecten o no respecten aquestes senyals, perquè en cas de no 
respectar-se haurem de ficar algun tipus de barrera física a l’entorn d’aquesta ratlla que delimita el 
pas dels vianants.  
 
Cosa molt semblant, i això ho enllaço amb el que s’ha fet amb el del carril bici. Vull recordar-li que 
Tortosa no disposava de carrils bici, no en disposava. Però no és que en disposés de molts o pocs, no 
en disposava. S’està fent un gran esforç amb la implantació dels carrils bici. I també en ficar la 
cultura del carril bici i que la bicicleta sigui un vehicle més que ens acompanyi en els nostres 
desplaçaments, cosa que dissortadament a Tortosa encara no tenim la cultura. 
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Llavors, en aquest cas es va fer un pas, es va fer, no solament no es va pintar un carril bici, sinó que 
també es van ficar uns aparells, que se n’han tret alguns perquè entenem que allí ja és una zona 
consolidada, no és un tema de seguretat, és un tema d’hàbits i, com que estem ampliant els 
quilòmetres de carril bici a diferents llocs de la ciutat, alguns d’aquests els desplaçarem a altres llocs 
de la ciutat.  
 
Vull recordar-li que ara, d’aquí a molt pocs dies, ficarem en marxa el carril bici que comunica tota una 
instal·lació hotelera com és l’Hotel Corona d’Aragó i tot aquell barri que hi ha al voltant d’aquell hotel 
fins la via verda, cosa que també està senyalitzada, també s’ha pintat durant aquests dies, no sé si el 
12 de setembre, el dia 10 o quan s’ha fet, però també es va fer en aquests moments. 
 
Tenim pendent de veure quin és el recorregut, tenim dos opcions per fer els carrils bici per a que des 
de la via verda, els alumnes de l’Institut Joaquim Bau i de l’Institut de l’Ebre puguin desplaçar-se en 
bicicleta fins al seu institut i, a la vegada, també un carril bici a través de la Ronda Docs per 
connectar directament el que seria l’ampliació de tots els portals, que espero que properament 
puguin tenir notícies. 
 
Per tant, no és un tema de seguretat, és un tema de que una vegada establerts els hàbits, entenem 
que és suficient en deixar-los més espaiats i els podrem utilitzar a altres llocs. 
 
Sí que aprofitaria a fer una crida a tots plegats a mantenir un cert respecte entorn a les persones que 
utilitzen, cada vegada més a Tortosa de forma habitual, la bicicleta per desplaçar-se. Això genera uns 
inconvenients. Genera, per exemple, doncs, també es va fer i vull agrair aquí la tasca i la col·laboració 
de l’entitat Me Moc en Bici que també col·labora en aquest sentit, es van fer algunes modificacions, 
que ens costen alguns disgustos perquè algun conductor és sancionat, de que no es poden 
avançaments a les bicicletes al Pont de l’Estat. 
 
Amb el dels carrils bici li diria el següent: si realment hi hagués una acceptació generalitzada per part 
de la gent d’aquests carrils bici, en podríem fer molts més relativament amb poca inversió perquè no 
caldria ficar aquestes separacions. A molts països on hi ha una cultura de la bicicleta aquestes 
separacions ja no són necessàries perquè estan absolutament interioritzats que no es pot envair, ni 
aparcant, ni temporalment els carrils bici per part de les bicicletes. 
 
Per tant, no respon a un tema de seguretat o no, sinó que entenem que aquella zona està 
consolidada i, si no recordo malament, també allí estan fixats els estacionaments en línia dels 
mateixos vehicles, amb el qual ja comporten moltíssima seguretat de cara a les persones que són 
usuàries de les bicicletes. 
 

*-*-* 
 
06 - INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ  
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Gràcies senyor alcalde. Dos preguntes i un prec. 
Començaria pel prec. 
 
De fa temps i sobretot durant aquest estiu i aquestes passades festes de la Cinta, se’ns ha fet arribar 
al nostre grup també peticions per a que les canalitzéssim aquí al plenari sobre les deficiències en la 
il·luminació de la nostra ciutat. I concretament, pel que fa al barri de Ferreries, foscor al carrer Jardí 
Besuldo i Terol, de tal manera que alguns veïns ens diuen que van amb llanternes per poder ficar la 
clau al pany. 
 
A la zona del Temple i ronda Docs, al pas de Renfe i foscor a la plaça del Carrilet. I després també al 
carrer Despuig, al carrer La Salle i a la pujada al Seminari.  
 
I després, la setmana passada encara hi havia deixalles de la utilització, amb motiu de les festes, del 
Parc de la Fira i, per tant, pregaríem que tant una cosa com l’altra, doncs, se li pogués donar solució. 
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Sabem que la qüestió de la millora de l’enllumenat està en procés de resolució el concurs, però 
entretant no es resolgui el concurs, veure si es poden atendre, doncs, aquests punts als que feia 
esment. 
 
Pel que fa a les preguntes, al mes de febrer es va decretar l’estat ruïnós dels immobles de les cases 
del carrer Garrofer, al barri de Santa Clara, números 5 i 7. I divendres passat es van produir unes 
esquerdes en el desallotjament de veïns, fins i tot despreniments de pedres grans. I el que volíem 
preguntar és que, si la ruïna decretada era tècnica, quin seguiment, atès que han passat 7 mesos, 
s’havia fet sobre aquesta situació. I després també, si existeix algun protocol de casos d’emergència 
en aquestes situacions i d’aquestes eventualitats, per tal de que ho poguéssim conèixer. 
 
I l’altra pregunta està relacionada amb el SAD, amb el Servei d’Assistència a Domicili, en el sentit de 
que crec recordar que va ser durant el Pla d’ajust que en els informes preceptius es feia esment a 
que en determinats serveis era precís que es renovés o que es tragués a concurs. Era  el cas del 
Servei d’Assistència a Domicili, que feia com 10 o 11 anys que estava caducat, diguem, o havia 
expirat la seva vigència i em sembla que va ser al mes de març del 2012 que es va licitar el servei i a 
hores d’ara la pregunta seria, que ja fa un any i mig, com està aquest concurs i en quina situació es 
troba, atès que ja fa un any i mig que es porta des de que es va traure a concurs. Res més, moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
A continuació respon el senyor alcalde: Moltes gràcies. Si vol, comencen per aquest últim. 
 
No tinc les dades. Jo sé que es va traure a concurs i sé que es van impugnar els criteris del concurs. 
Sé que es va donar la raó als impugnants respecte a alguns dels motius de la impugnació i arrel, 
precisament, d’aquesta impugnació, jo mateix vaig demanar a la regidora i als serveis que hauríem 
de replantejar els criteris de licitació. S’està fent. Està veritat que en aquests moments s’estan 
licitant moltíssims contractes, després en parlaré d’algun, i el servei de Contractació té una capacitat 
limitada de poder-ho tirar endavant.  
 
En tot cas, ara mateix, apart del de l’enllumenat crec que també està en procés el de vigilància dels 
accessos, crec que també està en procés, no, crec no, està en procés el de la jardineria. Hem 
adjudicat ara fa molt pocs dies el tema, pocs dies o poques setmanes, el tema de la neteja dels 
edificis i, per tant, si vol en comissió li podran concretar més o menys que està previst respecte a 
aquest . Però en tot cas, la paralització en aquell moment va ser motiu a la impugnació del plec que 
s’havia aprovat. 
 
Respecte al tema del protocol, no sé a que es refereix en quant al protocol. Jo el que li puc dir, home, 
de pedres grans, vaig estar jo mateix, no en va caure cap. El que van caure van ser un trossos de 
façana. Efectivament, estaven ja instats els propietaris a que fessin l’enderroc d’aquests edificis. A 
alguns propietaris se’ls va poder notificar, a altres no se’ls va poder notificar i l’Ajuntament havia 
iniciat l’execució subsidiària d’aquest edifici. I ja l’ha iniciat, havia demanat els pressupostos i 
esperem que si, ja li dic que no serà així, no ho faran els propietaris perquè n’hi ha alguns que inclús 
són d’alguna herència pendent d’acceptació, per tant, aquests no es podrà fer, l’execució la farà 
l’Ajuntament. 
 
En quant al protocol, si es refereix a persones afectades, sí que l’hi ha. Automàticament, quan hi ha 
una incidència d’aquestes primer hi ha una valoració per part de la Policia Local, que trasllada de 
forma immediata a Serveis Socials als possibles afectats i Serveis Socials fa un diagnòstic 
d’aquestes persones. En aquest cas concret, de persones afectades pels edificis no n’hi havia cap, 
són edificis que ja estaven tapiats i deshabitats, però a efectes d’afectació pels accessos a altres 
edificis, n’hi havia i Serveis Socials va actuar. És veritat que en dos casos tenien una assegurança de 
la llar que també els cobria aquesta circumstància i han estat reallotjats a un establiment hoteler 
temporalment, a compte de l’assegurança. I a altres dos casos, que se’ls hi va oferir serveis per part 
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de Serveis Socials, una possibilitat tenim coneixement de que eren ocupes d’un altre habitatge no 
afectat, però sí pels accessos i van, d’alguna forma, renunciar o no van voler disposar d’aquest 
servei. 
 
I en quant a l’enllumenat, dir-li que avui mateix, avui mateix abans d’aquest Ple hem obert el sobre 3, 
que són les condicions econòmiques, que és l’últim sobre de tot aquest procés i que, efectivament, 
alguns, no sé, m’ha dit la pujada al Seminari per dir-ne algun, la pujada al Seminari no em consta que 
tingui cap problema d’il·luminació, més enllà de que pugui haver-hi un dia que se n’hagi anat la llum, 
però és un lloc que hi passo habitualment i donat que, no ara, sinó sempre, no ara perquè hi hagi 
col·legi, però hem tingut una especial cura de que aquelles escales estiguessin sempre il·luminades 
però, en tot cas, és veritat que hi ha deficiències, no d’ara, de fa molt temps en l’enllumenat de la 
ciutat i si fóssim capaços de poder adjudicar durant les properes setmanes aquest contracte, en tot 
cas, abans de final d’any tindrien que començar si no hi ha problemes amb l’adjudicació, tindrien que 
començar aquesta inversió. Una inversió que suposarà canviar uns quants milers punts de llum a tota 
Tortosa, suposarà un estalvi, inclús jo li diria que més important del que vam preveure, vist com 
s’està desenvolupant el procés, i que suposarà una inversió en la part baixa d’1.500.000€ i, en 
alguns casos, podria arribar fins a 2.200.000€, que ha de possibilitar no solament millorar la 
il·luminació de tots els carrers i places de la ciutat de Tortosa, d’alguns, no de tots perquè n’hi ha 
alguns que ja ho estan de forma correcta, sinó sobretot de fer més eficient la prestació d’aquest 
servei i que a la vegada, òbviament, al ser més eficient energèticament també tingui un cost reduït. 
Però en tot cas, agraït pel seu prec. 
 

*-*-* 
 

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