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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
4 / 2013 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCÍA, 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: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
 
Tortosa, essent les vint hores i cinquanta-cinc 
minuts del dia quatre de març 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 escau, de les següents actes:  
 

− Extraordinària i urgent 25/2012, de 28 de desembre.   
− Extraordinària i urgent 26/2012, de 28 de desembre. 
− Ordinària 01/2013, de 07 de gener. 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 
02 – Camins naturals del territori del Sénia. 
 



03 - Proposta de nomenament de representants de l’EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu i de Gesat, 
SAM en les entitats del grup SAGESSA. 
 
 

 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
04 - Dictamen de proposta d’acord prestant conformitat a l’estudi presentat per Adif per la supressió 
del pas a nivell del PK 198/972 de la línia ferroviària Tortosa - l’Aldea al terme municipal de Tortosa. 
 
 

 
SERVEIS CENTRALS 

 
05 – Dictamen d’acord d’aprovació d’afectació dels ingressos al projecte de despesa “Pla de foment 
de turisme”. 
 
06 – Dictamen d’acord d’aprovació de modificació de les bases d’execució del pressupost per a 2013. 
 
07 – Dictamen d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. 3/2013. 
Transferència de crèdit. 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de preus públics Festast 2013. 
 
 

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
09 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra l’anunci de la reforma de la Llei 
d’estrangeria. 
 
10 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra la corrupció política. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per la suspensió de les 
prospeccions mitjançant la fracturació hidràulica o fracking a Catalunya i País Valencià. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de rebuig a l’Avantprojecte de 
llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de suport davant l’anunci de 
l’empresa Ercros de presentar un E.R.O. de 156 treballadors de la factoria de Flix. 
 
 

 
PART DE CONTROL 

 
14 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
4/2013, de 28/01/2013 
5/2013, de 04/02/2013 
6/2013, de 11/02/2013 
7/2013, de 18/02/2013  
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b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
De la 2545/2012 a la 2811/2012 
De la 1/2013 a la 66/2013 
 
15 - Informes de l’Alcaldia.  
 
16 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 

− Extraordinària i urgent 25/2012, de 28 de desembre.   
− Extraordinària i urgent 26/2012, de 28 de desembre. 
− Ordinària 01/2013, de 07 de gener. 

 
*-*-* 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02 – CAMINS NATURALS DEL TERRITORI DEL SÉNIA  (321,84 km). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’exposa i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ 1. Camí Tossal del Rei (de Mas de Barberans a Morella, 9 etapes, 116,22 Km) 

2. Camí Cérvol al Matarranya (de Vallibona a Font Ferrera, 7 etapes, 80,05 Km) 
3. Camí Serres litorals (de Sant Carles Ràpita a Benicarló, 7 etapes, 125,57 Km) 

 
Després dels excel·lents resultats del Protocol d'infrastructura rural (2008-2010), ja acabat, i el bon 
inici del Conveni de desenvolupament rural sostenible (2011-2015) signats entre el Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, ambdues parts han acordat una 
nova col·laboració en matèria de camins naturals no motoritzats al Territori del Sénia, el qual pretén 
vertebrar una xarxa de camins naturals en el seu territori, creant una infraestructura apta des del punt 
de vista esportiu, educatiu, cultural, turístic i social, d'acord amb les condicions del Programa de 
camins naturals del Ministeri, de cara a la seva integració en la Xarxa d'Itineraris Naturals d'Interès 
Nacional. 



 
A partir de l'Estudi "camins i senders en el territori de la Taula del Sénia", Tragsatec ha elaborat el 
PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CAMINS NATURALS AL TERRITORI DEL SÉNIA englobant els 3 
camins abans esmentats, amb 23 etapes i 321,84 km en total, que inclou la memòria més 20 
annexos, els plànols, plec de condicions i pressupost, que ascendeix a un total de 2.192.328,27 €. 
Els municipis de la Mancomunitat per on discorren són els següents: Mas de Barberans, la Sénia, la 
Pobla de Benifassà, Valderrobres / Vall de Roures, Castell de Cabres, Vallibona, Morella, Peñarroya / 
Pena-roja de Tastavins, Beseit / Beceite, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Freginals, Ulldecona, 
Godall, Vinaròs, Sant Jordi / San Jorge, Càlig i Benicarló. I a més, algun tram curt passa per municipis 
de fora: Roquetes, Tortosa, Fuentespalda i Peníscola / Peñíscola. 

 
Per la Mancomunitat de la Taula del Sénia, promotor del Projecte CAMINS NATURALS DEL TERRITORI 
DEL SÉNIA, s'ha facilitat a aquest Ajuntament una còpia del mateix, amb el desglossament de les 
obres a executar dins del nostre terme municipal (traçat, senyalització, actuacions, etc.) així com 
també el pressupost previst de totes les obres d'execució que, en aquest cas, són assumides 
íntegrament pel Ministeri. 

 
Però, a canvi, s'exigeix al promotor aquestes tres coses: 
 
1. Acreditació de disponibilitat dels terrenys necessaris per a la construcció del Camí. 
2. Compromís de promoció i conservació del Camí, a partir de la data de lliurament al promotor pel 
Ministeri. 
3. Acreditació de la forma al seu càrrec de la responsabilitat patrimonial i extracontractual de danys 
provocats per eventuals fallades en el funcionament o manteniment del Camí. 
 
Així doncs, i perquè la Mancomunitat de la Taula del Sénia (com promotor) pugui acreditar els tres 
punts anteriors davant el Ministeri, cal que tots els ajuntaments afectats i beneficiats pel mateix, 
aprovin els mateixos acords relatius, cada un, als seus trams de camí. 
 
En conseqüència l'Ajuntament de Tortosa ACORDA: 
 
 
1. Donar la seva conformitat al Projecte CAMINS NATURALS DEL TERRITORI DEL SÉNIA, a executar 
mitjançant Acord entre el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia i acceptar que aquesta última sigui el promotor en nom i representació de tots els 
municipis. 
 
2. Manifestar que tots els camins que discorren pel nostre terme municipal són de propietat 
municipal, hi ha les seves dades registrals i estan al seu nom, o bé són vies pecuàries que depenen 
de la Comunitat Autònoma, a la qual la Mancomunitat ha demanat la seva autorització. Pel que fa als 
primers (de propietat municipal) aquest Ajuntament cedeix l'ús a l'objectiu del Projecte, és a dir, a la 
seva habilitació com a Camí Natural i al posterior ús eco-recreatiu del mateix. 
 
3. Efectuar el manteniment de les obres del tram d'aquest Camí que discorre pel nostre terme 
municipal, així com a realitzar totes les accions que li siguin possibles amb vista a promoure el seu 
coneixement i ús. Tot això a partir del moment del lliurament formal de les obres al promotor per al 
seu ús públic, per part del MARM, acte que tindrà lloc una vegada efectuada la recepció oficial de les 
obres. 
 
4. Comprometre’s a adquirir la responsabilitat patrimonial i extracontractual davant l'eventualitat de 
qualsevol hipotètic dany o sinistre produït en els terrenys i / o béns immobles integrants del tram 
d'aquest Camí en el nostre terme municipal o vinculats a ell o que puguin originar-se en les propietats 
limítrofs, usuaris o persones situades en les rodalies per causes imputables a aquest. Tot això a partir 
del moment del lliurament formal de les obres al promotor per al seu ús públic, per part del MARM, 
acte que tindrà lloc una vegada efectuada la recepció oficial de les obres. 



                                   

- Pàg. 5 / 48 -  

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
5. Facultar el senyor alcalde per l'execució d'aquests acords, així com per signar un document on es 
recullin els mateixos. 
   
6. Enviar còpia d'aquests acords a la Mancomunitat de la Taula del Sénia (oficina de Vinaròs: plaça 
Sant Antoni, s/n, 2n; 12500 - Vinaròs). “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a la votació del punt, el senyor Alcalde fa el següent aclariment: És simplement, tal i com 
havíem comentat ara fa un moment en Junta de Portaveus, és donar recolzament a un projecte que 
sorgeix de la mancomunitat de la Taula del Sénia. És un projecte que consisteix en arranjar un camins 
naturals a tot el territori del Sénia i hi ha una petita part que ens afecta a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
En tot cas, és simplement donar conformitat a aquest projecte i ficar a disposició una part del terrenys 
dels camins municipals per si aquest projecte s’ha d’executar en algun moment. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
03 – PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA 
CREU I DE GESAT, SAM EN LES ENTITATS DEL GRUP SAGESSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’exposa i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atesa la procedència d’efectuar nous nomenaments de representants de l’EPEL Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa i de GESAT, SAM en les entitats del grup SAGESSA. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Nomenar a la senyora Beatriz Viñuela López, regidora d’aquest Ajuntament, representant de 
l’Ajuntament de Tortosa - EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, en la Junta General i en el 
Consell d’Administració de SAGESSA Assistència Sanitària i Social, S.A. 
 
Segon - Nomenar al senyor Pere Panisello Chavarria, regidor d’aquest Ajuntament, representant de 
l’Ajuntament de Tortosa, en la seva condició de propietari únic de Gestió Sanitària i Assistencial, SAM, 
en els següents organismes: 
 
- Assemblea General i Consell d’Administració de Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE, (GINSA, 

AIE). 
 
- Junta General i Consell d’Administració de GINSA, Serveis Integrats de Gestió, S.A. 
 
- Junta General i Consell d’Administració de Grup d’Atenció Primària de Salut, S.A. (GAPS). 
 
Tercer - Donar compte dels acords al grup SAGESSA. “ 
 

 
*-*-* 



 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde exposa el següent: Es tracta de nomenar al Consell d’Administració de SAGESSA a la 
senyora Beatriu Viñuela López i nomenar al senyor Pere Panisello Chavarria a l’Assemblea General i 
Consell d’Administració de GINSA, a la Junta General i Consell d’ Administració de GINSA, Serveis 
Integrats de Gestió, SA i a la Junta General i Consell d’Administració del Grup d’Atenció Primària de 
Salut, Societat Anònima (GAPS).  
 
Aquestes representacions les ostentava jo mateix, però donada la incompatibilitat de poder arribar a 
estar present a totes les reunions quan és important que tinguéssim presència, en algunes igual en 
teníem perquè ja estava el senyor Pere Panisello, però en altres, malgrat poguéssim estar presents, no 
podíem votar si no assistia jo mateix. En tot cas, fem aquesta reorganització. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre vot serà 
d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, el vot del grup que represento també és d’abstenció. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: D’abstenció també la nostra posició. 
 
 

*-*-* 
 
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), PP (1) i 
PxC (1), i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC (3), 
ERC (2) i  I-ET-E (2). 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ al següent punt de l’ordre del dia el senyor Alcalde fa aquest aclariment: Abans de 
passar a un altre punt i dins del apartat de Presidència, incorporem, senyor secretari, tal i com li havia 
dit, una declaració institucional que fa l’Ajuntament de Tortosa sobre TV3 i Catalunya Ràdio. 
Declaració institucional que ve subscrita pel mateix alcalde i tots els portaveus i a qui ara donarem el 
torn de paraules. Jo diria que queda, senyor secretari, incorporada a l’acta tota la declaració en la 
seva part dispositiva i, breument, llegiré els acords i després els diferents portaveus faran els 
comentaris. 
 
Després d’un apartat introductori, el Ple aprova la següent declaració institucional amb els següents 
acords:  
 
Ú - Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el manteniment de la delegació de les 
Terres de l’Ebre de TV3 i, per extensió, de Catalunya Ràdio. 
 
Segon - En cas que no es pugui mantenir la delegació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals en el format actual, demanem que es busquin altres fórmules, fins i tot utilitzant 
personal propi, aprofitant l’excedent de personal que pot haver-hi en altres delegacions o en la 
mateixa seu central de TV3. 
 
Tercer - Reclamar que s’estableixin els mecanismes necessaris perquè millori la cobertura informativa 
a TV3 de la realitat de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. 



                                   

- Pàg. 7 / 48 -  

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Quart - Reiterar l’oferiment que ja va fer l’Ajuntament de Tortosa a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals de cedir gratuïtament un espai a la ciutat per ubicar la delegació de TV3, als efectes de 
reduir el cost econòmic del seu manteniment. 
 
Cinquè - Comunicar aquests acords al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya. 
 
Aquesta és la declaració institucional tal com hem, els hi he dit jo en la Junta de Portaveus. Aquesta 
no està sotmesa a cap regulació de temps perquè està dins d’una incorporació a l’ordre del dia i l’únic 
que els demano és que siguin intervencions el suficientment breus donat que queda reflectit a la 
mateixa declaració exactament al contingut, i per no allargar el Ple. 
 
 
04 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA SOBRE TV3 I CATALUNYA RÀDIO 
 
Se sotmet a debat del Ple el següent assumpte subscrit conjuntament per tots els grups municipals 
(CiU, PSC, ERC, I-ET-E, PP i PxC): 
 
 
“ La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va informar el passat divendres 1 de març 
de la finalització de la seva relació amb les productores privades i els col·laboradors externs de TV3 
que actualment treballen al Pirineu central, el Pallars, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Nord, en una 
mesura que s'emmarca dins de les polítiques de contenció de la despesa de la Corporació i que es 
quantifica en un estalvi de 546.000 euros anuals. Des de la perspectiva de Tortosa i de les Terres de 
l'Ebre, aquesta decisió suposa la rescissió del contracte amb l'empresa privada que venia actuant 
com a productora de continguts per a Televisió de Catalunya des de fa molts anys, i que suposava 
mantenir una corresponsalia estable al territori. En aquests moments, Catalunya Ràdio també té una 
corresponsalia física i permanent a les Terres de l’Ebre.  
 
Tanmateix, actualment, la cobertura informativa de Tortosa i de les Terres de l’Ebre és, al nostre 
entendre, escassa i un tant esbiaixada, i no sempre reflecteix la realitat del territori. 
  
Aquest 2013, TV3 complirà 30 anys d'emissió ininterrompuda. Difícilment avui podríem entendre una 
Catalunya sense TV3. Durant aquestes tres dècades, la televisió de Catalunya s'ha demostrat una eina 
fonamental en la normalització del català i per a la cohesió social i cultural del nostre país. Ha tingut 
també un paper clau en la vertebració de Catalunya i ha contribuït al reequilibri territorial, fent visible 
a la resta del país les diferents variants dialectals de la nostra llengua i donant a conèixer les 
tradicions i manifestacions culturals pròpies de les Terres de l'Ebre i de la resta de territoris del país. 
  
La CCMA manté que garantirà, amb els seus recursos, la informació de qualitat i de proximitat a tot el 
territori, i que les decisions que s'han adoptat s'inclouen dins un procés per garantir la sostenibilitat i 
la viabilitat del servei públic així com l'oferta audiovisual de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. 
 
Tanmateix, i amb independència d’aquesta última declaració de voluntats, es proposa al Ple aprovar 
els següents 
  

ACORDS
  
1r - Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el manteniment de la delegació de 
les Terres de l’Ebre de TV3 i, per extensió, de Catalunya Ràdio. 
 
2r - En cas que no es pugui mantenir la delegació de la CCMA en el format actual, demanem que es 
busquin altres fórmules, fins i tot utilitzant personal propi, aprofitant l’excedent de personal que pot 
haver-hi en altres delegacions o en la mateixa seu central de TV3. 



 
3r - Reclamar que s’estableixin els mecanismes necessaris perquè millori la cobertura informativa a 
TV3 de la realitat de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. 
 
4t - Reiterar l’oferiment que ja va fer l’Ajuntament de Tortosa a la CCMA de cedir gratuïtament un 
espai a la ciutat per ubicar la delegació de TV3, als efectes de reduir el cost econòmic del seu 
manteniment. 
 
5è - Comunicar aquests acords al Consell de Govern de la CCMA, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo seré 
molt breu. Jo he signat aquesta declaració, per tant vol dir que ja estic d’acord, l’únic que sí que 
voldria fer tres comentaris molt breus. 
 
Primer, realment a mi sí que m’agradaria felicitar a TV3 perquè als seus inicis, sobretot als seus inicis, 
va ser una televisió de referència i va, sobretot, ajudar molt amb el tema del nostre idioma, del català. 
Bé, va anar passant el temps, TV3 es va anar polititzant, després, o sigui clar, amb diner públic, lo qual 
va fer que es convertís en un altaveu del govern de torn i sempre amb diner públic i, a més, amb molts 
diners públics. Llavors, jo l’únic que demanaria a TV3 , evidentment, de que s’ha de quedar la 
delegació de Tortosa o de les Terres de l’Ebre, és que tots hi tinguem veu, de tots els punts de vista i 
que totes les opinions càpiguen dins de TV3, ja que es paga amb diner públic. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors jo també, 
d’alguna forma, diré algunes petites coses, no? 
 
Jo voldria deixar ben clar el que és el dret a informar del que és el dret a ser informat, per tant, 
qualsevol mitjà de comunicació, en aquest cas els que avui hem recolzat amb la nostra declaració 
institucional unitària, té aquest dret i té el dret a exercir-lo amb les millors i més objectives condicions.  
 
També tenim que tenir en compte que els ciutadans tenen el dret a ser informats de forma objectiva, 
de forma professional i tal com s’ensenya i tal com és la praxis i la teoria de la ciència periodística. Per 
lo tant,  tan important com les condicions tècniques i físiques, són les condicions ètiques i 
informatives.  
 
La informació per a nosaltres és opinió i, per tant, és fonamental en una societat. I per què? Perquè 
marca el seu esdevenir i marca, sobretot, la qualitat del futur de cadascuna de les societats. Cal 
informar i formar, no manipular. Cal tenir cura de l’ús que es fa del poder d’informar. 
 
Des d’aquesta idea que jo plantejo aquí, evidentment, com diem a la part dispositiva, TV3 ha sigut 
fonamental a Catalunya. Difícilment entendríem la Catalunya actual sense la TV3. És una eina que ha 
sigut fonamental per normalitzar la llengua i per cohesionar, d’una forma social i cultural, a Catalunya. 
I també, sobretot, el que nosaltres ens interessa com a ebrencs és que a contribuït al reequilibri 
territorial, que amb aquesta declaració nosaltres intentem reforçar, en el sentit de que qualsevol mitjà, 
jo ja no dic ni la TV3 ni Catalunya Ràdio, jo dic qualsevol mitjà té el dret de venir aquí, tenir les seves 
seus, les seves delegacions, fer la seva informació però, també he dit abans, una informació que sigui 
el més periodística, en majúscules, possible. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre 
grup municipal considerem que la televisió i la ràdio públiques del nostre país són absolutament 
necessàries com un servei públic de cara als ciutadans i, com s’ha dit aquí, per al dret d’informació. 
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No entrarem a valorar la pluralitat o no perquè pensem que ara no és el debat del tema, sinó 
precisament que la televisió i la ràdio de Catalunya també actuï com una eina de cohesió del nostre 
país, de Catalunya, i en aquest cas de tots els territoris que existeixen.  
 
És per això que hem de recordar que fa relativament poc, exactament ara no recordo si fa dos, tres 
anys aproximadament, TV3 i Catalunya Ràdio van obrir una delegació aquí al nostre territori, a les 
Terres de l’Ebre, trencant amb l’antic esquema provincial i, per tant, una bona noticia perquè les 
nostres comarques és evident que volen ser un territori més i, per tant, ser informats a l’igual que els 
altres territoris i que la nostra realitat es conegui a la resta del país. 
 
Per això donem avui suport a aquesta declaració institucional exigint, en aquest cas, al Govern de la 
Generalitat que mantingui la presència de la delegació de TV3 i Catalunya Ràdio a les nostres 
comarques, no volem tornar a temps anteriors on no teníem presencia. I també, més enllà de la 
declaració que avui fem al nostre Ajuntament, informar que des del nostre grup parlamentari avui 
mateix hem registrat una proposta de resolució per a que tots els partits polítics a nivell de Catalunya 
també reclamin la presència o que es mantingui la presència de la delegació de TV3 i Catalunya Ràdio 
aquí al nostre territori. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors bona 
tarda – nit. Esquerra Republicana de Catalunya ha sigut lema per a nosaltres a nivell territorial, a nivell 
de tot el país, de construir les Terres de l’Ebre. I dins d’aquest construir les Terres de l’Ebre vam 
impulsar que tinguéssim una delegació a les Terres de l’Ebre de Catalunya Ràdio i de TV3. Sembla que 
només es parla de TV3, però també de Catalunya Ràdio. 
 
I juntament amb això també vam impulsar, per construir Terres de l’Ebre, que aparegués la 
Universitat, l’edifici de la Universitat aquí, l’Oficina de Gestió Empresarial, ACC1Ó..., no ens 
allarguéssim. 
 
Aquest desequilibri territorial que ara sembla que ens volen tornar a imposar pensem que no és bo i 
va totalment en contra del que abans hem dit. Construïm les Terres de l’Ebre. Per tant, el nostre vot, 
com no, ha de ser favorable i a aquesta declaració que és unitària, és de tot l’Ajuntament i pensem 
que això ens honra, perquè el desequilibri territorial només porta a què la nostra llengua no se senti a 
tot arreu i nosaltres tenim unes varietats, nosaltres ballem la jota, nosaltres parlem amb una altra 
forma de català, per tant, que no se’n vagi això que tant ha costat portar. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, certament, un territori afirma la seva pròpia personalitat, entre d’altres, amb 
sentiment de pertinença, amb consciència de realitat territorial, també amb estructura administrativa 
i també amb uns mitjans informatius públics que compleixin amb el dret que té la ciutadania en ser 
informats. I sobretot en relació també a la pròpia peculiaritat del nostre territori, com també ja s’ha dit 
aquí, de la nostra realitat geogràfica, del nostre dinamisme, de la nostra realitat també cultural i del 
nostre patrimoni i, per tant, el dia 01 de març, quan es va comunicar que es procediria a rescindir, 
diguem, la relació contractual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb els que fan 
possible la informació a Terres de l’Ebre, a Pirineus i a la Catalunya Nord, els sector econòmics i 
socials, el teixit polític del nostre territori ho ha vist com un retrocés, com una regressió en els avenços 
que hem donat amb l’afirmació de les Terres de l’Ebre com a territori, amb la seva peculiaritat i amb la 
seva afirmació, com he dit abans, no solament administrativa, sinó de tot ordre. 
 
Enguany farà 30 anys que de forma ininterrompuda, es diu a l’exposició de motius, TV3 va emetre 
ininterrompudament, diguem, els seus serveis, sota la direcció d’un ebrenc, del senyor Jaume Ferrús 
de Flix. Fa uns anys que, finalment, tan TV3 com també Catalunya Ràdio van atendre aquesta ja 
demanda històrica de poder oferir el seu servei i tenir la seva estructura aquí a les Terres de l’Ebre. 
Per tant, nosaltres donem ple suport a aquesta declaració que es fa per unanimitat seva al plenari de 
l’Ajuntament de Tortosa. 



 
Pensem també que és molt positiu amb el temps que el prenem, pràcticament immediatament de 
quan s’ha pres aquesta decisió comunicada l’1 de març perquè, com tantes vegades hem dit, 
l’Ajuntament de la nostra ciutat, com a capital del territori és bo que prengui aquestes iniciatives i que 
faci extensives al conjunt del territori, que estic segur de què així es farà. Com també estic segur que 
en seu parlamentària es produirà el debat corresponent, ho ha dit el representant d’Iniciativa, aquesta 
tarda mateix el nostre grup parlamentari es posava en contacte també amb nosaltres per poder, d’una 
forma comunicada amb el territori, presentar aquesta iniciativa parlamentaria en el decurs d’aquesta 
setmana i, per tant, estic segur de que també el nostre posicionament, traslladat als nostres grups 
parlamentaris, ha de donar el fruit desitjat i és el manteniment de TV3 i de Catalunya Ràdio al nostre 
territori. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, presentem 
aquesta declaració institucional a proposta de la Presidència de la corporació arran de la noticia 
coneguda fa molts pocs dies, aquesta passada setmana, on ens van assabentar de la decisió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de rescindir el contracte amb les productores que han 
gestionat la corresponsalia al Pirineu, a la Catalunya Nord i també aquí a les Terres de l’Ebre. 
 
TV3 durant els seus 30 anys de vida, que es compliran el proper 10 de setembre, s’ha fet un forat a 
les nostres vides i ha marcat un abans i un després pel que fa a la comunicació i a la nostra cultura, 
contribuint a normalitzar el català. Gràcies a TV3 molts catalans a dia d’avui saben que, més enllà de 
la varietat oriental, existeix una varietat occidental, existeix el tortosí i per tant TV3,  Catalunya Ràdio 
ens ha ajudat a explicar-nos de cara enfora, però també de cara endins, de cara el nostre país. Les 
Terres de l’Ebre existeixen des de fa molts anys, però administrativament existeixen a partir de l’any 
2001, quan des d’un govern de Convergència i Unió es descentralitza el Govern de la Generalitat 
creant la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre. Però TV3 ha tingut en aquest sentit també un 
sentit molt important pel que fa a aquesta dimensió del nostre territori arreu del país. 
 
TV3 ha de prestar, evidentment, un servei de qualitat també des de Tortosa i des de les Terres de 
l’Ebre. Sovint ens hem queixat de la imatge un tant esbiaixada que s’ha traslladat als informatius o als 
programes de TV3. Volem que ens donin la veu, volem que ens donin la veu al nostre territori quan 
ens queixem, però no volem sortir sempre com els “agraviats” del nostre país, com els eterns 
“agraviats”. Ens agradaria que les noticies també parléssim de la realitat social, econòmica, cultural 
d’aquestes terres i dels reptes que tenim per endavant, del munt de gent que està fent coses per tirar 
endavant també aquí al territori, però per millorar aquest servei informatiu és preceptiu que continuï 
prestant-se.  
 
Totes les administracions estan fent esforços des de fa temps per reduir la despesa, en un context de 
caiguda d’ingressos. TV3 no està al marge, la publicitat s’ha reduït d’una forma molt considerable, 
molt important, com a la resta de mitjans de comunicació, i el que no es pot fer és mirar cap a un altre 
costat, evidentment, i mantenir recursos públics com si no passés res. Ens cal preservar TV3 com un 
mitjà de comunicació públic i de qualitat, però això no ha de ser incompatible amb la racionalització 
dels recursos. 
 
Des de la nostra perspectiva, en clau de Tortosa, de les Terres de l’Ebre, volem que la nostra 
presència a TV3 sigui com a mínim la mateixa que fins ara. I perquè això passi cal que hi hagi una 
corresponsalia permanent, amb professionals qualificats al territori. No sé si això s’ha de fer amb 
empreses privades com s’ha fet fins ara o s’ha de fer amb personal propi, potser no ens pertoca a 
l’Ajuntament de Tortosa decidir-ho, però és bo recordar que TV3 compta amb una plantilla que supera 
els 2000 treballadors i que pràcticament tots estan a la seva seu central. 
 
Des de l’Ajuntament i a proposta d’Alcaldia portem avui a aprovació aquesta declaració i afegim 
també que de nou reiterem el nostre oferiment a la Corporació de cedir un espai per a la delegació. 
Això suposaria també una reducció de la despesa pel que fa a la despesa que tindria TV3 en aquest 
sentit. 
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I acabo per  tant reiterant la nostra petició a la Corporació per tal que mantingui aquesta delegació tan 
necessària per a les Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. Moltíssimes gràcies a tots 
els portaveus i, en tot cas, queda també la part expositiva incorporada a l’acta.  
 
Si em permeten, només algun aclariment, que jo crec que no generi cap mala interpretació. En la part 
expositiva, quan es mostra per part de l’Ajuntament que l’actual cobertura informativa de Tortosa i les 
Terres de l’Ebre és, al nostre entendre, escassa i un tant esbiaixada i no sempre reflecteix la realitat 
del territori, que no s’entengui en cap cas com a cap crítica per als professionals que estan a peu de 
carrer i que estan emetent les noticies. Això és un criteri molt més genèric de com s’estableix la 
cobertura o no de les noticies que no acaben decidint els professionals que han estat generant 
aquesta informació. En tot cas, simplement, perquè quedi constància.  
 
Agrair a tots els portaveus la predisposició de poder arribar a aquest acord. Prenc nota, senyor 
Dalmau, de que intentaré fer-ho amb més temps les properes vegades, però com ha dit el senyor 
Sabaté, jo crec que s’ha de destacar que serà l’Ajuntament de Tortosa, una vegada més, el primer que 
prendrà un acord, que és possible com també deien en Junta de Portaveus que altres ajuntaments ho 
facin a posteriori, però en tot cas, jo crec que es justificava en aquest cas la “premura”. Moltes gràcies 
a tots vostès i, per tant, al ser una declaració signada per tots no sé si procedeix la votació, però en tot 
cas si procedeix queda aprovada amb el vot favorable de tots els regidors i regidores presents.  
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PRESTANT CONFORMITAT A L’ESTUDI PRESENTAT PER ADIF 
PER LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL PK 198/972 DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA TORTOSA - L’ALDEA 
AL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’exposa i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Per part de la Dirección de Operaciones e Ingenieria de Red Convencional de la Dirección de Pasos a 
Nivel d’ADIF s’ha presentat a l’ajuntament un estudi tècnic referent a la supressió del pas a nivell del 
PK 198/972 de la línia ferroviària Tortosa - l’Aldea que connecta l’av. de la Llum amb el nucli de 
població de Campredó, vora l’estació. 
 
De conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, l’estudi preveu la construcció d’un pas 
elevat sobre la línia del FFCC connectant l’av. de la Llum amb el carrer Mossèn Frederic mitjançant un 
vial de dos carrils de tres metres d’amplada cadascun, un voral als costats de 0’50 metres i una 
vorera de tres metres. A més a més de la construcció del pas elevat, es preveu la construcció d’una 
passarel·la de vianants a situar junt a l’estació de Campredó, amb l’accés a la mateixa des de 
l’avinguda de la Llum per una rampa i una escala, i pel costat de l’estació mitjançant una escala i 
ascensor. A més a més, la supressió del pas a nivell suposa la supressió de la via pecuària Colada del 
Rodeo, havent-se previst la seva substitució a través del carrer Escardó Valls i carrer Mossèn Frederic. 
 



Atès que l’EMD de Campredó, en sessió plenària de data 18 de febrer, ha acordat donar conformitat a 
la proposta esmentada. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta per la Comissió Informativa de Serveis al Territori en 
sessió de data 25 de febrer. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Donar conformitat a l’estudi tècnic presentat per l’empresa ADIF referent a  la supressió del 
pas a nivell del PK 198/972 de la línia Tortosa - l'Aldea, considerant favorable la solució proposada.  
 
Segon.- Notificar el present acord a la Dirección de Operaciones e Ingenieria de Red Convencional de 
la Dirección de pasos a nivel d’ADIF, per al seu coneixement i efectes. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Sé que està dictaminat, a la 
Comissió ens van explicar el projecte, però jo després he parlat amb els representants del grup 
municipal d’Esquerra a Campredó i m’han fet algunes observacions, que són les que porto ara aquí i 
que vull explicar, no?, perquè està clar que traure el pas nivell de Campredó, de tot arreu on passen 
per dins els municipis, és una cosa prioritària i com més prompte es faci millor, vull dir, això totalment 
d’acord, no?, però la proposta presentada per ADIF pensen, pensem, que encara no satisfà totalment 
les necessitats urbanístiques del poble de Campredó. Per què dic això? Dic això perquè és cert que 
aquest estudi tècnic ja ha introduït moltes millores, vull dir, és cert. Planteja un enllumenat del 
viaducte, amplia la vorera, carril bici, sustenta el viaducte sobre pilars de formigó que abans sembla 
que tot era atalussat, vull dir, s’han introduït moltes millores, però a la darrera proposta encara no 
contempla la connexió des del viaducte amb un ramal que vagi al polígon. I tampoc no queda clar com 
quedarà la zona de l’estació, urbanísticament molt degradada, o sigui, és allò d’utilitzar a veure si 
podem fer pressió per millorar i acabar de rellegir-ho.  
 
I, per tant, Esquerra sempre hem defensat un urbanisme per a les persones, un urbanisme que faci 
més fàcil el dia a dia dels tortosins i per això el nostre vot és negatiu però a la l’espera de veure una 
redacció final que ens pogués introduir aquestes millores i que ens faria canviar, òbviament, el sentit 
del vot. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Gràcies pels aclariments, 
perquè sembla ser que els seus companys a Campredó, pel que m’han explicat, van votar en contra 
però no van explicar perquè. Vostè havia votat a favor a la Comissió i legítimament canvia el vot en 
base a uns arguments que jo li puc explicar. No sé si li faran canviar el vot o no. 
 
Evidentment, com vostè diu, una primera proposta d’esta que va arribar fa 3 o 4 anys, devia ser el 
primer o segon any  que jo era alcalde, segurament n’hi havia una de prèvia pel que sabíem de fa 7 o 
8 anys aquí a l’Ajuntament, no contemplava ni una quarta part del que s’està fent. Com vostè ha dit, 
era tot un talús compacte, era “carent” d’il·luminació, no tenia ascensor a cap de les bandes, que ara 
sí que l’incorpora en una d’elles i nosaltres, jo mateix, per aquest tema em vaig desplaçar dos 
vegades a Madrid, em va acompanyar la tinent d’alcalde d’Urbanisme, ho vam estar parlant en 
l’alcalde, en aquell moment delegat de l’alcaldia, el senyor Sanahuja, després alcalde – president de 
l’EMD de Campredó i hem introduït tota una sèrie de millores. 
 
Que no s’ha introduït, malgrat ho hem demanat i perquè entenem que al final una cosa és el que 
demanéssim i l’altra cosa és lo raonable o no, és aquest ramal de comunicació amb el polígon, que 
nosaltres el demanàvem, inclús l’hem dissenyat i l’hem pintat, però és veritat que avui no existeix. No 
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existeix aquesta comunicació per la via que estem demanant en aquest polígon i, per tant, si no 
existeix, el que des d’ADIF se’ns insisteix és dir: escolti, primera, no existeix i segona, no ens correspon 
a nosaltres fer aquest ramal, per tant, no és, o sigui, aquí ens podem encallar i dir que no es fa el 
projecte però continuarem mantenint una situació pitjor de la que hi ha ara. Jo crec que durant els 
últims mesos, la redacció del projecte ha canviat substancialment i no li podem demanar que faci el 
que no li correspon a ADIF.  
 
I en quant a la urbanització de l’estació també exactament el mateix, és a dir, nosaltres li estem 
demanant a ADIF i li estem reclamant que ens cedeixi l’estació. Difícilment li podem dir que a part de 
cedir-nos l’estació, que damunt l’urbanitzi. Això ens correspondrà no sé si a l’Ajuntament, a l’EMD en 
funció de l’ús que es doni d’aquesta estació, per tant, home, no ens pareix, li dic així, sincerament, 
molt raonable enrocar-nos en dos coses que al final, si volem ser sincers, ens correspon a nosaltres, 
no li correspon a ADIF. I tot el que li corresponia a ADIF nosaltres entenem que ha estat rectificat i 
millorat molt substancialment d’acord amb les peticions que hem fet nosaltres mateixos. Ara, 
demanar a ADIF, ja que passa per allí, que faci una connexió d’aquest accés amb el polígon quan 
aquesta fracció avui no existeix, doncs, jo que li he de dir?, que no ho he demanat? Sí, si, clar que ho 
he demanat i ho hem pintat. Pintat vull dir que n’hem fet un avantprojecte, ara, no li correspon i, per 
tant, aquí poden fer dos coses, és a dir, doncs no es trau el pas a nivell o sí. I s’han incorporat per a 
certs aspectes, a nivell urbanístic, importants i a nivell de mobilitat també del poble de Campredó 
bastant importants, per tant, per això la portem a aprovació. 
 
També en tenim la supressió de dos altres que també estem acabant de negociar, que s’han 
incorporat millores substancials, no totes les que volíem, però quan s’incorporin, doncs, també els 
portarem a aquesta sessió plenària. 
 
De totes formes, també per a que tothom sàpiga del que estem parlant i sobretot la gent de 
Campredó, això és el projecte, no vol dir que, dissortadament no vol dir que les obres s’iniciïn 
properament, perquè no tenim un compromís. Hi ha un compromís genèric d’una normativa que va 
aprovar jo crec que va ser l’anterior Govern de l’Estat en què al 2016 tindrien que estar suprimits tots 
els passos a nivell de l’Estat espanyol. Una projecció bastant ambiciosa. En el nostre cas ens en 
queden tres. Aquest, segurament, és el més important i el que requereix molta més inversió i, del 
plantejament inicial, el que ens generava més dubtes. 
 
Per tant, ho hem fet. Vostès estan en la llibertat de fer el que vulguin, de votar en contra i no explicar 
perquè, com sembla que va passar a l’EMD de Campredó; de votar en contra i explicar perquè i llavors 
nosaltres tenim l’oportunitat de dir-los-hi que, home, està bé també els hi podríem dir que de 
passada, ja que estaven allí, com que el mossèn de Campredó té l’aspiració de fer un campanar a 
l’església, que també ens fessin el campanar a l’església, però jo crec que hem de demanar les coses 
que siguin competència exclusivament o si amb aquest, com està passant amb un altre pas a nivell, si 
això suposa un canvi respecte a la mobilitat ja existent, aquesta s’ha de corregir, però ara per aquell 
accés no es pot arribar al polígon. Tant de bo s’arribi. I si un dia, com parlàvem amb l’alcalde Joan 
Sanahuja, s’ha de fer realitat una cosa que també s’està treballant des d’altres àmbits institucionals, i 
el senyor Pere Panisello també en té la seva a dir, si l’antiga carretera Tortosa – Amposta acaba 
prenent forma, segurament aquest vial s’haurà d’incorporar, però més per aquest cantó que per que 
ho pagui ADIF. En tot cas, aquesta la matisació. 
 

*-*-* 
 
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), I-
ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i dos vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal d’ERC (2).  
 
 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
 
06 - DICTAMEN D’ACORD D’APROVACIÓ D’AFECTACIÓ DELS INGRESSOS AL PROJECTE DE DESPESA 
“PLA DE FOMENT DE TURISME”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’exposa i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Ocupació per a la realització d'un Pla de foment 
turístic i que arriba fins l'any 2014, i que contempla les següents aportacions: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Ajuntament  50.000,00 120.000,00 120.000,00 70.000,00 360.000,00 

Generalitat 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00 

Despesa corrent 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 140.000,00 

Inversió 160.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 400.000,00 

 
Atès que la signatura del conveni suposa el compromís per part de l'Ajuntament tant d'aportar la part 
que li correspon com d'executar la despesa i atès que l'aportació de la Generalitat a aquest projecte 
es troba afectada al mateix. 
 
Vist l'informe - proposta del director d’àrea de Serveis Centrals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 27 febrer de 2013. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Afectar els ingressos que financen l'aportació de l'Ajuntament de l'any 2013 a la despesa 
corresponent al  projecte de Pla de foment de turístic. “ 

 
*-*-* 

 
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 D’ACORD D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST PER A 2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’exposa i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“Atès el que disposa l’article 39 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del títol 
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regula les hisendes locals, que en el seu punt 2 diu 
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que “Únicament podran declarar-se ampliables aquelles partides pressupostàries que es 
corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats“. 
 
Atès igualment el que disposa l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes 
locals on s’especifica que “... tindran la condició d’ampliables aquells crèdits que de forma taxativa i 
degudament explicitats es relacionen en les bases d’execució del pressupost ...”.  
 
Atès que les bases d'execució del pressupost per a l'any 2013, al seu article 12 declara ampliables les 
aplicacions pressupostàries SER-16500-21300 “Reparacions, manteniment i conservació 
instal·lacions enllumenat” amb la partida d'ingressos 39903 “Danys al patrimoni”, i tenint en compte 
que l'aplicació pressupostària SER16500-21300 no s'utilitza exclusivament per reparacions a 
l'enllumenat per danys produïts per tercers sinó que la seva principal aplicació és per les despeses de 
manteniment ordinàries, es considera convenient no considerar ampliable aquesta aplicació sinó una 
específica per reparacions a l'enllumenat per danys produïts per tercers. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 27 de febrer de 2013. Al Ple de 
l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
 
Modificar el punt 2 de l'article 12 de les bases d'execució del pressupost per al 2013 en el sentit de 
declarar ampliables les aplicacions pressupostàries esmentades, resultant el redactat el següent: 
 
Es declaren aplicacions pressupostàries ampliables aquelles que es detallen a continuació: 
 

Despeses Ingressos 

Aplicació ampliable Denominació Partida Denominació  

POL-13301-22701 Servei grua municipal 32600 Retirada vehicles vies 
públiques Ajuntament 

INT-93200-22708 Serveis recaptació i gestió tributària 39211 
39300 

Recàrrec per constrenyiment 
Interessos de demora Ajuntament 

SER-16500-21301 
 
SER-15501-21001 
 
SER-15500-21401 

Reparacions enllumenat per danys 
provocats per tercers. 
Reparacions espais públics per danys 
al patrimoni. 
Reparacions de vehicles per danys 
provocats per tercers. 

39903 Danys al patrimoni Ajuntament 

IMA-15100-22706 Treballs efectuats per altres 
empreses- Execucions Subsidiàries 39907 Ingressos d’execucions 

subsidiàries Ajuntament 

ASC-92000-22602 Anuncis BOP, DOGC, BOE, DOUE 39902 Anuncis per compte de 
particulars Ajuntament 

REG-15001-22699 Altres despeses diverses  54101 Arrendament finques Reguers Ajuntament 

FES-33800-22609 
FES-33801-22609 Festes populars 47002 Esponsor Renaixement i Festes Ajuntament 

 
 ” 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 



08 - DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
3/2013. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’exposa i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la modificació pressupostària de transferència de crèdit sol·licitada, i vist l'informe 
d'intervenció, i atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 27 de febrer, 
proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 

 
PRIMER: Aprovar la modificació pressupostària núm. 3/13, de transferència de crèdit, d’acord amb el 
següent detall, 
 
DE 
Descripció Aplicació (O-F-E) Euros 

Retribucions bàsiques funcionaris. Sous Grup C1 INT-93100-12003 2.809,58 
Retribucions complement.  Funcionaris. C. Destí  POL-13000-12100 2.221,08 
Retribucions complement. Funcionaris. C. Específic  POL-13000-12101 18.188,76 
 23.219,42 
A 
Descripció Aplicació (O-F-E) Euros 
Productivitat FUN  POL-13000-15000 23.219,42 

 23.219,42 

  
SEGON: D’acord amb el que estableix l’article 169 i 179 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, exposar al públic l’acord d’aprovació 
inicial de l’esmentada modificació en el BOP de Tarragona, per un termini de quinze dies, a comptar 
des del dia següent a la publicació, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant 
l’esmentat termini no es presenten reclamacions. “ 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
09 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS FESTAST 2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, s’exposa i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Fira Tortosa està organitzant la tercera edició de la fira FESTAST, Fira alimentària de les Terres de 
l’Ebre, activitat del calendari de fires 2013, per això es fa necessària la modificació dels preus públics 
vigents per aquest certamen des de la darrera edició de 2011. 
 
Festast 2013, se celebrarà al pavelló firal del 8 a l’11 de març propers la seva tercera edició. Des de 
l’experiència de les dues anteriors edicions, el seu balanç econòmic i el pressupost de 2013 aprovat 
d’acord amb el Pla d’ajust, amb una disminució de més del 28% respecte el pressupost de la darrera 
edició (2011), és fa necessària l’actualització dels seus preus públics. 
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Amb la modificació de preus públics que es proposa  s’incorporen iniciatives concretes per afavorir la 
participació d’expositors, i es trasllada l’ajust de costos a unes millors condicions per a les empreses 
que vulguin exposar. Es tracta doncs, de traslladar d’una forma imaginativa aquest menor cost a les 
condicions de participació que haurà de liquidar un expositor per a participar a Festast. Tot això per 
afavorir la participació d’expositors amb un cost un 25% menor en la passada edició amb un nou 
disseny de distribució d’estands. 
 
Atès que la Llei 8/ 1994, de 25 de maig, d'activitats firals, de la Generalitat de Catalunya, tal i com diu 
en el seu preàmbul, en un context de total llibertat d'actuació i sent un dels objectius principals de la 
Llei, el vetllar per la lliure concurrència, la lliure prestació de serveis i la llibertat d'establiment, per tal 
d'assolir uns serveis firals de prestacions òptimes que responguin a les demandes d'expositors, 
visitants i organitzadors. 
 
D'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la 
llei d'hisendes locals, quan existeixen raons socials, benèfiques, cultural o d'interès públic que ho 
aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per baix del cost del servei. En aquests casos s'haurà de 
consignar als pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència 
resultant si la hi hagués. L’impacte econòmic, directe i indirecte, que significa per a la ciutat la 
celebració de les fires, aplicat a la fira Festast 2013, tal i com conclouen nombrosos estudis publicats 
per les administracions competents justifica l’aprovació dels preus en aquests termes. 
 
Vist l’informe que sobre aquest expedient ha emès l’interventor de l’Ajuntament de Tortosa de data 6 
de febrer de 2013. 
 
Atès el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Centrals de data 27 de febrer de 2013. 
 
Al Ple de la corporació proposo l'adopció del següent  A C O R D: 
 
Primer - Aprovar la modificació dels preus públics per a la celebració de la fira Festast 2013, que 
passarà a ser la següent: 
 
Art. 1r - Fonament legal 
 
Fent ús de les atribucions conferides als articles 41 al 47 i 127 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Tortosa 
estableix la modificació del preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la fira Festast 
2013. 
 
Art. 2n - Naixement de l'obligació 
 
L'obligació de pagar els preus públics naix des de que s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l'activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a 
l'article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. En aquest cas, per a la prestació de serveis relacionats amb la fira 
Festast 2013. 
 
Art. 3r - Obligats al pagament 
 
Són obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien de la prestació dels serveis i activitats 
que es realitzin en el marc del certamen. 
 
L’obligació de pagament del preu públic naix al moment de l’inici de la prestació del servei o a la 
realització de l'activitat. A aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la seva adjudicació, la 
qual es justifica amb l’emissió de la factura corresponent.  
 



En els casos de sol·licitud de reserva d’espai amb pagament avançat, la quantitat lliurada a compte es 
retornarà si no es pot procedir a l’adjudicació de l’espai sol·licitat. 
 
La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta l’adjudicació de l’espai es farà 
per escrit. Les rebudes en el termini màxim dels 15 dies abans de l'inici de l'activitat tindran dret a la 
devolució de l'import en el cas que es torni a adjudicar. 
 
 L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implicarà la no devolució de l'import. 
 
Art. 4t - Quantia 
 
La  quantia del preu públic serà: 
 

A) ESTANDS 
 
1. ESTAND MODULAR 4x2 540,00 € 

2. ESPAI 47,50 €/ m2 

3. MERCAT FESTAST 3x2 225,00 € 
 
B) SERVEIS 
 
4. ASSEGURANÇA (6.000€ capital)  18,00 € 

5. ELECTRICITAT FINS 2.200 w INCLOSA  

6. ELECTRICITAT DE 2.201 a 6.600 w 28,20 € 

7. ELECTRICITAT DE 6.601a 10.000 w 66,80 € 

8. ELECTRICITAT SUP. A 10.000 w 12,50 €/Qw 

9. AIGUA (connexió i consum) 55,30 € 

10. NETEJA ESTAND  3,20 €/m2 

11. SERVEI HOSTESSA (HORARI FIRA) 174,50 €/dia 

12. HOSTESSA FESTIU (HORARI FIRA) 209,50 €/dia 

13. SERVEIS MOBILIARI PREUS VIGENTS  EXPOEBRE 

14. SERVEIS COMPLEMENTS PREUS VIGENTS EXPOEBRE 

15. RESTA DE SERVEIS +20% preu compra 

16. PATROCINI COL·LABORADOR 400,00 € 

17. PATROCINI PREFERENT 1.500,00 € 
 
 
Art. 5è - Quota per l'entrada 
 
Els preus que es fixen per l'entrada del públic són els següents: 
 
ENTRADA +  2 TAST + COPA  6,00 € 

TIQUET DE TAST ( 5 tastos ) 5,00 € 

INVITACIÓ EXPOSITOR (mínim 25) 1,50 € 
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Article 6è - Normes de gestió 
 
A.1. L'estand modular s'aplica  a tots aquells expositors que contractin espai juntament amb el 
muntatge de l'estand i complements segons condicions. 
A.2. L'espai s'aplica als expositors que contractin solament la parcel·la de terreny amb els serveis 
inclosos a les condicions de participació de la fira. I  
A.3. L’estand del Mercat Festast en la zona identificada com a tal i en les característiques que hi 
consten a les condicions de participació. 
B.4. La fira mitjançant pòlissa col·lectiva assegura a tots els expositors que participen. Els expositors 
queden inclosos a la mateixa que els dóna cobertura de RC de l'empresa. Els expositors que ho 
desitgen poden assegurar les mercaderies. 
B.5-8. L'expositor declara la potència que necessita a la qual s'aplica aquest preu per trams a tant 
alçat. 
B.9. L'expositor que ho desitja contracta el subministrament d'aigua que la fira admet en funció de la 
seva ubicació física, aplicant-se el preu a raó de quantitat fixa. 
B.10. L'expositor que ho desitja contracta el servei de neteja d'estands que la fira proporciona 
mitjançant empresa proveïdora. 
B.11-12. Per al servei d'hostessa l'expositor que ho desitja contracta aquest servei que la fira 
proporciona mitjançant l'empresa col·laboradora. 
B.13-14. La llista de serveis correspon a serveis opcionals que l'expositor pot contractar per a 
l'adequació del seu espai. Serveis que la fira proporciona mitjançant proveïdors externs i que 
corresponen als aprovats i en vigor per a l'Expoebre 2012. 
B.15. La fira és en disposició de poder atendre qualsevol servei relacionat amb la participació d'un 
expositor, amb mitjans propis o bé contractant-ho a empreses especialitzades, aplicant els marges pel 
servei de  gestió. 
B.16. El patrocini col·laborador constarà del logotip de l’empresa present al catàleg, i a l’especial de 
fira als mitjans, així com al pannell informatiu a l’entrada del recinte. 
B.17. El patrocini preferent constarà del logotip de l’empresa al catàleg, a l’especial de fira de mitjans, 
pannell informatiu a l’entrada, a més d’acte concret. 
 
Article 7è - Exempcions i bonificacions 

 
-  Gaudiran de bonificació del 10% les contractacions de 2 estands. 
 
-  Gaudiran bonificació del 15 % les contractacions de 3 estands o més. 
 
-  Gaudiran bonificació del 100% dels espais i els serveis de muntatge, les entitats sense ànim de 

lucre que presentin petició per escrit amb un mínim de 15 dies abans de la data d'inauguració, 
juntament amb memòria de les activitats previstes al seu estand i acreditin aquesta condició no 
lucrativa. 

  
- Gaudiran bonificació del 100 % dels espais i els serveis de muntatge, les entitats econòmiques o 

empresarials del sector alimentari  que tinguin conveni de col·laboració amb Festast 2013. 
 
- Gaudiran de bonificació del 100 % en el preu d'entrada els grups escolars amb petició prèvia per 

escrit amb un mínim de 5 dies d'antelació a la inauguració del certamen. 
 
-  Gaudiran de bonificació del 100% en el preu d'entrada els nens fins a 11 anys acompanyats per 

adult. 
 
Art. 8è – Cobrament 
 
La forma de pagament per la prestació del servei s'estableix: 
 



A la sol·licitud d'inscripció al certamen, el peticionari haurà d'ingressar l'import del 50% de l'import de 
la sol·licitud. 
 
La resta del 50% s'haurà d'ingressar abans de la celebració del certamen. 
 
Totes les peticions realitzades després dels 15 dies anteriors a la inauguració hauran d'ingressar 
l'import íntegre. 
 
La resta de prestacions de serveis que sol·liciten els interessats es liquidaran a la presentació del 
càrrec i sempre abans de l'acabament de la Fira. Com a norma general el pagament s’haurà de fer 
prèviament a la celebració del certamen. 
 
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es presti o 
desenvolupi, procedirà a la devolució de l'import corresponent. 
 
Disposició addicional 
 
Les quanties del preu públic regulades en el  present acord es gravaran amb l'IVA corresponent. 
 
Segon - Procedir a la corresponent publicació al BOP de Tarragona. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. El nostre vot és afirmatiu eh, 
l’únic que volia fer és la reflexió de perquè és afirmatiu, perquè el nostre grup municipal celebra que 
es continuï fent Festast, vull dir, ens sentim una mica, des de l’anterior Govern municipal, doncs, una 
mica pares de la criatura i, per tant, tirar endavant una fira en què es pugui diferenciar d’altres que es 
fan al territori i que respongui a un equilibri entre el professional, perquè hi ha el dilluns que és només 
per a professionals, i el popular, que és allò que hi pot anar la gent, i sí, trobes gent, parles, veus tot el 
que s’exposa, vull dir que ens sembla molt bé i, per tant, el nostre vot és afirmatiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. De veritat que m’alegra molt 
que tingui la paternitat o maternitat d’aquesta criatura, però n’hi ha més de criatures del mandat 
anterior que reclamen paternitat i maternitat i en van tenir, van tenir un pare i una mare, jo crec que 
un bon pare i una bona mare, per tant, és bo que aquesta paternitat la reclaméssim sempre. No 
s’abdicar de la paternitat o la maternitat de les accions. En tot cas, li agraeixo molt sincerament el seu 
vot favorable i és veritat, vostè d’alguna forma pot mostrar alguna inquietud que podia tenir algú, 
malgrat nosaltres havíem incorporat això al PAM també d’aquest any, no és fàcil tirar endavant una 
edició del Festast ara, no és fàcil. I l’èxit o no èxit serà l’èxit de poder tenir els participants tant a nivell 
d’expositors com a nivell de visitants. Però en tot cas, nosaltres havíem d’assumir aquest compromís i 
esperem que tingui la màxima participació, per això hem ajustat els preus dels visitants, congelant-los 
respecte a fa dos anys i hem reduït els preus dels estands a efectes de fer més factible l’assistència 
de les empreses que també li donen substància al projecte. 
 

*-*-* 
 
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. 
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Passem ja a les propostes del grups municipals. 
Aquí hi ha cinc propostes, els recordo que vam acordar uns temps d’intervenció que, la veritat sigui 
dita, la majoria de vegades es respecten de forma extremadament escrupulosa, cosa que també els hi 
vull agrair, malgrat que en ocasions, doncs, no sempre és així, però en tot cas, els recordo que tenen, 
si no recordo malament, cinc minuts com a màxim el presentant de la moció i després cada grup té 
tres minuts com a màxim en el seu torn i després ja venen els torns de rèplica. 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA L’ANUNCI DE LA 
REFORMA DE LA LLEI D’ESTRANGERIA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya:  
 
 
“ Vist les declaracions del secretari d'Estat de Comerç, Jaime García-Legaz, en les quals anuncia 
l'estudi del govern del Partit Popular per modificar la Llei d'estrangeria i atorgar el permís de 
residència als estrangers que adquireixin un habitatge a Espanya per un import superior a 160.000 
euros. El secretari d'Estat de Comerç també va afirmar que la mesura està especialment enfocada al 
públic rus i xinès. 
 
Vist que aquesta mesura l'única cosa que persegueix és reduir l'estoc de pisos buits que existeixen a 
Espanya, amb el que els únics beneficiats serien els bancs i els grans promotors immobiliaris. Aquesta 
mesura, i més en la situació que estem avui dia, és altament immoral, ja que crearia una relació 
directa entre la capacitat econòmica per comprar un pis i l'obtenció d'un permís de residència. 
Aquesta mesura és més pròpia d'una immobiliària que d'un Govern que pretén treure'ns de la crisi. 
 
Vist que públicament s'ha dit que la mesura va enfocada a ciutadans russos i xinesos especialment, i 
atenent que màfies provinents d'aquests països estan instal·lades des de fa anys al nostre país i són 
les que gaudeixen d'un major poder adquisitiu; la mesura seria una crida al blanqueig de diners i 
l'obtenció legal d'un permís de residència per a mafiosos provinents de tots els racons del món, però 
especialment d'aquests dos països. 
 
Vist que s'intenta vendre a l'opinió pública la mesura com una font d'ingressos econòmics per a les 
arques de l'Estat i que la realitat és completament la contrària i que una vegada més es demostra que 
les polítiques del Partit Popular en matèria d'immigració són utilitzar els immigrants des d'un punt de 
vista econòmic, oblidant-se per complet dels factors socials i les repercussions que han implicat les 
mesures adoptades pels anteriors governs del Partit Popular en aquest tema. 
 
Vist que la mesura provoca un greuge comparatiu entre els propis immigrants depenent de la seva 
situació econòmica i que és una mesura clarament endòfoba, ja que discrimina positivament els 
ciutadans estrangers que comprin un habitatge, mentre que als ciutadans autòctons el fet de comprar 
un habitatge l'única cosa que els suposa és un cost i una hipoteca per a la resta de la vida i no 
obtenen cap contraprestació per part de l'Estat. 
 
Per tot l'anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya presenta al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció del següents ACORDS: 
 
Primer - Instar el Govern espanyol a que revoqui la seva intenció de concedir el permís de residència a 
estrangers  que comprin pisos de més de 160.000 euros. 
 
 



Segon - Donar trasllat d'aquest acord a tots els grups polítics de l'Ajuntament, del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels Diputats. “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal PxC, senyor Jordi Pere 
Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, tots tenen la nostra moció 
suposo, per tant, ja l’han llegit i intentaré fer un extracte per fer-lo el més breu possible. 
 
Ens sembla que és totalment indecent que el Govern del PP pretengui modificar la Llei d’estrangeria 
per regalar el permís de residència als estrangers que comprin una vivenda a Espanya per un import 
superior als 160.000€. Els únics beneficiats d’aquesta mesura serien els bancs. És poc seriós que un 
Govern faci de promotor immobiliari, no ho veiem gens clar. 
 
També s’ha dit de forma pública que aquesta mesura va enfocada principalment a ciutadans russos i 
xinesos. Tenim, desgraciadament, a les màfies d’aquests països instal·lades a casa nostra des de fa 
anys, amb un enorme poder adquisitiu i aquesta mesura pensem que seria una crida descarada al 
blanqueig de diners i l’obtenció del permís de residència per a tot tipus de mafiosos vinguts d’arreu 
del món. Els drets no es regalen ni es venen per un grapat de diners, els drets s’han de guanyar, però 
al nostre país sembla que alegrement, tothom, vingui d’on vingui i per molt mafiós o delinqüent que 
sigui té tots els drets i cap obligació. Fins i tot, considerem que aquesta mesura, si s’arribés a aprovar, 
discriminaria als mateixos immigrants entre ells segons la seva capacitat econòmica.  
 
Volem recordar que als autòctons, als que som d’aquí, el  fet de comprar una vivenda només ens 
suposa un cost i una hipoteca per la resta de la vida o per molts anys. Això els qui la puguin pagar, ja 
que molts es poden trobar en una situació, si es queden sense feina, de perdre aquesta vivenda, 
quedar endeutats de per vida i sense una segona oportunitat. I tot això sense cap contraprestació per 
part de l’Estat. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya presenta al Ple l’adopció d’aquests 
dos acords: Primer, instar el Govern espanyol a que revoqui la seva intenció de concedir el permís de 
residència a estrangers  que comprin pisos de més de 160.000 euros i segon, donar trasllat d'aquest 
acord a tots els grups polítics de l'Ajuntament, del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo entro a 
comentar aquesta moció per damunt d’altres consideracions com entraré a la següent també per 
damunt d’altres consideracions, perquè considero que són importants, una per un motiu i aquesta per 
un altre motiu, no? 
 
Aquí el que es planteja és un anunci de l’estudi d’atorgar un permís de residència als estrangers  que 
adquireixen un habitatge a Espanya per un import superior a 160.000€. Jo li tinc que dir, senyor 
Casanova, que entre l’1 de gener i l’1 de novembre del 2012 es van donat visats a ciutadans russos 
per un nombre de 878.796, és a dir, no crec que tots siguin el que vostè diu: màfies i històries 
d’aquestes. I a xinesos, se’ls va donar 63.000. La raó és evitar que se’n vagin a l’estranger uns diners 
que es poden invertir aquí, perquè aquesta gent el que busquen són zones de turisme, el que 
busquen són zones d’inversió per venir a passar aquí la seva jubilació o passar el seu temps. Hi ha 
molts altres països, molts altres països en què ja tenen permisos i donen permisos especials per a 
inversions en aquests tipus de temes, no? Per tant, jo li podria citar Portugal, Irlanda, Estats Units o 
Canadà han introduït aquest tipus de mesures per aconseguir això. 
 
D’alguna forma, aquesta mesura ja està a la legislació actual quan si un estranger té 2.100€ de sou 
al mes i vol venir a Espanya pot demanar un permís temporal i la novetat que s’intenta estudiar 
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d’introduir és que seria suficient, per tenir la residència temporal, el comprar això. O sigui que la figura 
en el fons, en brut o en net, existeix fora d’aquí, torno a dir a Portugal, tal, tal i dins d’aquí perquè és 
una forma de retenir les inversions d’un nombre molt important d’estrangers que busquen pisos, 
apartaments per, torno a dir, passar la seva jubilació o per passar l’estiu. Per tant, lògicament, la 
votació nostra serà negativa a aquesta moció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot 
a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC, i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i  PP (1). 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA LA CORRUPCIÓ 
POLÍTICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya:  
 
 
“ Atès que la corrupció s'ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i ha esdevingut 
un problema de primer ordre i preocupació social, que se suma a la greu crisi i les mesures polítiques 
aprovades en perjudici dels sectors més desafavorits de la població. El baròmetre del Centre 
d'Investigacions Sociològiques de febrer 2013 posa de manifest que la preocupació per la corrupció i 
el frau s'ha convertit en el principal problema per als espanyols. 
 
Atès que els delictes de corrupció són delictes contra la nostra comunitat popular, i han de ser 
considerats com els pitjors delictes que es poden fer contra el poble, especialment quan estan 
protagonitzats per servidors públics. Ni tenen excusa, ni justificació possible i el fet que es tracti de 
delictes contra la totalitat de la ciutadania els converteixen en els delictes més odiosos contra la 
comunitat. Aquesta consideració ha de quedar palesa en un augment de les penes i de les 
indemnitzacions. 
 
Atès que la corrupció no és una cosa aïllada ni és una anècdota, és una actitud i comportament dut a 
terme per les estructures i càrrecs polítics d'alguns partits que han utilitzat la gestió pública per a 
l'aprofitament personal, generant de forma merescuda el rebuig i menyspreu de la societat cap als 
mateixos i per extensió cap al conjunt dels qui desenvolupem responsabilitats polítiques. 
 
Atesa la gran incidència i capacitat de contaminació que està tenint la corrupció a Catalunya i a la 
resta d'Espanya, que ha esquitxat a la majoria de partits i estructures econòmiques públiques i 
privades. Per això, considerem que és necessari aprovar lleis i prendre mesures per tallar d'arrel amb 
el problema. 
 
Atès que a aquestes pràctiques s'uneix la resistència a la transparència, a donar explicacions o dirimir 
responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del fet públic. 
 
Atès que perquè s'hagi pogut arribar a aquesta situació, devem fer referència al comportament de 
moltes empreses públiques i privades que han estat col·laboradors o promotors necessaris i que estan 
contaminades per aquesta corrupció moral. 
 
Atès que davant la corrupció és necessari garantir i reforçar el control públic i situar la transparència 
en la primera línia de l'agenda política. 
 
Atès que els partits polítics tenen la responsabilitat de recuperar davant la ciutadania el bon nom i el 



prestigi de l'activitat política, així com també restablir les funcions i l'ésser mateix de la política, que 
ha de ser el treball per la millora de la societat i les persones, això sota el control i la transparència en 
el bon ús dels diners públics. 
 
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya demana: 
 
1.- Instar l'Ajuntament de Tortosa a mostrar la seva condemna cap a totes aquelles persones, entitats, 
partits o empreses públiques o privades, que aprofitant-se dels seus càrrecs públics, poder polític o 
econòmic, proximitat als qui l'ostenten, informació privilegiada, o qualsevol altra raó, han portat a 
terme o porten a terme pràctiques corruptes d'aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb els 
diners públics o privats dels ciutadans que es troben desprotegits davant d'ells. 
 
2.- Instar el Govern d'Espanya, el Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya a considerar que 
els delictes de corrupció deuen ser tractats amb molta més duresa, han de tenir un tractament més 
contundent en el Codi Penal i no han de prescriure mai. 
 
3.- Instar el Govern d'Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats a obligar els 
càrrecs públics condemnats per delictes de corrupció a retornar tots els diners que hagin obtingut 
il·lícitament o, quan no sigui possible, demanar responsabilitat civil i econòmica subsidiària als partits 
on militaven quan van cometre els delictes de corrupció. 
 
4.-  Instar el Govern d'Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés a impulsar la inhabilitació a 
perpetuïtat per exercir l'activitat política a totes les persones condemnades per delictes de corrupció 
mentre hagin exercit la funció pública, així com també quan hagin dut a terme activitats irregulars o 
tinguin condemnes per delictes de corrupció en les empreses, societats i caixes de participació 
pública. 
 
5.- Considerar necessària la màxima transparència en totes les institucions públiques i privades que 
mantinguin relacions amb l'administració, tant per evitar situacions o espais on la corrupció pugui 
desenvolupar-se, com per aclarir i dirimir aquelles situacions on poguessin donar-se indicis d'haver-se 
desenvolupat. 
 
6.- Instar les institucions competents perquè presentin un Projecte de llei que reculli totes aquelles 
modificacions necessàries perquè aquelles persones, partits, sindicats, entitats o empreses, que han 
estat condemnades per aquestes pràctiques, no puguin rebre ajudes públiques i realitzar contractes, 
convenis o qualsevol altra relació amb les administracions públiques catalanes. 
 
7.- Instar les institucions competents a estudiar les diverses demandes ciutadanes i polítiques 
referents a la reforma de la Llei electoral i de finançament de partits polítics que contempli l'estudi 
d'una proporcionalitat electoral més justa, limitació de mandats, llistes obertes, formules de 
participació ciutadana i una regulació dels partits polítics clar i transparent. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal PxC, senyor Jordi Pere 
Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, com tots sabem la corrupció 
s’ha instal·lat ja fa uns quants anys al sistema econòmic i polític de tota Espanya, tant a moltes 
empreses públiques com privades que han estat col·laboradors necessaris de tota aquesta corrupció. 
El baròmetre del CISS de fa molts pocs dies, del mes de febrer, posa de manifest que la preocupació 
del ciutadans per la corrupció i el frau s’ha convertit en el principal problema per a la gent, fins i tot 
més de la meitat dels ciutadans pensem que vivim al país més corrupte del món i això és molt greu. 
 
Cal tenir en compte que aquesta corrupció que patim és el pitjor delicte de tots, ja que parlem de 
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servidors públics, els polítics i de diners públics, diners de tots. Són delictes contra tots els ciutadans. 
Càrrecs polítics de totes les formacions, siguin del color que siguin, han utilitzat la funció pública per 
l’aprofitament personal o del partit i el poble, els ciutadans ja n’estan molt farts. 
 
Jo, com vostès saben, vinc del món de la banca i el fet de posar la mà a la caixa era un motiu 
d’acomiadament fulminant, era el pitjor que es podia fer i no tenia cap altra sortida que 
l’acomiadament immediat. Ja imagino que alguns de vostès pensaran que el Parlament espanyol i que 
el president Mas ja han aprovat algunes mesures contra la corrupció, però és paper mullat. Fa riure 
pensar que formacions polítiques que tenen a bona part de les seves cúpules imputades per 
corrupció, ara vulguin liderar la sortida al problema dels corruptes i dels corruptors. Fa riure per no 
plorar que ara, després d’anys i anys de corrupció, siguin aquests mateixos el que vinguin a donar 
solucions. 
 
Cap dels partits que ha tingut poder poden aportar idees i encara menys voler liderar la lluita contra la 
corrupció. Ni els partits ni els sindicats, ja que han estat a tots els consells d’administració de totes 
aquestes caixes d’estalvi que hem vist com, per la seva nefasta gestió i la seva politització, anaven 
caient una rera l’altra. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya demana: instar a l’Ajuntament de 
Tortosa a mostrar la seva condemna cap a totes aquelles persones, entitats, partits, empreses, en fi, 
que s’hagin aprofitat dels seus càrrecs públics per enriquir-se. 
 
Dos, instar el Govern d'Espanya, el Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya a considerar que 
els delictes de corrupció deuen ser tractats amb molta més duresa, han de tenir un tractament més 
contundent en el Codi Penal i no han de prescriure mai. 
 
Instar el Govern d'Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats a obligar els càrrecs 
públics condemnats per delictes de corrupció a retornar tots els diners que hagin obtingut il·lícitament 
i quan això no sigui possible, demanar responsabilitat civil i econòmica subsidiària als partits on 
militaven quan van cometre els delictes. 
 
Instar el Govern d'Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés a impulsar la inhabilitació a 
perpetuïtat per exercir l'activitat política a totes les persones condemnades per delictes de corrupció. 
 
Considerar necessària la màxima transparència en totes les institucions públiques i privades que 
mantinguin relacions amb l'administració, tant per evitar situacions o espais on la corrupció pugui 
desenvolupar-se. 
 
Instar a totes les institucions competents perquè presentin un Projecte de llei que reculli totes 
aquelles modificacions necessàries perquè aquelles persones, partits, sindicats, entitats, empreses 
que han estat condemnades per aquestes pràctiques, no puguin rebre ajudes públiques 
 
I per acabar, instar les institucions competents a estudiar les diverses demandes ciutadanes i 
polítiques referents a la reforma de la Llei electoral i de finançament de partits polítics que contempli 
l'estudi d'una proporcionalitat electoral més justa, limitació de mandats, llistes obertes, formules de 
participació ciutadana i una regulació dels partits polítics clara i transparent. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, ho deia abans, el 
tema de la corrupció és de tal importància que passant per davant d’altres consideracions que en 
altres votacions de mocions que vostè ha presentat jo també m’he adherit, ens obliga a manifestar 
unes idees molt curtes, no?  
 
Els casos de corrupció no són puntuals, al contrari. El llistat de trames de corrupció o presumptes 
trames de corrupció no para de créixer dia rera dia, creant un profund malestar en la ciutadania que 
està inclòs per davant d’altres lacres que tenim avui en dia com l’atur o la pobresa, tot i que també hi 



ha que tenir en compte la sospita de corrupció no es pot estendre a tota la classe política perquè no 
és de rebut. No són tots dolents com pugui parèixer amb el que vostè ha dit, no? Tots o molts de 
polítics tenen una responsabilitat que exerceixen amb un alt cost de tipus personal, de tipus familiar o 
de tipus professional. 
 
Segon, cal una regeneració democràtica, cal una higienització de la política, de les persones, de les 
institucions amb mecanismes de control de finançament dels partits polítics i d’entitats públiques. Cal 
depurar responsabilitats que fiquin “coto” a la corrupció i que restableixin la credibilitat de la classe 
política i dirigent, evitant que es produeixin nous casos de corrupció en el futur. 
 
Tercer, cal una lluita sincera no un maquillatge polític. Una lluita profunda amb mesures estructurals i 
una lluita duradora contra la corrupció. Cal que tot no caigui en el que nosaltres diem aigua de 
borraines i cal, entre altres moltes coses, més unió i coordinació per lluitar tots junts contra la 
corrupció com cal, sigui dit de pas, que aquesta unió i coordinació també la tinguéssim per sortir de la 
crisi econòmica, social i identitària. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Molt breument, només per 
comentar una cosa del que ha dit el senyor Dalmau.  
 
Senyor Dalmau, jo en cap moment he parlat de què tots els polítics siguin corruptes, jo això no ho he 
dit mai. Jo he parlat de càrrecs polítics de totes les formacions, siguin del color que siguin, i d’alguns 
membres de les cúpules  d’aquestes formacions. Jo no he parlat mai de tots els polítics.  
 
Vostè sap que, ho hem comentat moltes vegades, jo, com vostè i com tots els que estem aquí 
coneixem gent que es dedica a la política, molt honrada. O sigui, això de tots no ho he dit mai. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot 
a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC, i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i  PP (1). 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA SUSPENSIÓ 
DE LES PROSPECCIONS MITJANÇANT LA FRACTURACIÓ HIDRÀULICA O FRACKING A CATALUNYA I PAÍS 
VALENCIÀ i ARAGÓ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, a la que han estat incorporades modificacions proposades i acceptades durant el debat.  
 
“ Per a l'explotació de determinats gasos no convencionals que es troben dipositats en formacions 
geològiques de baixa permeabilitat, en els darrers temps s'ha vingut desenvolupant un sistema que 
permet l'aprofitament d'aquests jaciments i que s'ha denominat fractura hidràulica o fracking en 
anglès. Procediment que consisteix en la injecció d'aigua, sorres i productes químics a altes pressions 
per fracturar les roques en les quals es puguin trobar gas o petroli. 
 
El sistema de fractura hidràulica es basa en provocar una ruptura dels nivells rocosos a fi d'aconseguir 
l'esmentada permeabilitat. Consisteix en realitzar perforacions horitzontals en diversos subnivells de 
cada formació geològica i mitjançant voladures aconseguir la fracturació en profunditat per, a 
continuació, introduir un fluid a alta pressió que es composa, com s'ha dit, d'aigua, sorra i additius 
químics. Aquest fluid arrossega el material emmagatzemat a la roca, recuperant-se a la superfície com 
a retorn. Una part d'aquest fluid injectat es perd en el propi procés, tractant-se d'una quantitat molt 
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variable en funció de les condicions d'explotació en què es trobi la roca (entre un 15% i un 80%). Els 
additius que es fan servir són cianurs, benzens i altres substàncies cancerígenes o mutàgenes. Tot 
això genera una alta contaminació en els nivells freàtics més profunds amb la possibilitat de propagar-
se amb el temps fins a nivells més superficials. A més aquestes explotacions han de contemplar des 
del punt de vista ambiental altres impactes com són els possibles efectes de metalls pesats com el 
mercuri o l'urani. 
 
El Parlament Europeu ha realitzat un estudi sobre l'impacte d'aquesta tècnica evidenciant la manca 
de normativa que reguli aquesta activitat. Avui a la Unió Europea s'està qüestionant la conveniència 
d'aquestes tècniques. Països com França, Regne Unit o Alemanya ja es qüestionen la legitimitat de 
l'esmentada tecnologia perquè, amb l'objectiu d'allargar la vida dels recursos de gas, posen en perill el 
subministrament d'un altre recurs indispensable com l'aigua potable. 
 
A França, el Parlament ha prohibit l’explotació d'hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica i fins i 
tot ha revocat autoritzacions. Alemanya i Regne Unit estan considerant la prohibició i fins i tot als 
Estats Units s'estan imposant moratòries amb l'objecte d'estudiar millor els seus efectes. 
 
Aquesta problemàtica també ens afecta a Catalunya i al País Valencià. Som coneixedors de la petició 
de permisos d'exploració en diverses àrees on existeixen rastres d'hidrocarburs. Algunes d'aquestes al 
costat del nostre poble, on ja s'han demanat llicències de prospecció als Ports - Maestrat. 
 
És per aquest motiu, conscients de l'amenaça per a la salut, el clima i el medi ambient, 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. Instem als governs de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Valenciana i de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó a suspendre les activitats de prospecció que s'estiguin realitzant en el 
territori de Catalunya, País Valencià i Aragó mitjançant l'ús de la tècnica d'explotació minera 
denominada fractura hidràulica o fracking per a l'explotació de determinats gasos no convencionals, 
en virtut d'autoritzacions concedides fins a la data, per a procedir a l'estudi de les seves 
conseqüències ambientals. Instar també al Govern de l’Estat a suspendre aquestes activitats de 
prospecció, atès que les autoritzacions que afecten a dues comunitats autònomes les atorga el 
Govern de l’Estat. 
 
Segon. Instem als governs de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Valenciana i de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó, així com al Govern de l’Estat, a dictar una moratòria en la concessió de 
noves autoritzacions a tot el territori de Catalunya, País Valencià i Aragó. 
 
Tercer. Demanar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya que, una vegada avaluades totes 
les afectacions que pugui generar aquesta tècnica es procedeixi a la seva regulació específica 
mantenint els criteris ambientals com a element fonamental en aquesta regulació. 
 
Quart. Mentre no existeixi cap normativa clara que reguli i avaluï els efectes d’aquesta tècnica 
declarem al municipi de Tortosa lliure de fracking. 
 
Cinquè. Traslladar aquests acords als diferents ajuntaments del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, 
Terra Alta, Maestrat, Ports i Matarranya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat Valenciana, al Govern de la Comunitat Autònoma d’Aragó, al Govern de l’Estat i als 
diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts Valencianes i de les Corts d’Aragó. “ 
 
 

*-*-* 



 
Intervenció de la Sra. Bel 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal del PSC, senyora Dolors Bel i 
Guerrero: Gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, bé, per a Per a l'explotació de 
determinats gasos no convencionals que es troben dipositats en formacions geològiques de baixa 
permeabilitat, en els darrers temps s'ha vingut desenvolupant un sistema que permet l'aprofitament 
d'aquests jaciments i que s'ha denominat fractura hidràulica o fracking, procediment que consisteix 
en la injecció d'aigua, sorres i productes químics a altes pressions per fracturar les roques en les 
quals es puguin trobar gas o petroli. 
 
El sistema de fractura hidràulica es basa en provocar una ruptura dels nivells rocosos a fi d'aconseguir 
l'esmentada permeabilitat. Consisteix a realitzar perforacions horitzontals en diversos subnivells de 
cada formació geològica i mitjançant voladures aconseguir la fracturació en profunditat per, a 
continuació, introduir un fluid a alta pressió que es composa, com s'ha dit, d'aigua, sorra i additius 
químics. Aquest fluid arrossega el material emmagatzemat a la roca, recuperant-se a la superfície com 
a retorn. Una part d'aquest fluid injectat es perd en el propi procés. Els additius que es fan servir són 
cianurs, benzens i altres substàncies cancerígenes o mutàgenes. Tot això genera una alta 
contaminació en els nivells freàtics més profunds amb la possibilitat de propagar-se amb el temps fins 
a nivells més superficials. A més, aquestes explotacions han de contemplar des del punt de vista 
ambiental altres impactes com són els possibles efectes de metalls pesats com el mercuri o l'urani. 
 
El Parlament Europeu ha realitzat un estudi sobre l'impacte d'aquesta tècnica evidenciant la manca 
de normativa que regula aquesta activitat. Avui a la Unió Europea s'està qüestionant la conveniència 
d'aquestes tècniques. Països com França, Regne Unit o Alemanya ja es qüestionen la legitimitat de 
l'esmentada tècnica perquè, amb l'objectiu d'allargar la vida dels recursos gassístics, posen en perill 
el subministrament d'un altre recurs indispensable com l'aigua potable. 
 
A França, el Parlament ha prohibit l’explotació d'hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica i fins i 
tot ha revocat autoritzacions. Alemanya i Regne Unit estan considerant la prohibició i fins i tot als 
Estats Units s'estan imposant moratòries amb l'objecte d'estudiar millor els seus efectes. 
 
Aquesta problemàtica també ens afecta a Catalunya i al País Valencià. Som coneixedors de la petició 
de permisos d'exploració en diverses àrees on existeixen rastres d'hidrocarburs. Algunes estan molt 
prop nostre. S'han demanat llicències de prospecció als Ports i al Maestrat. 
 
És per aquest motiu, conscients de l'amenaça per a la salut, el clima i el medi ambient, que el grup 
municipal dels Socialistes elevem al Ple de l'Ajuntament la següent proposta d'acord: 
 
En primer lloc, instem als governs de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat Valenciana a 
suspendre les activitats de prospecció que s'estiguin realitzant en el territori de Catalunya i País 
Valencià mitjançant l'ús de la tècnica d'explotació minera denominada fractura hidràulica o fracking 
per a l'explotació de determinats gasos no convencionals, en virtut d'autoritzacions concedides fins a 
la data, per a procedir a l'estudi de les seves conseqüències ambientals.  
 
En segon lloc, instem als governs de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat Valenciana a dictar 
una moratòria en la concessió de noves autoritzacions a tot el territori de Catalunya i el País Valencià. 
 
I en tercer lloc, que es traslladin aquests acords als diferents ajuntaments del Montsià, del Baix Ebre,  
del Maestrat i dels Ports, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
Valenciana, i als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya i de les Corts Valencianes. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el nostre 
grup municipal, evidentment, estem totalment d’acord amb aquesta moció. Tot i així, sí que voldria 
comentar que, tal com hem dit a la Junta de Portaveus, sembla ser que hi havia unes esmenes i que 
bé, que tots estàvem també d’acord però veig que no s’han inclòs aquí. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, senyor Casanova, un aclariment. Aquestes 
esmenes eren del grup municipal de Convergència i Unió, quan intervingui la seva portaveu és quan 
les ficarà damunt la taula formalment, el grup proposant dirà si les admet o no i després, si és així, 
seran les que s’esmenaran. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Reprèn la seva intervenció el senyor Casanova: Tot i així, ja tenim clar que el nostre vot serà favorable. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres aquí 
estem al costat d’aquesta moció, no?, el que passa és que veiem dos aspectes molt importants. Un és 
l’aspecte econòmic, hi ha que recordar que Espanya al 2011 va importar el 76% de l’energia que 
estem consumint, no? Això suposa un dèficit comercial de 29.290 milions d’euros pel cru, del petroli i 
de 9.260 milions d’euros pel gas. La dependència energètica suposa dependència econòmica i 
suposa dependència nacional.  
 
Hi ha un augment de la petició de permisos per buscar hidrocarburs, per exemple, es va donar al 
2008 seixanta-set permisos. Avui, en aquest any passat es van donar cent vint-i-sis permisos per 
buscar gasos no convencionals, els que es trauen a través d’aquesta tècnica del “craking”. 
 
L’altre aspecte important també per a nosaltres és l’ecològic, lògicament, quines conseqüències té per 
al medi ambient el tema d’aquesta extracció que es fa del gas no convencional. La Comisaria d’Acció 
pel Clima del mercat comú ja avisa de les conseqüències en les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, sobretot metà que és el que surt més, la contaminació de tots els aqüífers i la destrucció 
del paisatge. 
 
Hi ha un altre problema que és el problema de regulació nacional i de regulació europea que no està 
clara. És un fet nou i les coses nou aquí, nou a Europa, nou a Estats Units i la regulació també 
comporta problemes de definició davant d’aquest  tema, no?  
 
Per això que comporta problemes per una part per nosaltres de la part econòmica, que és important 
no per l’economia pura sinó per la independència nacional que suposa tenir, no dependre 
energèticament de l’exterior. Per l’altra part la part ecològica i la part de regulació votarem, tot i estant 
conforme amb tot això, per l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal també compartim la preocupació d’aquesta nova tècnica anomenada de fracturació 
hidràulica que s’està produint arreu del nostre país. La preocupació, bàsicament, ve derivada de les 
conseqüències mediambientals que pot comportar i també socials, com en alguns països com els 
Estats Unitats que ja s’han donat. 
 
Vostès mateixos han dit que diferents països de la Unió Europea, com França, Alemanya, el Regne Unit 
estan reculant en relació a aquesta nova tècnica i el que s’està demanant és que hi hagin estudis en 
profunditat de les seves conseqüències. En aquest sentit, des del nostre grup polític també a nivell del 
Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, ja hem fet les diferents peticions per que 
s’aturin tots aquests permisos fins que no s’aclareixi del tot quines són les conseqüències que se’n 
poden derivar i, per tant, també amb aquesta lògica al Ple de l’Ajuntament de la nostra ciutat votarem 
a favor de la seva proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. El nostre grup municipal compartim 
les reflexions que la companya Dolors, a la introducció, a l’expositiu de la moció, no? I compartim les 
reflexions que ha fet perquè aquestes prospeccions per aquest mètode per poder extraure 



hidrocarburs del subsòl són molt agressives per al territori. 
 
Es tracta de perforar, trencar les roques i això pot causar moviments sísmics. Es tracta de que també 
es necessita gran quantitat d’aigua i aquesta despesa d’aigua que exigeixen aquestes activitats és 
absolutament inadmissible per als nostres nuclis i per al nostre territori. És més que probable que així 
es contaminin els aqüífers i el mateix riu Ebre, per compostos químics que directament filtren dels 
treballs, tant de l’exploració com després, si es tira endavant, de l’explotació. I al mateix temps la 
toxicitat pot afecta l’aire i la de l’aigua. Tant la de l’aire com la de l’aigua, això perjudicaria molt al 
sector agroalimentari i, per tant, a l’economia del territori.  
 
Aquests aspectes o aquests impactes ambientals no només són negatius per a la fauna, no només 
són negatius per a la vegetació, no només són negatius per a l’ecosistema, sinó també per a la 
mateixa salut de les persones. La fase de prospecció és perjudicial, però la fase d’explotació també i 
els antecedents que tenim és que quan es fan aquests tipus d’explotacions, al cap de cinc o deu anys 
s’abandonen i allí es queden totes les infraestructures que s’han quedat i el territori es queda com es 
queda. 
 
També estem en contra de seguir utilitzant els recursos energètics que estiguin basats en els 
combustibles fòssils perquè cada vegada són més contaminats, hem d’apostar per un altre tipus 
d’energia. I clar, ens hem assabentat de que als termes municipals de Riba-Roja, al terme municipal 
de Flix, Ascó, Vinebre, la Fatarella, Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca s’han trobat ja, s’ha 
demanat, o sigui, a aquests termes, total o parcialment entren dins una zona de 103.000 hectàrees 
que també agarra part de l’Aragó, concretament Faió, Mequinensa, Casp, aquesta zona es diu Helios, 
i sobre la qual l’empresa Frontera Energy Corporation ha cursat petició a l’Estat de prospecció 
d’hidrocarburs en data 22 de febrer de 2011. 
 
També sabem que la mateixa empresa ha demanat tres permisos més que afecten a zones pròximes 
al riu Ebre i a l’enclavament de l’Ebre i la confluència amb el Segre. Són les anomenades zones, que 
també passen cada una de 100.000 hectàrees, Atlas, Prometeo i Perseo i per això nosaltres creiem 
que aquesta moció s’hauria d’ampliar a l’Aragó, perquè la zona agafa Aragó i també agafa Catalunya, 
igual que les zones que agafen el País Valencià, que es diuen Arquimedes i Pitàgores, que també 
estan pròximes al Port, al Parc Natural dels Ports, doncs bé, com això al agafar diferents comunitats 
és a l’Estat a qui es fa la petició, nosaltres demanaríem que s’introduís a més Aragó, a més de 
València i Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, recentment 
s’han aixecat diferents veus al nostre país que ens alerten d’una nova tècnica d’extracció 
d’hidrocarburs, una tècnica més coneguda pel seu nom anglès que és “fracking” i és una tècnica que 
a dia d’avui presenta molts dubtes i és qüestionable pel que fa als seus efectes ambientals sobre el 
territori. 
 
Recentment, el passat dia 12 de febrer es va crear al Govern de la Generalitat un grup de treball per 
tal de fixar els riscos que pot comportar aquesta tècnica i també aquest tipus d’explotació. El que 
determini el grup de treball permetrà al Govern també prendre decisions adequades pel que fa als 
interessos econòmics i ambientals del territori. En aquest sentit, hem presentat tot un seguit 
d’esmenes a la moció presentada, els ho hem presentat en Junta de Portaveus, perquè enteníem que 
aquesta quedava un pèl curta i que no acabava de respondre, deixava llacunes pel que fa als 
interessos del nostre territori i no acabava de donar resposta a tot el que a dia d’avui aporta aquesta 
tècnica de fractura hidràulica. En aquest sentit, els hi explicaria, els hi exposaria quines són aquestes 
esmenes que hem presentat i, en tot cas, seria el primer dels punts i també afecta a alguns d’ells, que 
és el fet d’afegir també a Aragó, a la Comunitat Autònoma d’Aragó, ja que entenem que en aquest 
sentit també està afectada per aquestes extraccions, i també al Govern de l’Estat a que suspengui 
aquestes activitats de prospeccions degut a que les autoritzacions que afecten a dos comunitats 
autònomes són competència de l’Estat i totes aquelles que afecten a municipis ebrencs, als que ha 
anomenat fa uns moments el senyor Monclús, totes elles responen a autoritzacions efectuades per 
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l’Estat i no per la Generalitat de Catalunya ja que afecten a Catalunya i afecten a altres comunitats 
autònomes. Per tant, en aquest cas seria instar també al Govern de l’Estat a suspendre aquestes 
activitats de prospecció atès que les autoritzacions que afecten a dues comunitats autònomes les 
atorga el Govern de l’Estat, pel que fa a aquest primer punt. 
 
Pel que fa al segon punt, instaríem al Govern de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat 
Valenciana i també la Comunitat Autònoma d’Aragó i al Govern de l’Estat a dictar aquesta moratòria 
que ens proposen al punt.  
 
Pel que fa al tercer dels punts afegiríem un punt nou, un tercer i un quart puny nou, que és que 
demanaríem al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya que, una vegada avaluades totes les 
afectacions que pugui generar aquesta tècnica, es procedeixi a la seva regulació específica, 
mantenint els criteris ambientals com a element fonamental d’aquesta regulació. Entenem que 
aquesta regulació ja hauria d’estar feta per l’Estat, però en tot cas exigim i demanem que es porti a 
terme per tal de saber exactament quins són aquests elements ambientals que poden afectar al 
nostre territori concretament. 
 
D’altra banda, també afegim un punt, el punt quart, que és, mentre que no existeixi cap normativa 
clara que reguli i avaluï quins són els efectes d’aquesta tècnica, declarem al municipi de Tortosa lliure 
de fracking, perquè entenem que, en tot cas, ens cal portar a terme aquesta declaració com a 
Ajuntament de Tortosa pel que fa a les afectacions que pugui tenir el nostre municipi. 
 
I en darrer lloc, al seu punt on traslladen aquests acords als diferents ajuntaments, afegiríem també a 
les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra Alta que concretament són a dia d’avui les que estan 
afectades per aquestes autoritzacions i que no constaven al redactat de la moció, també la comarca 
del Matarranya també afectada, al Govern de l’Estat i també a les Corts d’Aragó perquè, en tot cas, 
són aquelles administracions que estan afectades.  
 
Per tant, els hi agraïm que en Junta de Portaveus en hagi dit que ens acceptaven aquestes esmenes i, 
per tant, el nostre vot seria favorable en tot cas si ens responen que ens acceptarien aquestes 
esmenes presentades. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. En tot cas, això ho han de 
respondre els mateixos proposants. 
 
Intervenció de la Sra. Bel 
Seguidament pren la paraula la Sra. Bel: Sí, gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, 
evidentment, tal i com s’ha comentat en Junta de Portaveus, no hi ha cap problema per incloure les 
esmenes que planteja el grup de Convergència i que també d’alguna manera fan referència al que 
comentaven els companys d’Esquerra Republicana incloent a l’Aragó, que nosaltres no l’havíem posat 
al cos de la moció, per tant, quedaria redactat tal com hem comentat ara. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Entenc, senyor secretari, per tant que es pot 
donar per aprovada la moció, amb aquestes esmenes que la portaveu de Convergència i Unió ha fet. 
De fet, la tenim redactada i, per tant, senyor secretari li farem arribar ja un text estrictament amb 
aquest refós, si em permeten l’expressió. 
 

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



 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE REBUIG A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya.  
 
 
“ ATÈS que en data 15 de febrer el Govern d'Espanya va fer públic l'Avantprojecte de la llei per a la 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que vol modificar i reestructurar l'Administració 
local, principalment a través de la modificació de la Llei de bases de règim local, però també de la Llei 
d’hisendes locals. 
 
ATÈS que amb l'excusa de racionalitzar l'Administració local, adduint que una mateixa competència 
s'ha de prestar per diferents administracions, s’articula una distribució competencial atenent a 
l'eficiència econòmica i al dèficit públic provocant que els municipis, per si sols o associats, només 
podran exercir les seves competències en la mesura en què es consideri que la gestió de les mateixes 
és rendible, passant en un altre cas a ser exercits per les diputacions provincials. 
 
ATÈS que aquest Avantprojecte contempla la supressió de competències locals en matèria de sanitat i 
educació (consultoris i centres d'educació infantil). 
 
ATÈS que segons l'Avantprojecte les competències pròpies dels municipis només seran les 
expressament atribuïdes per llei, deixant fora de l'àmbit competencial les anomenades "competències 
impròpies", que els ens locals venien desenvolupant en tant altres administracions no les prestessin. 
 
ATÈS que els ens locals només podran exercir competències no previstes a la Llei de manera 
excepcional, suprimint la facultat dels municipis per realitzar activitats complementàries d'altres 
administracions com les d'educació, cultura, promoció de la dona, sanitat, habitatge o protecció del 
medi ambient, quedant sense cobertura una infinitat de serveis que actualment es presten, tals com 
guarderies municipals, serveis d'ocupació, promoció de la igualtat o escoles de música, serveis que 
han tingut una gran implantació en els nostres ajuntaments. 
 
ATÈS que l'Avantprojecte preveu l'avaluació, en un any, d'aquest tipus d'activitats i serveis ordenant, si 
no són viables, qualsevol que sigui la població del municipi, la seva supressió, comportant 
conseqüències de gran abast, tant per la seva repercussió social com als efectes de mitjans materials 
i personal afectats. 
 
ATÈS que és reflecteix que les lleis que atribueixen competències als municipis han d'establir amb 
precisió els serveis, el que implica un condicionament al marge de l'actuació municipal i, per tant, un 
menyscapte de l'autonomia local i de la potestat d'autoorganització dels municipis, i que aquestes han 
de preveure la dotació dels recursos per assegurar la suficiència financera, sense que això comporti 
una major despesa de les administracions públiques, sense aclarir si aquesta es refereix al conjunt de 
les administracions i no només a la pròpia Administració local. 
 
ATÈS que s'afecta a la regulació dels serveis obligatoris que han de prestar els municipis condicionant-
los a uns estàndards de qualitat aprovats pel Govern de l'Estat, que serviran de base per fixar els 
recursos econòmics financers assignats a les entitats locals, i que les conseqüències del no 
compliment d'aquests per als municipis de menys de 20.000 habitants són la recentralització per 
l'atribució de competències a les diputacions provincials, representant una ingerència en l'autonomia 
local. 
 
ATÈS que, una vegada perduda una competència, el traspàs de mitjans materials i personals davant 
de manca d'acord serà ordenat per la comunitat autònoma, incloent un pla de redimensionament per 
adequar estructures, el que implica l'acomiadament de molts dels professionals que estan prestant 
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actualment el servei. 
 
ATÈS que no és considera a les EMD's com a entitats locals sinó com a formes d'organització 
mancades de personalitat jurídica i dependents, contradient el caràcter actual, i que es preveu la 
dissolució de les existents, de la mateixa manera que es preveu la supressió de les mancomunitats. 
 
ATÈS que es prohibeix la participació de les entitats locals en nous organismes, entitats o societats i la 
constitució de nous ens mentre durin els plans econòmics financers o d'ajust i que no es podran 
realitzar aportacions patrimonials, establint la dissolució automàtica d'aquelles que es trobin en 
situació deficitària al 2015. 
 
ATÈS que la modificació de la LHL inclou que per l'avaluació de serveis es tindrà en compte l'informe 
elaborat per l'òrgan interventor de l'entitat local, seguint la metodologia avaluadora de l'Administració 
de l'Estat, el que resulta contrari a l’autonomia local constitucionalment garantida i a les potestats 
d'autoorganització. 
 
ATÈS que segons l'Avantprojecte les conseqüències d'una avaluació estatal negativa es podran 
privatitzar els serveis obligatoris, no mínims. 
 
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. Manifestar el rebuig a l'aprovació de l'Avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local donat que és injust i no s'adapta a la realitat ni a les necessitats 
dels ciutadans. 
 
Segon. Manifestar la voluntat dels municipis de continuar mantenint la facultat de prestar les 
activitats i serveis necessaris per als ciutadans denominats impropis, en atenció a la seva 
consideració d'administració més propera al ciutadà i, atenent ai principi de subsidiarietat, sempre 
que els mateixos no es realitzin per altres administracions públiques. 
 
Tercer. Demanar la integració d'aquestes competències impròpies en el sistema de finançament local, 
ja que la prestació d'aquests depenen de subvencions d'altres administracions, per garantir la seua 
correcta prestació. 
 
Quart. Demanar que, davant de l'atribució de noves competències o ampliacions de les actuals als 
ens locals, s'haurà de preveure la dotació o increment dels recursos financers per assegurar la seva 
suficiència financera efectiva per part de l'administració competent. 
 
Cinquè. Demanar que, establert l'àmbit competencial mínim pels municipis, es garanteixi el seu 
exercici sense dependre del compliment d'estàndards de qualitat i eficiència fixats per una 
administració diferent, en defensa de l'autonomia local. 
 
Sisè. Demanar que, en cas de que les administracions locals no puguin exercir les seves 
competències, siguin fórmules supramunicipals les que garanteixin la prestació, però que de cap 
manera la consecució dels objectius de racionalització i eficiència porti a perdre les seves 
competències. En tot cas, l'assumpció per la Diputació dels serveis només podria fer-se amb caràcter 
residual i prèvia delegació del ajuntaments. 
 
Setè. Rebutjar la premissa que només els municipis de més de 20.000 habitants estiguin capacitats 
per a la prestació dels serveis mínims, ja que la capacitat per a la prestació de les seves 
competències no depèn únicament de la població. 
 
Vuitè. Defensar el manteniment de les EMD’s al ser bàsica la seva existència per a la millor prestació 



dels serveis i competències municipals; així com de les mancomunitats que podem prestar serveis de 
caire supramunicipal. 
 
Novè. Proposar la supressió total de l'Avantprojecte de la modificació de la LHL. 
 
Desè. Rebutjar que les avaluacions negatives als serveis obligatoris no mínims contemplin la 
privatització del servei. 
 
Onzè. Sol·licitar al Govern de l'Estat la paralització immediata i anul·lació de l'esborrany de 
l'Avantprojecte de llei que menyscaba greument l'autonomia municipal. 
 
Dotzè. Donar a conèixer a la ciutadania el contingut de la present moció, notificant-la a les 
associacions de veïns i veïnes, al Defensor del Ciutadà municipal. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bona tarde, bona nit ja potser. 
 
El passat 15 de febrer el Govern d’Espanya va fer públic l’Avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local que vol modificar i reestructurar l'Administració local, 
principalment a través de la modificació de la Llei de bases de règim local, però també a través de la 
Llei d'hisendes locals.  
 
El motiu pel qual el nostre grup municipal ha presentat aquesta moció és per manifestar el nostre 
rebuig a l’Avantprojecte de 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.  
 
Segurament als nostres conciutadans els costa imaginar la quantitat i qualitat dels serveis que 
prestem als nostres ajuntaments, i que són ara els que estan amenaçats de desaparèixer.   
 
Parlem de les llars d’infants municipals, escoles bressol, dels serveis socials bàsics, de les ajudes a 
escolars, del transport de xiquets i xiquetes amb necessitats especials. Des d’aquí volem reivindicar el 
paper dels ajuntaments com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes i prestadora de 
serveis públics i de proximitat i de qualitat. I no ho fem per una qüestió de sous o de càrrecs, com una 
mica perversament pretén fer el Govern de dretes del Partit Popular, fent creure als ciutadans i 
ciutadanes d’aquest país. No és així, tot i que la Proposta de llei del Partit Popular significarà que 
només aquells amb diners podran dedicar-se al servei de la política.    
 
El que estem defensant aquí és algo més important, molt més important. Volem mostrar la nostra 
oposició a una reforma regressiva que prioritza la centralització dels serveis públics i no garanteix el 
seu bon funcionament, ni que es puguin dotar i donar unes prestacions de qualitat que donin 
resposta a les necessitats dels nostres ciutadans  i ciutadanes.   
 
Traure competències als ajuntaments no comporta millorar l’eficiència, com tracten de fer-nos creure 
des del Partit Popular, sinó senzillament allunyar als ciutadans i ciutadanes de qui més i millor pot 
resoldre els seus problemes. 
 
Des de fas quasi 40 anys els ajuntaments han estat una part fonamental i important en la construcció 
de la nostra democràcia, contribuint sense dubte a la cohesió del nostre país, Catalunya, i per 
descomptat a la del nostre territori, les Terres de l’Ebre. 
 
Des dels Ajuntaments hem assumit l’execució de moltes coses que no ens tocaven per solucionar els 
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problemes dels nostres veïns i veïnes.  Perquè som l’administració més propera, la que rep de primera 
mà les necessitats diàries de la nostra població.  
 
En el transcurs d’aquest anys hem anat donant serveis a qui ho ha necessitat. Perquè altres no ho 
feien, o deien que no ho podien fer, hem fet escoles pels nostres xiquets i xiquetes, centres de salut i 
centres de dia per a la nostra gent gran, escoles de música pels nostres fills i filles, entre moltes altres 
coses. I ara, des de la dreta que governa, ens diuen que si no complim amb els seus criteris 
econòmics, no només trauran les competències als ajuntaments sinó que inclús es deixaran de donar 
els serveis. Obliden que els Ajuntaments són els millors preparats per oferir serveis de proximitat en 
matèries socials, educació, salut. 
 
Natros diem no. Aquesta Proposta de llei té per objectiu final la privatització dels serveis públics, 
prioritzant només criteris econòmics i  sense tenir en compte el benestar dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Natros diem prou. Estem cansats de que la crisi sempre la paguin els mateixos, com es diu 
habitualment “la poca roba”. Aquesta Proposta de llei no millora en absolut la  qualitat de vida dels 
ciutadans ni resol el problema del finançament local, que vingui sigui de passo dit, que és una de les 
assignatures pendents de resoldre des de fa temps.  
 
Els ciutadans tindran menys serveis i pitjor prestats, especialment en els pobles petits. I quan parlo de 
ciutadans parlo de persones concretes, parlo de Núria de Batea, que no podrà portar al seu fill Pol a la 
llar d’infants perquè algú decidirà si esta llar d’infants és deficitària o no ho és. Parlo dels xiquets i 
xiquetes amb necessitats especials, de les famílies nombroses que avui poden comprar llibres gràcies 
a les beques de llibres escolars. Parlo de ciutadans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre. I, per tant, 
també parlo de Tortosa, de la gent de Tortosa, perquè la reforma de la Llei té la intenció de dissoldre 
les EMD’s de Jesús, de Bítem i de Campredó i de la Mancomunitat de Tortosa – Roquetes. I tot això 
quan les administracions locals no són en absolut les més endeutades ni les que gasten més diners.  
 
Per tot això considerem que aquesta reforma de la Llei local de la dreta retalla totes les competències 
dels ajuntaments sense tenir en compte que som l’Administració més propera a la ciutadania i som la 
garantia de progrés a Catalunya i és per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya elevem a l’Ajuntament de Tortosa la Proposta d’acord presentada i que figura en la 
nostra moció i que es pot resumir en la nostra oposició frontal a l’Avantprojecte de reforma d’una Llei 
que perjudica a tots els tortosins i tortosines i, especialment, als nostres conciutadans de les Terres 
de l’Ebre. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, al 
nostre grup municipal tenim molt clar que cal una reforma a fons de totes les administracions, però 
pensem que aquest Avantprojecte no és la reforma que cal fer. 
 
Sempre hem defensat la necessitat d’una Administració local forta i potent. Això vol dir que els 
ajuntaments són els que han de resoldre els problemes dels ciutadans, ja que són l’administració 
més propera.  
 
Tenim clar, tal com diu la moció que ha llegit el senyor Roig, que els ajuntaments no només han de 
dependre de la quantitat de població que tinguin. Ens agradaria donar unes dades per demostrar que 
no són les administracions locals el que s’ha de tocar, sinó que cal anar molt més amunt.  
 
Terres de l’Ebre, aproximament, 180.000 habitants. Més enllà dels ajuntaments, estem mantenint 
quatre consells comarcals, una Diputació provincial, un Parlament autonòmic, un Parlament central, 
un Senat i el Parlament Europeu. Tot un grapat d’administracions que és aquí on s’ha de començar a 
reduir. 
 
Ja ho hem dit moltes vegades que la solució no passa per tancar ajuntaments, sinó que la solució ha 
de venir d’eliminar, doncs, consell comarcals, diputacions, el Senat i molt probablement el Parlament 



Europeu. Senat i Parlament Europeu són dos administracions, avui, totalment inútils i que si demà les 
tanquessin no notaríem cap diferència, excepte econòmica. 
 
Volem recordar també que la gran majoria de països democràtics tan sols tenen tres administracions: 
la local, la regional, en aquest cas nostre autonòmica i la central. Un simple exemple que coneixem 
tots pro bé, els Estats Units, on hi ha l’Ajuntament, després hi ha el governador de l’Estat 
corresponent i el Govern federal., i s’ha acabat, no hi ha més administració. 
 
Per tot l’anterior, i amb això acabo, i com que aquest projecte del Partit Popular no ens agrada i 
pensem que no és el que caldria fer, donarem suport a la moció que aquí se’ns ha presentat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, abans que 
res, com sempre estic dient aquí, això és un Avantprojecte, està subjecte al joc parlamentari del 
Congrés, del Senat i de totes les esmenes que els diferents partits vulguin fer, a pesar de la majoria 
absoluta que té en aquest moment el Partit Popular allí.  
 
Ara bé, aquí parlem molt de coses i jo crec que és important clarificar el sentit d’algunes d’aquestes 
coses, no? Aquí s’ha parlat molt poquet de, per exemple, el que cobren els alcaldes o el que cobren 
els regidors o el que cobren els assessors. Aquí es parla molt que aquí amb aquesta Llei com 
avantprojecte s’especifiquen unes formes d’actuar, per exemple diu que per exemple un alcalde tindrà 
una retribució en funció del número d’habitants de la seva ciutat. Això és d’una lògica “aplastant”, és 
més, els que no arriben a 1.000 habitants no cobraran res però podran dedicar-se a altres coses que 
els permetin d’alguna forma, lògicament, viure. 
 
El president de la Diputació tindrà un sou limitat que el sou de l’alcalde de la ciutat de la seva 
província que més cobri. Els regidors proclamats diputats provincials se’ls dirà: escolti, vostè pot 
cobrar com a regidor o com a diputat provincial. Això és a l’Avantprojecte, després tot pot canviar, per 
exemple, de 68.285 regidors, sols la previsió, el 18%, és a dir, 12.188 cobraran el sou dels 
ajuntaments.  
 
Hi haurà també un tema d’incompatibilitats, que també apareixerà tot això, no? Bé, que no tot és el 
tema de que vostès parlen de que si s’acaben els ajuntaments, de que si no sé què, que si no sé 
quantos. Pensin, pensin, jo lògicament sóc un defensor total i absolut de la vida municipal i de 
l’Ajuntament, faltaria més, no?, però això no ens pot portar a tenir una visió un poc equivocada del 
tema. 
 
A Bèlgica, que estan en una millor situació econòmica que nosaltres, de 2.359 municipis, van passar 
a 596, és a dir, una reducció del 76%. I a Anglaterra, la Gran Bretanya, va passar de 25.000 a 8.400, 
una reducció del 66,40%. Que un ajuntament desaparegui, per sí no ha de ser dolent, no ha de ser 
dolent. Si aquest ajuntament, des del punt de vista del finançament, no pot exercir les seves 
competències, doncs, d’algunes forma se li ha de fer algo perquè sinó, escolti, que estem fent aquí, 
eh? 
 
Llavors, aquest Avantprojecte, torno a dir, el que intenta és clarificar competències dels ajuntaments, 
que no estan clarificades. Parlem de les competències impròpies, que sempre estem dient que és un 
cost sobrevingut a cada municipi. Intenta eliminar duplicitats, que ho acaba de dir el senyor Casanova, 
diputacions, consells comarcals, aquest és l’Avantprojecte, parla d’això. Parla d’una nova regulació del 
personal eventual i dels càrrecs electes. I parla de supressió i adaptació d’estructures ineficients del 
sector públic local.  
 
Com no tinc molt de temps, jo diré que la previsió, la previsió d’un Avantprojecte eh, és que aquí ja 
donem per fet una sèrie de coses que jo encara no les he vist. La previsió econòmica, l’estalvi net que 
hi haurà, previsió del 2013 al 2015 és de 7.129 milions d’euros, distribuïts clarificant competències 
2.232 milions d’euros; eliminant duplicitats si és que al final s’eliminen 3.282 milions d’euros; la nova 
regulació del personal eventual i dels càrrecs electes suposarà un estalvi de 145 milions d’euros i per 
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últim, si em permet,... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor Alcalde fa la següent observació: Senyor Dalmau, ja quan ho ha dit ja 
l’havia sobrepassat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el senyor Dalmau amb el seu argumentari: Si em permet, si és tan amable, l’últim. I la 
supressió i adaptació de les estructures ineficients del sector públic local es calcula que seran 1.390, 
són 97 milions d’euros d’estalvi. Gràcies senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal considerem que aquesta moció que ens proposen de l’Avantprojecte de llei per a la 
racionalització i la sostenibilitat de l’Administració local és un Avantprojecte de llei molt negatiu per 
diferents motius. 
 
En primer lloc, ens agradaria parlar de que s’està realitzant dins el context de les polítiques 
d’austeritat que s’estan aplicant dictades per la Unió Europea i que bàsicament consten a partir de 
retallades. Unes retallades que ja és més que evident, s’està demostrant que l’únic que estant 
portant, de moment, és més crisi i més atur. Avui coneixíem algunes de les dades molt difícils per a la 
nostra societat. 
 
En aquest sentit, a més a més, l’Estat espanyol, el Govern central amb majoria absoluta del Partit 
Popular el que està intentant és que la majoria d’aquestes retallades se centrin a les comunitats 
autònomes i als ajuntaments i nosaltres considerem que aquí hi ha apreciacions ideològiques. Les 
comunitats autònomes tenen les seves competències en Sanitat i en Educació públiques i els 
ajuntaments també tenen molts de serveis socials que vostès han explicat i que són de cara als 
ciutadans i ciutadanes. 
 
És necessari, des del nostre punt de vista, repassar i millorar les diferents lleis que parlen sobre 
l’Administració local i els ajuntaments i algunes de les coses que s’han dit aquí ens agraden, però en 
general la filosofia que veiem en aquesta Llei, bàsicament, és la de retallar i privatitzar el serveis 
socials que els ajuntaments presten i, per tant, és un atac, una vegada més, a les classes mitjanes i 
populars de la nostra societat. És el que s’ha fet a Grècia, és el que s’ha fet a Itàlia i el que s’està fent 
a Portugal. 
 
A més d’aquestes retallades, també afecten a l’autonomia local dels ajuntaments i, per tant, nosaltres 
com Ajuntament pensem que ens hem de plantar. I en el cas del nostre municipi també afecta, com 
vostès també han dit, a la dissolució de les EMD’s, en aquest cas de Bítem, de Jesús i de Campredó. 
 
Per tot plegat, considerem que és un Avantprojecte de llei basat en la recentralització del poder per 
part del Govern central, en lloc de fer el contrari que fan als països d’Europa, que és donar més 
autonomia i més poder als ajuntaments per a poder gestionar millor i donar més serveis als 
ciutadans.  
 
També a l’igual que en les altres mocions, des del nostre grup al Congrés dels Diputats ja hem fet 
diferents propostes per rebutjar aquest Avantprojecte de llei i, per tant, avui aquí també com a 
representants al nostre Ajuntament votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern del Partit Popular, el senyor Cristóbal 
Montoro, “carinyosament” casi li podríem dir l’escanyador, perquè ens escanya aquest home. Bé dons, 
ell, baix la responsabilitat i la justificació de que diu que ha de racionalitzar l’administració, o sigui, 



com si ara fos irracional l’Administració local, i basant-se o argüint uns principis que són d’estabilitat 
pressupostària, de sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures que van en aquest 
Avantprojecte de llei.  
 
Clar, aquestes mesures estan encara pendents, és veritat el que deia el senyor Dalmau, pendents de 
veure’s concretades i articulades en un futur Projecte de llei, però aquestes mesures que ja avança, 
indubtablement, tenen un marcat caràcter centralista i uniformador. 
 
I el Govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les competències 
exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, o sigui, tot això ni cas. 
 
I això a l’Estatut d’autonomia, ja a l’article 160.1 ve definit, i això és inadmissible. No acceptem un 
nou atac a l’autonomia catalana i a l’autonomia municipal i encobert amb arguments econòmics i 
d’eficiència financera. Per tant, donarem total recolzament a la proposta del grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 
 
I el que també volem fer palès, i així ja s’està tirant endavant, però que és la necessitat de disposar 
d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre l’Administració i els governs locals catalans 
i, per tant, necessitem i volem aquesta eina i desitgem que el Parlament de Catalunya quan més 
prompte la tingui enllestida millor. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, el passat 15 de 
febrer, finalment, coneixíem l’Avantprojecte presentat pel Consell de Ministres sobre la Llei de 
racionalització i de sostenibilitat de l’Administració local, ja que durant els darrers mesos les 
propostes que s’han posat sobre la taula han passat de propostes molt recentralitzadores fins a 
propostes, fins i tot, de reducció d’ens locals, que hauria suposat la reducció a Catalunya de la meitat 
dels municipis. 
 
Sí és ben cert que cal anar cap a l’eliminació de duplicitats competencials per fer un sistema, 
evidentment, més eficient i més eficaç, també és cert que no podem admetre un buidatge de les 
competències locals, sobretot pel que fa als municipis inferiors a 20.000 habitants, que representen 
el 92% dels municipis catalans, vulnerant d’aquesta manera l’autonomia local. 
 
I tot això justificant-ho amb l’únic argument de garantir l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 
financera dels municipis i posant en tela de judici la bona gestió de tants i tants ajuntaments. El que 
cal presentar, el que cal treballar seriosament és una profunda reforma del model de finançament 
dels ens locals que s’adeqüi a les competències i atribucions que realment executem, també aquelles 
competències, fet que no resol aquest Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. La reforma només parla de clarificació de competències, eliminació de 
mancomunitats i d’altres ens que no tinguin assegurada la seva sostenibilitat financera.  
 
No és admissible que la racionalització de les estructures organitzatives locals es faci únicament i 
exclusivament a través de l’enfortiment de les diputacions provincials, tal i com marca aquest 
Avantprojecte. Aquesta previsió vulnera clarament la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya, competència reconeguda al nostre Estatut sobre l’organització territorial del nostre país, al 
obviar totalment l’existència d’altres entitats supramunicipals o entitats com és el cas de les EMD’s 
que ens afectaria molt al nostre municipi, ja que en suposaria la supressió. Si ens respecten les 
competències exclusives a Catalunya no haurien de perillar, en cap cas, les entitats municipals 
descentralitzades. 
 
I tot i que no se suprimeixin municipis, tampoc podem admetre la retallada de competències pròpia 
que suposa a aquells municipis menors de 1.000 habitants, que representen la meitat del territori. 
Cal recolzar la necessitat de tenir aquesta administració més propera al ciutadà, ja que del contrari 
molts territoris quedarien desertitzats. 
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I per tant no entenem, senyor Dalmau, que pugui a dia d’avui no respectar o no creure amb aquells 
municipis petits, i amb realment la feina que estan fent tants i tants alcaldes i regidors en aquells 
municipis petits del nostre país. 
 
L’objectiu final de l’Estat del Partit Popular és clar, és voler recentralitzar i controlar al màxim als 
municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests i convertir-se en mers executors de la voluntat del 
Govern espanyol. I també es vol transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns 
malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos, haurien de començar per l’Administració de l’Estat 
perquè si mirem el deute d’aquesta suposa el 53% del total, mentre que els ajuntaments, les 
administracions locals només representem el 14%, tenint en compte per exemple que el deute de 
l’Ajuntament de Madrid és un 25% superior als 947 municipis de Catalunya tots junts. 
 
Per tant, no genera cap estalvi. Només cal dir-li que en el cas de l’Ajuntament de Tortosa, si fem cas 
d’aquest Avantprojecte de llei, tindríem 11 dedicacions exclusives. A dia d’avui, com saben, en tenim 1 
i tindríem 7 càrrecs eventuals, que a dia d’avui en tenim 2. Per tant, no entenem d’on surt aquest 
estalvi, al contrari, en aquest cas l’Ajuntament de Tortosa encara podríem tenir molts i molts càrrecs 
eventuals i de confiança. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor alcalde diu: Vagi acabant, senyora Roigé. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
La senyora Roigé reprèn la seva intervenció: Per tant, també recordaria que recentment a l’1 d’octubre 
vam aprovar una moció on donàvem suport també a les EMD’s i que no es poguéssim suprimir. I 
també hem de recordar que la Mancomunitat, en el cas de la Mancomunitat de Tortosa – Roquetes 
també té un paper important. 
 
I acabo, per tant, dient que el nostre vot serà favorable a la moció, entenem que s’estan vulnerant les 
nostres competències pel que fa a l’Administració local. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
No m’ha quedat clar el vot del senyor, del representant del Partit Popular, no sé si l’ha dit. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Doncs el pot tenir molt clar, senyor Querol. Que no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, si després vol parlar podrà parlar, però de 
moment serà interpel·lar-se. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Vostè ha parlat de què això és un Avantprojecte. També era 
Avantprojecte la reforma laboral i la majoria absoluta, com vostè molt bé ha dit, la va aprovar 
directament i sense cap mena de, de, de perdó podríem dir. 
 
I el mateix, es va aprovar una reforma de la Llei de la Justícia per Decret i sense, evidentment, la 
tramitació que es farà a posteriori, per tant, entenem que la cançó aquesta d’això és un Avantprojecte 
no és, no és, no s’hi val. 
 
Jo no hi he entrat amb el sou dels regidors, jo no hi he entrat. Jo he dit, he dit que el Partit Popular, i 
s’ha mostrat en la seva intervenció, el que fa és camuflar una reforma parlant dels sous del que 
cobren els regidors, els alcaldes, els diputats; jo no hi he entrat aquí. Jo penso que el servei a la 
política té molta part d’altruista i, per tant, jo igualment estaria aquí si cobro, si no cobro i continuaré 
estant. Per tant, jo crec que és un tema que no, que no, que no hi hem d’entrar-hi. 



 
Vostè ha dit: a Bèlgica s’han reduït el 76% dels municipis, el 66% a Anglaterra, i que passa amb la 
gent?, s’ha de desplaçar a altres llocs per tenir altres serveis? Vostè també ha dit: cal clarificar les 
competències. Sí, nosaltres també ho diem a la nostra moció, cal clarificar, dir quines toquen i quines 
no toquen, perquè crec que els ajuntaments moltes vegades, moltes vegades, el que fem és assumir 
competències que no ens toquen i que no estan finançades, i això és important. Per tant, cal clarificar 
quines són les competències i a la vegada finançar-les. 
 
Voldria agrair a tots els grups municipals que ens han donat suport a la moció que avui ha presentat 
el nostre grup municipal. Entenem que hem fet un pas endavant en la defensa dels nostres municipis 
i que jo penso que els nostres ciutadans i ciutadanes saben que avui hem fet allò que tocava fer i que 
era el correcte. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, solament dos 
acotacions molt petites. Una, dos al senyor Enric Querol que diu, Roig perdó, que diu que l’altruisme 
en l’exercici dels regidors. Evidentment que sí, senyor Roig, si jo ho he dit abans quan parlàvem de la 
corrupció, molts polítics i molts regidors, la majoria, doncs dediquen temps personal, familiar i 
professional i dediquen moltes hores, moltes hores per una retribució molt minsa, si això ho he dit jo. 
No sé perquè em diu que vostè fica en dubte o diu que l’altruisme no de l’exercici i tot això..., no. 
 
Segon, la Generalitat de Catalunya està preparant una Llei de govern local i això és cert. Jo la 
pregunta que faig o la pregunta que tiro en l’aire a un futur és: quantes concomitàncies podran haver-
hi en aquesta Llei de règim local que prepara la Generalitat de Catalunya amb aquest Avantprojecte. 
Evidentment, no seran idèntiques, això, però en molts de punts veurà com coincideixen perquè el 
tema de fons, senyor Roig, el tema de fondo, senyor Roig, és l’eficàcia i l’eficiència en la gestió 
municipal. No és tema d’ideologia, simplement, que si una cosa no es pot mantenir, no l’hem de 
mantenir simplement per ideologia, escolti, és que sinó, on anem? Que estem fent?  
 
I després, voldria comentar... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Just en aquest moment el senyor alcalde fa la següent observació: Ràpidament. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Segueix el Sr. Dalmau amb el seu argumentari: Sí, a la senyora Roigé, jo ha dit que jo no crec que en 
les EMD’s i de... Jo sí, amb les de Tortosa sí que crec, que sé com funciona i funcionen molt bé. I en la 
gent de les EMD’s de Tortosa i en els seus dirigents, en els seus alcaldes i els seus regidors i amb els 
que viuen allí clar que hi crec, si sempre ho he dit i qualsevol votació he votat a favor d’elles, no? 
 
I després diu vostè, diu: és que Tortosa solament tenim una dedicació exclusiva i dos eventuals. Clar, 
perquè està molt ben gestionada Tortosa, però hi hauran ajuntaments en què en tindran 5 de 
dedicacions exclusives i en tindran 15 d’eventuals, m’entén?, és que home. Gràcies senyor alcalde. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor Dalmau, contestant-li al que acaba de comentar 
respecte a la Llei de governs locals. La Llei de governs locals està regulant una competència exclusiva 
del Govern de la Generalitat, fet que no està fent aquest Avantprojecte de llei que vol regular als que 
estem portant a terme als ajuntaments, vulnerant totalment les competències que tenim a Catalunya 
en aquest sentit. El que no, el que estem aquí rebutjant és això, és que ens estiguin vulnerant les 
nostres competències i que estigui afectant a allò que realment poden decidir des d’aquí. Que podem 
decidir tenir aquestes EMD’s, que poden decidir tenir aquestes mancomunitats. I, a més a més, el que 
li he comentat abans, no li he dit que no compti o que no respecti a les EMD’s, li estic dient que no es 
respecten des del Partit Popular l’autonomia dels petits municipis, perquè només cal veure que fan 
amb els municipis menors de 1.000 habitants, amb els municipis menors de 20.000 habitants i pel 
que fa al respecte a les seves competències. Això és el que està fent: re-centralitzar i traure 
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competències d’aquells més propers que poden prestar serveis de manera més eficient. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Vostè ho ha dit, jo no he posat en dubte res, però vostè mateix ha dit, i quan li he fet l’exposició, al 
primer que se n’ha anat és als sous, als sous, als sous. I està clar que el Partit Popular el que fa és 
intentar vendre, diguem-ho així, “populistament” una reforma que després els ciutadans se la 
trobaran. 
 
La reforma que faci o que proposi la Generalitat de Catalunya, crec que la senyora Roigé ja li ha dit per 
on va, però vostè ha dit: per ideologia no es poden suprimir serveis. Sí senyor. És que, es poden 
suprimir serveis, no senyor, perdoni, vostès estan suprimint per ideologia centralista i això és així. 
Vostès suprimiran serveis dels ciutadans ideològicament i és així que estan fent. 
 
Nosaltres, per ideologia d’esquerres, el que fem és apropar els serveis a la ciutadania. Al final, la 
distribució econòmica de les coses és ideològica, no ens enganyéssim, no ens enganyéssim. I és això 
el que crec jo que està passant aquí i, per tant, entenc, entenc que aquesta reforma que vostès 
proposen és una reforma absolutament ideològica i centralista. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor alcalde informa del següent: Senyor Roig, també haurien d’anar acabant. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PSC (3), CiU (12), ERC 
(2), I-ET-E (2) i PxC (1), i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
PP. 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT DAVANT 
L’ANUNCI DE L’EMPRESA ERCROS DE PRESENTAR UN E.R.O. DE 156 TREBALLADORS DE LA FACTORIA 
DE FLIX. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ ERCROS ha anunciat la intenció de presentar un E.R.O. que afectaria 156 treballadors dels 207 que 
consten a la fabrica de Flix. 
 
Si es confirma la intenció de l'empresa i es du a terme l'E.R.O., i tal com està plantejat s'aboca la 
Fàbrica, factoria d'ERCROS a Flix, al pitjor escenari des de que aquesta va iniciar la seua activitat, el 
1.897. Aquesta mesura no es pot presentar com un expedient de regulació d’ocupació més, sinó com 
el que realment és: el desmantellament de la major part de l'estructura productiva a Flix i la 
condemna al tancament total de factoria a curt termini. 
 
L'impacte sobre la producció fa que l'afectació vagi molt més enllà dels treballadors d'Ercros, 
repercutint sobre les empreses auxiliars un nombre no menor de 80 treballadors acomiadats més. Es 
demostra una manca absoluta de sensibilitat social de l'empresa en no avaluar les conseqüències 
d'una mesura d'aquest tipus en un municipi de 4.000 habitants situat en una comarca d'interior com 
la Ribera d'Ebre, on tindrà un efecte multiplicador devastador. A la pràctica, suposa condemnar el 
teixit econòmic i social de Flix i els pobles de l'entorn a un decadència sense pal·liatius, donada la 
manca d'alternatives. 
 



S'ha pretès presentar I'ERO com una mesura d'estalvi i a nivell de Grup, quan té un nul impacte sobre 
la gran majoria de centres de treball d'Ercros, acumulant Flix el 75% dels acomiadaments. 
 
Està totalment injustificat que es vulgui fer caure sobre la fàbrica de Flix el resultat d'una erràtica 
política d'inversions del Grup, que va apostar recentment per línies de plàstics que s'han demostrat 
ruïnoses. 
 
Encara més tenint en compte l'alt preu pagat per la factoria de Flix en totes les reestructuracions 
d'ocupació d'Ercros en el passat, tot i el paper cabdal que la factoria ha tingut en el sosteniment 
general de la companyia en els anys més crítics. 
 
Conscients de la gravetat de la situació i del que suposa per a Flix, la Ribera d'Ebre i el conjunt de les 
Terres de l'Ebre, és per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de 
l'Ajuntament de Tortosa eleva al Ple la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER. DONAR total suport al Comitè d'Empresa d'Ercros i els representants sindicals de les 
empreses auxiliars que es puguin veure afectades per la mesura en totes les accions que duguin a 
terme per pal·liar i minimitzar l'impacte de I'ERO sobre la fabrica. 
 
SEGON. INSTAR a la Direcció d'Ercros a retardar la presentació de I'ERO fins a haver avaluat 
suficientment la mesura i les alternatives que s'hi poden plantejar. 
 
TERCER. EXIGIR a Ercros que continuï activa, amb el dimensionament que calgui, la línia de clor a Flix, 
única garantia de continuïtat futura de la factoria. 
 
QUART. DEMANAR a les diferents institucions amb competències sobre la matèria que iniciïn de 
manera urgent les accions necessàries per iniciar un pla que garanteixi el futur laboral de Flix i la 
Ribera d'Ebre. 
 
CINQUÈ. TRASLLADAR aquest acord a Ercros, al Comitè d'Empresa, al Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre, als ajuntaments de la comarca de la Ribera d'Ebre, a la Delegació del Govern de la Generalitat 
a les Terres de l'Ebre, a la Subdelegació del Govern a Tarragona i al Departament d'Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Antoni 
Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, aquest matí a la 
Diagonal de Barcelona, davant de la seu central del grup Ercros, més de 1.000 veïns i veïns del 
municipi de Flix, amb la corporació municipal al capdavant, acompanyats també pels diferents 
alcaldes del temps de la democràcia que ha tingut la vila de Flix i diferents grups parlamentaris s’han 
concentrat, com he dit, a la Diagonal de Barcelona davant de la seu central del grup Ercros, davant de 
l’expedient de regulació d’ocupació anunciat per aquesta empresa, que afecta en un 75% a la factoria 
de Flix, 156 treballadors, d’una forma directa, a una vintena d’empreses auxiliars que presten serveis 
a aquesta factoria, que suposen, per tant, més de 80 també llocs de treball induïts, independentment 
del sector serveis del municipi i de la part de la Ribera nord, que també se n’han de ressentir davant 
d’aquest expedient de regulació d’ocupació. 
 
Però més enllà del que ja és en sí mateix greu per la supressió d’aquests llocs de treball i que després 
també té un efecte negatiu induït en el conjunt del territori per la qüestió de les economies induïdes 
que això genera, per tant, també per a la nostra ciutat, pel sector comerç, per d’altres sectors. La 
gravetat de la situació és de que amb aquesta decisió, el grup Ercros condemna al tancament 
d’aquesta factoria, perquè justament les intencions són de clausurar la unitat de clor i és ben sabut 
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que la factoria de Flix, sense la unitat de clor, en el context de la química bàsica i dels productes que 
se’n deriven, doncs, està condemnada a tancar portes. Resta solament una unitat de fabricació de 
fosfat bicàlcic per compromisos amb terceres empreses d’adquisició de matèria primera i, atesa la 
infraestructura d’abocador que aquest procés productiu precisa i que, per tant, és només per aquest 
interès que volen mantenir en activitat aquesta petita part d’un instal·lació que ha acollit a 5 
generacions de gent del poble, 116 anys, tota una història molt lligada al nostre territori que, 
certament, ha sotmès al municipi de Flix al monocultius industrial i també, en el context de la Ribera 
nord, la indústria química juntament amb les instal·lacions energètiques que hi ha, han dotat a 
aquesta part del nostre territori d’un arrelada cultura industrial i energètica. 
 
Per tant, jo crec que com a Ajuntament capital del territori ens devem a donar suport als diferents 
actius industrials que tenim en el conjunt del territori i específicament al municipi de Flix, 
particularment, per la importància des del punt de vista estratègic que amb el teixit industrial i 
productiu té per al conjunt de les Terres de l’Ebre. 
 
I és per aquest motiu, senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, que proposem com a 
acord primer, donar total suport al Comitè d'Empresa d'Ercros, així com també als delegats sindicals 
de totes aquestes empreses auxiliars que depenen també de l’activitat industrial de Flix i que es 
veuen afectats per aquesta mesura. 
 
D’instar a la Direcció d'Ercros a retardar la presentació de I'ERO fins a haver avaluat suficientment la 
mesura i les alternatives que s'hi poden plantejar. Des de que s’anuncia un expedient de regulació 
d’ocupació hi ha un termini de 30 dies per presentar-lo i, per tant, el temps corre i cal que aquest 
temps s’aturi i que es reflexioni en aquest sentit. 
 
Exigir, d’altra banda, a Ercros que continuï activa, amb el dimensionament que calgui, la línia de clor a 
Flix. Per normativa europea és sabut de que tant la tecnologia de membrana de mercuri ha de ser 
substituïda per altres tipus de tecnologies, com la de la membrana per exemple, i que això té com a 
horitzó el 2014, per tant, com a mínim fins al 2014 cal que continuï aquesta activitat. 
 
Demanar a les diferents institucions amb competències sobre la matèria que iniciïn també de manera 
urgent les accions necessàries per iniciar un pla que garanteixi el futur laboral a Flix i la comarca de la 
Ribera d'Ebre. 
 
I finalment, traslladar aquest acord no solament a l’empresa i al Comitè també d’Empresa, sinó també 
a les diferents institucions comarcals, a les institucions també del nostre país perquè prenguin 
consciència de la gravetat del moment i que puguin conduir, a través de les negociacions, la 
continuïtat dels actius industrials d’aquest municipi ebrenc. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del 
nostre grup municipal donarem totes, donarem suport a totes les accions necessàries per aturar el 
desmantellament de la factoria Ercros a Flix. 
 
Més enllà de la situació en la què quedarien aquestes 156 famílies dels empleats afectats, l’impacte 
seria brutal per al municipi, per a tota la comarca i per a totes les Terres de l’Ebre. Encara més si 
tenim en compte que sembla ser que aquest expedient ha estat provocat pels greus errors de la 
política d’inversions del grup Ercros i que no suposa la pèrdua de llocs de treball a altres centres del 
grup, ja que el 75% dels acomiadaments es concentren a Flix, com ara ens explicava el senyor Sabaté. 
 
Pensem que des de totes les institucions de les nostres comarques, cal fer tot el possible per aturar 
aquesta situació, aquests expedients i que fem costat a totes les accions que siguin necessàries per a 
que això sigui així. Evidentment, donarem tot el nostre suport a la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres 



també en la línia que s’ha plantejat fa un moment, considerem primer que cal protestar contra 
l’acomiadament de 176 treballadors de la plantilla d’Ercros, és a dir, el 75% de la plantilla i les 
possibles conseqüències a empreses que indirectament treballen i persones que indirectament 
treballen en relació amb aquesta d’això. 
 
Després també la preocupació per les responsabilitats ambientals de contaminació, descontaminació 
que tindrà que ser a càrrec de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de fons europeus, amb una 
avaluació més o menys de 165 milions d’euros públics. Quants d’aquests milions s’aportaran per part 
del sector privat ?, això ens preocupa, no? 
 
I per últim, apel·lar a la responsabilitat social d’Ercros amb Flix en què intentin buscar alguna 
alternativa a l’ERE. La responsabilitat social i històrica. Recordem que fa 116 anys que són cinc 
generacions d’història de l’empresa, a la fàbrica com diuen ells, amb Flix, de convivència amb Flix, 
amb Ribera d’Ebre, amb Terres de l’Ebre, no? És la pionera, aquesta empresa, de la química en el 
segle XIX i un dels gegants de la indústria nostra, de la indústria catalana durant el segle XX, però 
nosaltres recolzarem la moció presentada pel Partit Socialista. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal també donarem suport a la moció que ens presenten des del grup socialista en relació a la 
població de Flix i en concret a l’anunci d’Ercros d’aquest ERO de més de 150 acomiadaments. 
 
Aquest matí, és cert, a Barcelona hi ha hagut una manifestació a la qual personalment no he pogut 
assistir, però sí que també membres del nostre partit, de la nostra formació com el mateix Joan 
Herrera tinc constància que han assistit, a l’igual la diputada Hortènsia Grau. 
 
Relativament fa poc, fa dues setmanes també vam estar a la població de Flix, tant el senyor Joan 
Herrera com jo mateix, reunits amb l’alcalde de Flix per conèixer de primera mà tota la problemàtica 
que ara es presenta a la població de Flix i de retruc al que és a la Ribera d’Ebre i, per tant, al nord de 
les nostres comarques. 
 
Considerem totalment necessari que des de la ciutat de Tortosa, com a capital del territori, 
mostréssim la solidaritat vers Flix i la Ribera d’Ebre per aquesta situació i també esperem que sigui de 
forma unànime.  
 
I finalment, també dir-los-hi que des del nostre grup, també al Parlament de Catalunya, la setmana 
passada ja vam registrar una proposta per a que el Parlament de Catalunya aprovés que la situació de 
Flix i tot el que l’envolta eh, des de intentar que es quedi la fàbrica, a les futures alternatives siguin 
una prioritat per al Govern de la Generalitat pel que afecta a la nord de les nostres comarques. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Al grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de Tortosa pensem que la fàbrica de Flix, que presenti un ERO de 156 
treballadors, bé, això vindria a ser una mica com si la Seat a Barcelona presentés un ERO pel 75% o el 
80% dels treballadors, de la mateixa manera afectaria això a Flix com allí afectaria a tot el Baix 
Llobregat, o sigui, que és una cosa molt greu.  
 
I pensem que Ercros ha d’assumir la responsabilitat social que té i també la mediambiental per la 
seva activitat històrica al municipi de Flix que, com bé heu dit, ve més allà de 100 i pico anys, 116 o 
115 que fa que funciona la fàbrica i, per tant, no es pot tancar la seva activitat fonamental que és el 
produir derivats del clor, no, no s’hauria de fer així. I desentendre’s de la responsabilitat en el procés 
de contaminació del riu. És com allò, mira, jo tanco, me’n vaig i aquí queda, això ho deia l’alcalde de 
Flix. 
 
Bé, nosaltres donem suport a aquesta suport presentada pel PSC i ens solidaritzem amb els 
treballadors que els hi afecti l’ERO de la fàbrica, a l’igual que ho han fet els nostres diputats Lluís 
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Salvadó i Joan Tardà, que es van desplaçar a Flix per donar suport als treballadors i per demanar a 
Ercros, doncs, que es replantegi la idea del que sembla, que és que tancarà aquesta línia. 
 
També ho va fer el president del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que en 
sessió de control al president de la Generalitat el convidava a que es treballi, i sabem que ho està fent 
eh, com a mínim amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de la línia del clor . 
 
I el que no podem, d’entrada, és resignar-nos a que a Flix quedi només una activitat residual. Han fet 
un monocultiu d’aquest tipus d’indústria des de fa moltes generacions i això n o s’hauria d’acabar així 
com així. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, ja els avanço que 
el nostre vot, evidentment, serà favorable a la moció presentada, en tant entenem que aquest anunci 
de l’empresa Ercros, pel que fa a la seva planta de Flix, deixa la població de Flix en una situació molt 
complexa, generant molta desocupació, difícil d’ocupar de nou i, a més a més, deixant el poble amb 
poques sortides de futur. 
 
Des de l’Ajuntament de Tortosa només podem donar el nostre suport i instar a les administracions a 
fer tot el possible per evitar aquest tancament. Des del Govern sabem que s’estan fent gestions per 
tal d’evitar-ho i cal treballar amb tota la fermesa per evitar que una empresa amb tants de 
treballadors acabi, amb una importància tan estratègica al territori de la Ribera d’Ebre, a les Terres de 
l’Ebre, acabi tancant. 
 
Avui mateix hi ha hagut una reunió amb el conseller d’Empresa i Ocupació i també amb el secretari 
d’Ocupació per tal de seguir treballant en aquesta via, insistint i exigint que aquest ERO no es porti a 
terme i que en tot cas sigui competència, es tregui del general i sigui competència o pugui ser 
competència de la Generalitat. 
 
Per tant, i com no pot ser d’una altra manera, el nostre suport a aquells treballadors, a les seves 
famílies afectades per aquest anunci de l’empresa i per tant demanem, insistim en què es pugui fer 
enrera i no es porti a terme aquest tancament, aquest anunci de tancament a Flix de l’empresa 
Ercros. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Bé, moltes gràcies a tots els grups. Estic segur que la 
població de Flix, atenta al moviment i al pronunciament de les diferents institucions del nostre país, 
del nostre territori en particular, agrairan aquest acord per unanimitat de donar suport, diguem, al seu 
futur. Moltes gràcies. 

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

PART DE CONTROL 
 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 4/2013, de 28 de gener 



- 5/2013, de 04 de febrer 
- 6/2013, de 11 de febrer 
- 7/2013, de 18 de febrer  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 2545/2012 a la 2811/2012 
De la 1/2013 a la 66/2013 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
17- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i senyors 
regidors, per tal de donar resposta a les demandes que contínuament ens estan fent els ciutadans de 
Tortosa i les ciutadanes, voldríem preguntar-li que, tenint en compte que la gestió de la zona blava de 
Tortosa, ampliada a Ferreries i al Temple, anava vinculada a la construcció d’un nou aparcament a la 
plaça Mossèn Sol del Rastre, quan està previst que comencin les obres d’aquest aparcament?, o si hi 
ha intenció per part del Govern municipal d’aturar aquest projecte? 
 
També voldríem preguntar-li que mentre no es construeix aquest aparcament que he esmentat, si hi 
ha alguna mesura per part de l’Ajuntament per a pal·liar tota la problemàtica que hi ha en el Casc 
Antic en aquests moments i que s’hi troba la gent que va a treballar en el dia a dia i els veïns i les 
veïnes, sobretot, del Rastre. 
 
També quines mesures prendrà l’Ajuntament en relació a l’empresa Quatour, responsable de la seva 
construcció i de la zona blava. Hi ha prevista alguna reducció temporal del preu o, si més no, de que la 
zona blava no tingui aquesta ampliació que s’havia posat? I quin és el calendari d’actuacions previst 
per part de l’equip de Govern municipal per donar resposta a la manca de tots aquests aparcaments i 
de totes aquestes mesures que acabo d’anomenar? Moltes gràcies. 
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Tot va envers al tema del contracte de la zona 
blava i la construcció de la plaça Mossèn Sol, li puc anunciar que properament tindran notícies al 
respecte, se’ls informarà en Comissió Informativa i segurament desprès, en aquesta mateixa sessió 
plenària jo mateix els informaré al respecte.  
 
La solució dels aparcaments al Casc Antic té una doble vessant, molt important per a nosaltres, jo li 
diria que en aquests moments prioritària per als residents. És veritat que el Casc Antic té molts 
usuaris, però també té residents i les solucions que s’emprin han de prioritzar tenir un millor 
tractament i una millor possibilitat d’aparcar dins exclusivament de la normativa dels residents. I 
també hi ha un altre projecte que vostè no ha esmentat, però que és el que a hores d’ara està més 
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avançat, que és el pàrquing del carrer Montcada, que aquest esperem que a curt termini pugui donar 
solució, no tant, òbviament, per als residents, òbviament sí que per a alguns residents, però en tot cas 
sí per als usuaris del Casc Antic. 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i senyors 
regidors, el meu prec està relacionat amb tema de seguretat en edificis de pública concurrència, 
concretament l’equipament municipal del Pavelló del Temple. 
 
És un equipament magnífic, de primer ordre, on es desenvolupa una gran activitat amb la pràctica de 
l’esport i de vagades també s’utilitza per a altres actes i activitats de gran afluència de públic. I em 
refereixo concretament en el que seria la seguretat en quan a les baranes de protecció de les grades i 
de les escales d’accés de la planta pis que pugen a la graderia.  
 
La barana a la que em refereixo és la protecció metàl·lica amb passamans horitzontals i uns muntants 
verticals per protegir de possibles caigudes el desnivell que hi ha des de la graderia fins a la pista, al 
voltant d’uns 2 metres.  
 
Jo mateix he pogut constatar, en part per un costat preocupació de mares i pares, que sempre estan 
pendents de que els seus xiquets no escalin aquesta barana, que podríem dir que és escalable, i 
també com algun pare o alguna mare fan la intenció de posar el peu, allò de poder pujar. 
 
Segons les dates en què vaig assessorar de que estava fet el projecte que es va adjudicar a construir 
l’obra del pavelló, totes les normes sota les quals té que estar establert el Codi tècnic de l’edificació 
que va entrar en vigor, si no recordo malament, el 29 de març de 2007, després d’algunes 
moratòries. 
 
El meu prec és que es preguin les mesures oportunes per tal de garantir aquesta seguretat i de 
manera que no sigui aquesta barana escalable, en tant en quant el Codi tècnic ja ho diu així en la 
seva norma DB-SU de seguretat i utilització diu que zones destinades al públic en ús, pública 
concurrència, totes les baranes de protecció, incloses les de les escales i rampes, no seran 
escalables. 
 
D’altra banda, sí que és ben cert que molts pavellons esportius d’arreu de Catalunya tenen alguns 
casos de baranes similars, però també el Consell de l’Esport, també en la seva normativa específica, 
concretament la que regeix, crec, aquest pavelló, que és la PAV-2 , Requeriments tècnics de juliol de 
2005,  pel que fa als criteris de seguretat diu: Protegir tots els desnivells superiors a 60 cm. amb 
baranes d’una alçada no inferior a 1 metre i que no deixin escletxes de més de 12 cm. ni es puguin 
escalar.  
 
Per tan al meu criteri entenc que, per les dates i normatives, aquesta barana hauria de complir allò 
que està establert i que no sigui escalable. La solucions suposo que són diverses i poden ser moltes i 
estic convençut que els serveis tècnics municipals podran utilitzar algun tipus de solució, que ja 
trobaran ells quina és la més adequada, no? 
 
Segurament podem constatar a la nostra ciutat altres situacions així en altres instal·lacions esportives 
o inclús, inclús al Pont de l’Estat, no?, que segur que algun dia haurem d’intentar solucionar que 
aquestes baranes no siguin escalables, el que passa en aquests casos la normativa que els és 
aplicable, en aquells que fa molt temps que estan construïts no seria precís.  
 
Però també en podrem trobar altres exemples, com pot ser per exemple la recent posada en 
funcionament del que seria l’espai de la plaça Sant Joan, on hi ha una barana escalable, però que 
degut a la seva inclinació en vertical, fa que sigui, no pugui haver perill per poder que els xiquets 
tinguin perill. 
 



Per tant, jo crec que, a banda d’un tema de seguretat, que és l’important aquí, per tant, que se 
solucioni, també hi ha un altre tema que és que des de l’Administració de vegades fem complir 
algunes normes, com és el Codi tècnic que reconec que és una norma molt complicada i molt 
complexa, als particulars i també els fem complir aquestes normes que potser de vegades nosaltres 
no acabem de complir. 
 
El prec és, sobretot, que es pugui solucionar el tema de seguretat. Moltes gràcies. 
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. N’he prenem nota, ho traslladarem a 
l’arquitecte municipal i als arquitectes de la casa. I en tot cas, ells són els responsables de si s’ha fet 
un projecte complint la normativa o no complint la normativa. Si no s’ha complit la normativa, doncs 
haurem de fer-la complir. Jo entenc que sí, perquè aquesta mateixa pregunta la vaig fer jo i em van dir 
que complien estrictament la normativa, m’ho va dir l’arquitecte que ho va projectar i m’ho van dir els 
serveis tècnics de la casa.  
 
En tot cas, vostè em fa el prec i jo l’únic que li puc dir és que el traslladarem. I estic amb vostè que 
hem d’intentar millorar. També li he dir que, home, al Pont de l’Estat tenim molts de problemes i fa 
molts anys que està. Les baranes fins ara no n’han generat cap de problema, ningú ha escalat les 
baranes del Pont de l’Estat. Si ho hem de canviar tot, ho canviarem, però en to cas, jo crec que també 
hem d’incorporar certa racionalitat i jo si li he de dir la veritat, no l’enganyo, al Pont de l’Estat si m’he 
de gastar un euro, avui per avui, se m’ocorren 7 o 8 coses prioritaries abans que canviar les baranes, 
però en tot cas recollim el seu prec, li farem arribar als servis tècnics municipals i, en tot cas, 
segurament en el marc de la Comissió informativa li sabran respondre, com segurament, si és un 
tema tan de seguretat, seria ben assenyat haver-ho presentat allí i amb caràcter urgent, perquè amb 
la seguretat de les persones ni es juga ni es fa política. 
 
En tot cas, moltes gràcies per la seva aportació. 
 
 

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