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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

3 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
 
Tortosa, essent les vint hores i cinc minuts del dia 
quatre de febrer 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 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 

 
01 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “ Àmbit 
equipament esportiu de Campredó ”. 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
02 - Proposta del grup municipal Convergència i Unió sobre desdoblament del tram ferroviari entre 
Vandellòs i Tarragona i altres millores en el servei de rodalies, d’Euromed i de la línia Reus – Móra. 
 
03 – Proposta del grup municipal Convergència i Unió d’adhesió a la Declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya. 
 
04 – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra l’entrada de Turquia a la Unió Europea. 
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05 – Proposta del grup municipal Convergència i Unió en defensa dels col·legis professionals de Tortosa i de 
les Terres de l’Ebre. 
 
06 – Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa de suport a la Declaració de sobirania i el 
dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
07 – Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa per demanar uns serveis ferroviaris dignes. 
 
08 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la millora de la il·luminació a 
Tortosa. 
 
09 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la Declaració de sobirania 
i el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
10 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per un servei ferroviari digne a les 
Terres de l’Ebre. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de rebuig a la Llei 20/2012, de 20 de 
novembre, per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’administració de justícia i a 
l’Avantprojecte de llei per a la reforma de la Llei d’assistència de justícia gratuïta. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la implantació de la integració 
tarifària i la millora del transport públic a les Terres de l’Ebre. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya pel dret a decidir del poble de 
Catalunya. 
  
 

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:  
 
 59/2012, de 24/12/2012 
 60/2012, de 31/12/2012 (extraordinària i urgent) 
 1/2013, de 07/01/2013 
 2/2013, de 14/01/2013 
 3/2013, de 21/01/2013 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
 De la 2531/2012 a la 2544/2012 
 
 
15 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
16 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 

*-*-* 
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia, previ 
aclariment dels canvis d’ordre soferts pels diferents punts de l’ordre del dia més amunt detallats. 
 
 
Intervenció del senyor Alcalde 
Per aclarir com ha quedat configurat l’ordre del dia, el senyor Alcalde exposa: L’ordre del dia, en quant a 
l’apartat de propostes dels grups municipals, ha sofert un petit canvi degut a la reagrupació d’algunes 
d’aquestes propostes i la firma conjunta de propostes per part de diferents grups municipals i això, en tot 
cas senyor secretari, quan entréssim a l’apartat de propostes dels grups municipals, en faré esment i 
explicaré com reordenaríem el debat i cada una d’aquestes mocions i el sentit de la seva votació.  
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 

 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
“ÀMBIT EQUIPAMENT ESPORTIU DE CAMPREDÓ ”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la documentació tècnica que acredita la oportunitat i conveniència de la present modificació 
redactada pels serveis tècnics municipals de data 22 de gener de 2013. 
 
Vist l’informe del secretari accidental de la corporació, i del TAG adscrit al Departament d’Urbanisme. 
 
De conformitat amb els articles 98 i 96 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 28 de gener de 
2013, amb el vot favorable de tots els membres presents a  la sessió. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “ Àmbit equipament esportiu de Campredó ” 
conforme a la documentació tècnica redactada pels serveis tècnics municipals de data 22 de gener de 
2013. 
 
Segon - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d’informació pública pel termini d’un 
mes amb publicació del corresponent edicte al B.O.P.T i a un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
 
Tercer - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel mitjà 
telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 
l’esmentada modificació puntual. 
 
Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el del 
municipi que és objecte de la present modificació. 
 
Cinquè - Sol·licitar informe a la Secretaria General de l'Esport del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, organisme afectat per llurs competències sectorials. “ 
 

*-*-* 
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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 de membres de la corporació. 

 
*-*-* 

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Amb caràcter previ a l’inici del debat de les propostes del grups municipals, l’Alcalde fa el següent 
aclariment: 
 
Intervenció del senyor Alcalde 
Hi havien 12 propostes i que al final han quedat de la següent forma: Com a 2n punt de l’ordre del dia hi 
haurà la proposta del grup municipal de Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana 
i Partit Socialista entorn a una proposta d’acord per la millora del servei ferroviari i del transport públic a 
Tortosa i a les Terres de l’Ebre, que es discutirà en primer lloc. Aquesta substitueix al punt 2 de l’ordre del 
dia, al punt 7 de l’ordre del dia, al punt 10 de l’ordre del dia i al punt 12 de l’ordre del dia. 
 
Com a punt 3r hi haurà una proposta d’acord d’adhesió a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya, signada per Convergència i Unió, per Iniciativa per Catalunya i per Esquerra Republicana 
i, per tant, aquest punt 3 substituiria a l’inicial de Convergència i Unió del número 3 i substituiria també al 6 i 
substituiria també al 8, no perdó, al 9. 
 
El 4t punt de l’ordre del dia, per mantenir una certa coherència amb el debat, seria el que vostès tenen a 
l’ordre del dia com a número 13, que és la proposta del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya pel 
dret a decidir del poble de Catalunya, que faríem la discussió i la votació després de la proposta conjunta de 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa sobre un contingut semblant. 
 
El 5è punt de l’ordre del dia seria la proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra l’entrada 
de Turquia a la Unió Europea. 
 
El 6è seria la proposta del grup municipal de Convergència i Unió en defensa del col·legis professionals de 
Tortosa i les Terres de l’Ebre. 
 
El 7è seria la proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per la millora de la 
il·luminació de Tortosa. 
 
El 8è seria la proposta del grup municipal del Partit Socialistes de Catalunya per al rebuig de la Llei 20/2012 
en la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’administració de la justícia. Aquest seria el punt 8è i 
últim. 
 
Per tant, aquestes 12 mocions serien substituïdes per aquestes 8. 
 
Utilitzarem la dinàmica habitual. Tots els presentants, i ara algú m’haurà d’auxiliar perquè m’he deixat el 
meu telèfon mòbil que a la vegada és cronòmetre per poder controlar els temps. Tots els presentants, quan 
una moció la presenta més d’un grup, també té 5 minuts per fer la presentació i tindrà, cada grup no 
presentant, 3 minuts i després també hi haurà 3 minuts per als presentants i 1 minut de cadascun de la 
resta de grups i després només procediran si hi ha al·lusions que, donat que són moltes, si procurem al·ludir-
nos el menys possible, doncs segurament acabarem abans el debat. 
 
Per tant, anem a iniciar el primer punt de l’apartat de propostes dels grups municipals, que serà el 2n punt 
de l’ordre del dia, amb la proposta conjunta de Convergència i Unió, Partit Socialista, Esquerra Republicana i 
Iniciativa d’Entesa, per a la millora del servei ferroviari i del transport públic a Tortosa i a les Terres de l’Ebre. 
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L’ordre d’intervenció de cadascun dels grups serà no de major a menor, sinó en funció de l’ordre de 
presentació de les mocions.  
 
 
 
02 - PROPOSTA D’ACORD PER LA MILLORA DEL SERVEI FERROVIARI I DEL TRANSPORT PÚBLIC A TORTOSA I 
A LES TERRES DE L’EBRE 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals de 
Convergència i Unió, Iniciativa – Entesa per Tortosa, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels 
Socialistes de Catalunya: 
 
 
“ PRIMER. Exigir al Govern de l’Estat la finalització de les obres de desdoblament del tram ferroviari entre 
Vandellòs i Tarragona, l’únic tram de via única que queda entre Barcelona i València. 
 
SEGON. Demanar que s’introdueixin les millores necessàries a la línia ferroviària Barcelona - Tortosa, tant 
amb els serveis de rodalies com amb els de regionals, que permetin la reducció del temps de durada del 
trajecte, una millora de la qualitat del servei, així com una equiparació amb els preus d’altres indrets. 
 
TERCER. Reclamar l’aturada dels trens Euromed, que cobreixen el trajecte Barcelona - València, a l’estació 
de l’Aldea – Amposta - Tortosa, així com que s’estudiï la possibilitat de connectar l’estació de l’Aldea – 
Amposta - Tortosa amb l’estació de Tortosa amb un tren llançadora. 
 
QUART. Demanar als governs català i espanyol que apliquen uns criteris equitatius en les tarifes de preus 
dels trens regionals amb aturada a les Terres de l’Ebre i de l’Euromed quan s’aturi, de manera que no 
signifiquin cap greuge tarifari respecte a les que s’apliquen avui als trens AVE que connecten Girona, Lleida i 
Tarragona amb Barcelona.  
 
CINQUÈ. Exigir les millores necessàries al servei ferroviari de la línia Reus - Móra augmentant la freqüència i 
l’aturada. 
 
SISÈ. Impulsar l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre (ATMTE) i la integració tarifària del 
seu àmbit territorial.  
 
SETÈ. Recuperar, en els desplaçaments fora del territori, la temporalitat de vigència dels títols o bitllets 
d’anada i tornada en un període de 15 dies.  
 
VUITÈ. Instar el Govern de la Generalitat a elaborar un pla de mobilitat de les Terres de l’Ebre que marqui les 
prioritats i les accions a realitzar per millorar les connexions de les Terres de l’Ebre amb l’exterior, i també a 
nivell intern. 
 
NOVÈ. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, Govern de l’Estat, ADIF, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat. 
 
 
 
Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 
 
 
Antoni Sabaté Ibarz 
Portaveu del GM del PSC 

 
 
Josep Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

 
 
 
 
Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa “ 
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*-*-* 

 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal CiU, senyora Meritxell Roigé 
i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, començaria agraint als grups que hem signat la moció 
el fet d’haver arribat a un acord i, per tant, poder passar de quatre mocions presentades a una única moció 
presentada per part dels que representem avui el plenari de l’Ajuntament. 
 
Històricament, Tortosa i les Terres de l’Ebre hem patit un aïllament en l’àmbit de les comunicacions per tren, 
també per carretera, que encara avui arrosseguem en ple segle XXI. Fa més de 20 anys que l’alta velocitat 
va arribar a l’Estat espanyol, va arribar a mans d’un govern del Partit Socialista. El primer tram que es va 
construir i posar en marxa va ser el trajecte entre Sevilla i Madrid, per tant, fa més de 20 anys que l’AVE 
arriba a Sevilla partint de Madrid i a dia d’avui encara ens trobem que no estem connectats amb França. Tot 
i això, cal dir que llavors ja és una declaració d’intencions pel que fa a la voluntat, en aquell moment, de 
quina era la trajectòria o quina havia de ser la trajectòria de l’alta velocitat a Espanya. 
 
Amb els governs del Partit Popular i la seva obsessió per connectar Madrid amb totes les capitals de 
província les coses no van anar millor ni per a Catalunya ni tampoc per a les Terres de l’Ebre. Avui, mentre 
l’Estat espanyol és la segona potència mundial pel que a l’alta velocitat ferroviària, a les Terres de l’Ebre i 
Tortosa continuem molt lluny encara de Barcelona, en aquest cas a més de dos hores i mitja. El greuge s’ha 
tornat encara més gran des de que el passat mes de gener va entrar en funcionament la línia de l’AVE 
Barcelona – Girona – Figueres amb tarifes i temps de trajectes molt competitius. De fet, tan competitius que 
els usuaris de la línia de l’AVE Lleida – Camp de Tarragona – Barcelona de seguida van reclamar les 
mateixes condicions, que els ho van ser donades. El que passa és que aquesta bona notícia, que ens 
alegren per la part del país que els pertoca, suposa encara més evident aquest aïllament ferroviari de 
Tortosa i de les Terres de l’Ebre i, per tant, cal dir que les distàncies, per exemple, que separen Lleida i 
Tortosa de Barcelona, tot i ser semblants, hi ha moltes diferències. Podem anar des de la capital del Segrià, 
des de Lleida, a Barcelona amb AVE en 57 minuts i per 12,45€ i, en canvi, anar des de Tortosa a Barcelona 
ens costa 10,73€ però la durada es multiplica i arriba fins a 2 i 30 minuts amb un tren regional que no és el 
mateix que anar amb un tren AVE. 
 
L’alcalde de Tortosa va ser el primer en posar a principis de gener sobre la taula aquest greuge, reclamant la 
mobilització de les Terres de l’Ebre, de la societat civil per aconseguir una millora dels serveis ferroviaris. 
Diverses formacions polítiques s’han afegit a la demanda. I també al teixit social i econòmic ha començat a 
moure’s i fer sentir la seva veu. 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, el conseller Santi Vila, en la seva primera visita aquí a les Terres de 
l’Ebre des de que va estar nomenat conseller del Govern de la Generalitat, va anunciar que redactarà, la 
Generalitat, un pla de mobilitat i que renovarà la flota de trens. I a banda, també, el conseller va mostrar la 
seva fermesa en reclamar a l’Estat que actuï per millorar la situació ferroviària a les Terres de l’Ebre. Hi ha 
molta feina a fer, el Govern de l’Estat ha d’acabar encara ara les obres de desdoblament del tram ferroviari 
entre Vandellòs i Tarragona, una gran vergonya que a dia d’avui encara ens trobem que hi ha una única via 
en aquell tram, la única que queda en el tram entre Barcelona i València. És impossible reduir la durada dels 
trajectes si no s’amplia aquesta via, si continuem tenint aquesta única via. 
 
Per tant, reclamem a l’Estat una millora del servei actual. Portem, a més, anys reclamant l’aturada del tren 
Euromed a l’estació de l’Aldea – Tortosa – Amposta i també cal sol·licitar que quan l’AVE passi també per 
aquí que pari a l’estació de l’Aldea. I no hem d’oblidar que també ens cal modernitzar i no deixar morir la 
línia de Reus – Móra amb més trens i més moderns.  
 
Per tant, avui presentem aquesta moció consensuada pels quatre grups que hem presentat mocions 
similars, on demanem i exigim que es doni resposta de forma imminent a aquest aïllament ferroviari que 
estem patint les Terres de l’Ebre i Tortosa amb aquestes necessitats que tenim en quant a comunicacions. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal I-ET-E, senyor Jordi Jordan: 
Senyor alcalde, regidors i regidores, també des del nostre grup municipal, en primer lloc, volem agrair a tots 
els grups que han pogut consensuar aquestes demandes per a la millora dels serveis ferroviaris a les 
nostres comarques. 
 
La nostra explicació al fet que avui estan vivint les Terres de l’Ebre és arran de la política ferroviària que s’ha 
dut a terme per part de l’Estat espanyol durant aquests últims anys. Una política ferroviària que, sobretot, 
s’ha basat en la construcció de l’AVE, dels trens d’alta velocitat, deixant de banda el trens de proximitat com 
són els trens regionals, els quals són majoritàriament usats pels ciutadans i ciutadanes. 
 
Hem de recordar, per exemple, que el nostre país i també el nostre Estat é el que més quilòmetres d’AVE té 
d’Europa i el segon en el conjunt del món, després de la Xina i pensem que això és un error perquè primer el 
que caldria haver fet és arreglar els trens regionals de proximitat, que són els que usen la majoria de la gent. 
 
Aquest fet s’ha produït per un suport polític que ha tingut a l’Estat espanyol, sobretot pel Partit Popular, pel 
Partit Socialista, també Convergència i Unió ha defensat aquest model, però en tot cas, el que considerem 
avui i ara és que cal demanar millores aquí a les nostres terres. 
 
Tenim uns trens que en principi són molt antics, són lents, sobretot perquè tampoc s’ha desdoblat la via que 
va des de Vandellòs a Tarragona i, evidentment, també tenim uns preus poc competitius si ho comparem 
amb la resta de trens que avui en dia connecten les diferents capitals del nostre país. En aquest sentit, 
també volem remarcar que ja a l’any 2012 i a l’any 2011 al Parlament de Catalunya, des del grup 
d’Iniciativa, es va demanar a l’anterior conseller, al senyor Recoder, la millora també dels trens a les nostres 
terres. 
 
Però en tot cas, l’important avui és sumar i, per tant, des d’aquí, des del nostre Ajuntament, tots junts 
demanar millores tant al Govern de l’Estat com al Govern de la Generalitat.  
 
Resumint, tal i com ha dit la portaveu que m’ha precedit, demanem també, una vegada més, l’aturada de 
l’Euromed a l’estació de l’Aldea – Amposta – Tortosa, demanem la millora de freqüència i de preus i de 
qualitat dels trens que uneixen Tortosa amb Barcelona i també de Móra amb Barcelona perquè és important 
per al conjunt de les Terres de l’Ebre i també demanem les obres de desdoblament de la via entre Vandellòs 
i Tarragona i, per tant, repeteixo que estem satisfets d’arribar a un acord consensuat per part de la majoria 
dels grups de l’Ajuntament. Gràcies.  
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Alícia Gamundi: Moltes 
gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc crec que cal felicitar i felicitar-nos 
per arribar a aquest consens dels grups d’aquest Ajuntament o d’alguns grups d’aquest Ajuntament perquè 
Tortosa s’ho val i Tortosa necessita una unitat quan es presenten aquestes qüestions. 
 
Des de fa molt temps, les Terres de l’Ebre estem patint una important reducció ferroviària, no només de 
trens que es queden obsolets i deficitaris, sinó també de la xarxa de comunicació, que ha quedat reduïda a 
mínims per anar a Barcelona i gairebé inexistents per anar al País Valencià. 
 
Tinc una ignorància des del Govern espanyol per a la millora, el manteniment i l’augment del servei ferroviari 
a les nostres terres. Volem un tracte igualitari a qualsevol altre territori de l’Estat, malgrat que les Terres de 
l’Ebre sempre han estat un forat negre pel que fa a les inversions del Govern de l’Estat i també pel que fa al 
serveis de trens. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya presentarà i està presentant aquesta moció a tots els ajuntaments i 
consells comarcals i no deixarà de fer veu al Govern tant de la Generalitat com de l’Estat perquè es vegi 
reflectit quins són els greuges comparatius i quines són les necessitats immediates per acabar amb aquesta 
ancestral discriminació de les Terres de l’Ebre. 
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Tortosa sempre ha estat una ciutat històricament comercial, centre neuràlgic sanitari, d’advocats, 
d’arquitectes i de gestió administrativa en general. Ara s’ha d’afegir una universitat i un institut de formació 
professional referent a nivell de Catalunya i, a més a més, ha augmentat el patrimoni cultural i arquitectònic. 
 
La mobilitat de Tortosa és important per facilitar el desplaçament de les persones per circumstàncies 
laborals, sanitàries, de gestió, de facilitar la connexió dels universitaris i per agilitzar i facilitar el transport de 
les persones que vénen per turisme o per oci. No podem estar com fa 30 anys quan es va fer la primera 
manifestació, comandada per Fecotor i totes les associacions de veïns de Tortosa, defensant una estació i 
no un abaixador, com s’ha anat convertint l’estació de Tortosa. Vam perdre un llençol gros en aquell moment 
i, a poc a poc, hem anat perdent llençolets. Cal, però, no quedar-nos amb un complex d’inferioritat i 
lamentacions. Cal lluitar i creure amb la nostra ciutat i amb el nostre territori. Tortosa, els tortosins i les 
tortosines es mereixen que aquest Ajuntament sigui clar, contundent i lideri una unitat per part de tots els 
partits polítics que el composen per una Tortosa més ben comunicada. I, mentre no tinguem la 
independència de Catalunya, volem tenir els mateixos drets i la mateixa capacitat de traslladar-nos que té tot 
l’Estat, amb la mateixa qualitat i la mateixa que tenen. Per això ens adherim i hem consensuat aquesta 
moció per la millora de serveis  ferroviaris i de transports de la ciutat de Tortosa i, en definitiva, de les Terres 
de l’Ebre. 
 
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 i senyors regidors, el nostre grup s’ha 
avingut a fusionar la nostra proposta de moció relaciona amb la implantació de la integració tarifària i 
millora del transport públic en general, ferroviari i també específicament el transport públic per carretera, a 
les tres mocions que han defensat els anteriors portaveus, més focalitzades al transport per ferrocarril o 
mobilitat per ferrocarril de les persones podríem dir. Probablement, un altre dia haurem d’aprofundir i segur 
que ens podrem posar d’acord amb la mobilitat de les mercaderies per ferrocarril, perquè això va molt lligat 
al nostre desenvolupament econòmic i, per tant, diguem que la reclamació de la plataforma logística 
intermodel de l’Aldea, la unificació ferroviària entre l’estació de l’Aldea i el port dels Alfacs i després també 
la potenciació del transport de mercaderies al nord del territori amb tot el transport que des de Manresa 
arriba al polígon de Flix i també del Port de Tarragona al polígon de Flix, entre altres, farà falta. 
 
Però ens centrem avui en la mobilitat de les persones específicament pel que fa a ferrocarril i nosaltres aquí, 
a més de demanar una millora genèrica del transport per ferrocarril, tant al sud del territori, a l’estació de 
l’Aldea – Tortosa – Amposta, com al nord del territori, afegíem una petició que també ens ha vingut al nostre 
grup per part de diferents usuaris, joves, estudiants, universitaris que romanen durant tota la setmana fora 
de la ciutat i sembla que ja no existeix la bonificació i la vigència dels bitllets, dels títols, bitllets o títols 
d’anada i tornada, perquè això s’amplia, diguem, als quinze dies. 
 
Però bé, específicament, nosaltres ens referim a que a les Terres de l’Ebre el 93,3% dels desplaçaments que 
efectua la gent són entre localitats internes. El percentatge d’utilització del transport públic és el més baix 
de Catalunya, el 2,5% i això és conseqüència, entre altres coses, d’una oferta inadequada o insuficient i 
també és conseqüència, diguem, de que el preu del transport públic, senzillament, és car, dissuasiu , poc 
atractiu i més en temps de crisi, on la necessitat del transport públic ho és de primer ordre, per sosteniment 
econòmic, també per sosteniment mediambiental. I és en aquest sentit que nosaltres ens referim a que tant 
en el pacte nacional per les infraestructures, com els estudis molt aprofundits, que jo crec que estaria bé, si 
ho tingués a bé considerar la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, de recuperar tots aquells documents 
d’estudis de camps, d’enquestes que es van fer a ajuntaments i a consells comarcals sobre les necessitats 
que té el nostre territori, que es poguessin recuperar aquests documents perquè segur que el pla de 
mobilitat del nostre territori podria ser realitat d’una forma, pràcticament, imminent.  
 
És així, doncs, que sobretot de cara a abaratir el cost, el nostre territori, a diferència de pràcticament tots els 
territoris de Catalunya, encara no té implantada la integració tarifària. Que vol dir la integració tarifària? Vol 
dir que amb un únic títol, amb un únic bitllet els usuaris es poden desplaçar cap als llocs on habitualment ho 
fan per les seves necessitats i de punta a punta de territori i això abarateix el cost. Ficaré només dos 
exemples il·lustratius: en distàncies que se’n van cap als 35 o 40 quilòmetres, com pot ser per exemple 
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d’Hospitalet a Tarragona, el bo que està dins la integració tarifària, el bo 50-30, té un cost de 1,10€. Aquest 
mateix trajecte que podríem fixat en els mateixos quilòmetres de Tortosa a Alcanar és de 3,36€. Per tant, 
estem parlant d’una diferència del 64%. O per exemple, de Tarragona a Cambrils amb 22 quilòmetres té un 
cost d’1,14€, de Tortosa a Amposta amb 19 quilòmetres: 2€. Una diferència del 68%. Per tant, la integració 
tarifària és absolutament indispensable que s’implanti a les Terres de l’Ebre. Per això farà falta de que, en 
primer lloc, es constitueixi l’ATM, que és l’Autoritat Territorial de Mobilitat i és per això que aquestes són les 
nostres peticions en la nostra moció que hem integrat juntament amb les propostes dels altres grups 
municipals. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el nostre grup 
municipal el mes de març de l’any passat, i com a resposta a una moció que va presentar el grup municipal 
del Partit Popular per unes beques per als estudiants que viatjaven cap a Barcelona, ja va posar de manifest 
que la línia ferroviària de Tortosa a Barcelona és, era, és i era tercermundista, que el servei és vergonyós, 
que la puntualitat i la comoditat són inexistents, que tenim trens del segle XIX en ple segle XXI però, això sí, 
el preu és del segle XXI. 
 
La durada, o sigui, per anar de Tortosa a Barcelona són més de dos hores i mitja, a una velocitat mitjana que 
no arriba als 70 km/h. Jo me’n recordo que quan tenia 17 o 18 anys i anava a Barcelona em costava, fa 35 
anys, el mateix temps que ens costa ara, però clar, llavors era molt més barato. Un altre exemple, per anar 
de Tortosa a Tarragona, capital de la província, que són 80 quilòmetres, ja has de perdre, com a mínim una 
hora i quart.  
 
Donem, per tant, suport a la moció que vostès han presentat, tot i que pensem que aquesta moció arriba 
molt tard i que, com deia la senyora Gamundi, probablement això fa 20 anys ja s’haurien d’haver buscat 
solucions. Tot i així, tots els governs municipals que han passat per aquest Ajuntament han engolit amb 
aquest sistema tercermundista que tenim. Volem solucions, les volem ja i, per tant, donem suport, tot el 
suport a aquesta moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, molt 
sintèticament jo diré en primer lloc que és curiós, però ha fet falta que el tren d’alta velocitat arribés a 
Girona per a que els representats de Tortosa, els nostres dirigents, hagin descobert les mancances de la 
comunicació a les terres ebrenques, és molt curiós. 
 
El tren és un problema, però no és l’únic problema que tenim. Per exemple, i únicament un exemple: Tortosa 
no està comunicada amb la resta de les ciutats del seu territori de forma adient per tal de ser el pol 
d’atracció i exercir de capital comercial i de serveis. I les ciutats del nostre territori tampoc estan ben 
comunicades entre elles per poder tirar endavant el projecte d’un territori avançat amb tots els punts.  
 
Segon: és històric l’aïllament en relació al transport públic en general, no sols el ferroviari, que pateix tant la 
nostra ciutat com les Terres de l’Ebre, en això estem d’acord, però jo pregunto: en els darrers anys, en els 
darrers anys darrers, qui manava a l’Estat i qui ho feia a Catalunya? Qui ha provocat aquest aïllament i 
aquest greuge comparatiu? El PP no i per una raó senzilla, clara d’entendre: no manava ni a l’Estat ni a 
Catalunya. Sumo, s’ha afegit que a la resta de l’Estat es produeixen millores substancials, per exemple 
Euromed, regionals, rodalies, mentre que aquí, Catalunya, Terres de l’Ebre no. Estem d’acord, però pregunto: 
quins governs feien aquestes millores substancials? El PP? No, doncs repeteixo, mana des de fa 1 any i 3 
mesos a l’Estat. A més, ficats en el seu supòsit i com vostès saben, en temes d’infraestructures de transport 
públic, un any, un any i tres mesos, dos anys és un període molt curt per fer les obres de transport públic, 
acabar-les i fer una valoració d’elles.  
 
Tercer: permeti’m, permeti’m que els maldi, permeti’m carinyosament, no?, doncs, el passat dia 28 a la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació es va fer una reunió oberta per tractar el tema dels transports 
públics, entre altres temes del territori, especialment el tema del ferrocarril i també per valorar el tracte que 
el nord dóna a les nostres terres. Pregunto: on estaven vostès? Allí sols estava jo, allí sols estava el 
representant del Partit Popular de les Terres de l’Ebre i, en honor a la veritat, estava també la senyora Cinta 
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Galiana en aquella reunió. I a part d’ella i jo no hi havia ningú d’aquí. Parlem molt, fem poc. 
 
Tercer punt, un punt, una curiositat, els ho dic en relació a l’Euromed. Cal exigir la parada a l’estació de 
l’Aldea – Amposta – Tortosa, estem d’acord. Nosaltres, per la nostra part, des de la nostra humil posició, el 
Partit Popular a Tortosa ha iniciat unes gestions per aportar el nostre granet de sorra en aquest tema. Cal 
exigir la parada com s’ha fet altres cops. Em remeto, per exemple, al butlletí oficial de les Corts Generals del 
Senat, novena legislatura, sèrie una, butlletí general del 20 de febrer de 2002: el senador del Partit Popular 
per Castelló i portaveu en la Comissió de Foment del Senat, senyor Juan José Ortiz, va proposar que 
l’Euromed efectués una sèrie de parades al seu territori, a Castelló, però també a l’estació de l’Aldea – 
Amposta – Tortosa. Tinc que dir en honor a la veritat, i a mi no m’agrada fer molt d’això, que altres partits 
també ho van demanar això, però que quedi clar que el PP en el seu moment, ja fa molt temps, va demanar i 
va aconseguir que el Senat ho acceptés, lo que després, per raons que se m’escapen, no es va fer realitat 
aquesta parada el dia cap a dalt, el dia cap a baix de l’Euromed a l’estació de l’Aldea – Amposta – Tortosa. 
 
Mirin, jo crec que sempre és més fàcil tirar les culpes als demés que assumir les pròpies responsabilitats. 
Siguin seriosos i recordin que el PP està governant, repeteixo gustosament, està governant des de l’11 de 
novembre de 2011, és a dir, des de fa més o menys 13 mesos a l’Estat i que mai ha governat en aquest 
país, Catalunya, pel que crec que cal ser curosos i valents en el repartiment i en l’assumpció de 
responsabilitats. 
 
No obstant tot, i tractant-se d’un tema importantíssim per a les Terres de l’Ebre, que és la nostra primera 
obsessió, el Partit Popular de Tortosa té un eix fonamental que és Tortosa i les Terres de l’Ebre, la nostra 
posició, malgrat les solucions, que jo crec que són errònies el paper que el Partit Popular, diuen vostès, que 
ha exercit en aquest retràs i tal, la nostra postura, el nostre posicionament serà positiu per a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. S’ha passat en escreix del temps, 
no l’he interromput però, en tot cas, els demanaria a tots plegats que intentéssim cenyir-nos. 
 
Jo només un aclariment, saben que no intervinc en les mocions i procuraré no fer-ho, però en tot cas, com 
que ens ha maldat a tots jo li hauré de demanar explicacions a vostè. Primer li donaré i després li demanaré 
el perquè ens ha maldat, també inclòs a l’alcalde de Tortosa i li preguntaré que què feia vostè a aquella 
reunió. Jo mateix vaig parlar amb el president de la Cambra, perquè havien sortit unes informacions per les 
quals es convocaven a les entitats, a la societat civil i als partits polítics i institucions, però no havíem rebut 
ni a la primera, sap que es va aplaçar aquesta reunió, ni a la segona convocatòria invitació. I vaig estar 
parlant amb el president de la Cambra i em va dir: home, independentment del plantejament inicial, hem 
pensat, i jo vaig compartir el seu plantejament, que seria bo que aquí els representants polítics i 
institucionals seguíssiu una altra via i els representants com a societat civil no hi fossin. Jo el mateix dia, 
abans de la reunió, vaig tornar a parlar amb el president de la Cambra i li vaig dir: president, continuen igual 
les coses? Diu: sí i, a més, crec que és convenient. Dic: doncs, jo també ho comparteixo. Per tant, no vindré 
jo perquè no estava convidat, entre altres coses, i perquè evidentment, doncs, a mi i als meus regidors ens 
és difícil dissociar-nos del que representem avui en dia i, per tant, enteníem que si anàvem a l’acte de la 
Cambra, que era un acte de la societat civil, podria semblar que algú es volgués aprofitar d’aquesta 
circumstància, que no dic que sigui el seu cas, que va anar per voler-se’n aprofitar de la circumstància, jo no 
el maldo, no li dic, jo l’únic que li dic és que li clarifico. Si vostè en Junta de Portaveus m’hagués demanat: 
escolta alcalde, tu com a alcalde, representant de tots els tortosins, no vas assistir a aquest acte? Jo li 
hagués pogut fer aquest aclariment i vostè s’hagués pogut estalviar intentar fer-nos o maldar-nos 
públicament per a després, bé, vostè sabrà el que haurà de fer després de les explicacions que li hem donat.  
 
Per tant, no vam anar perquè no no ens va faltar interès, no no vam contactar. No vam anar perquè no 
estàvem convidats i perquè, parlant després amb la Cambra de Comerç, se’ns va fer palès, cosa que em 
pareixia raonable, que les institucions i els partits polítics hauríem de fer la nostra tasca per un cantó, cosa 
que per altra part compartia jo al 100%, perquè també havia fet declaracions prèviament en aquest sentit. I 
la qüestió va anar així, per tant, jo no sé a la resta de companys d’altres formacions polítiques, però jo li diria 
que abans de maldar apliquis, esbrini si està en condicions en condicions de maldar o no maldar i esbrini si 
als alumnes que vostè vol maldar els hi ha posat deures o no els hi ha posar deures, perquè si no els hi ha 
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ficat deures igual els està maldant sobre una cosa que ni els va ni els hi ve.  
 
En tot cas, iniciem el segon torn de portaveus. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Unes certes precisions al senyor Dalmau. A banda del que li ha 
comentat l’alcalde, del perquè no vam assistir uns i altres si, com és el seu cas, si que li voldria dir que, en 
tot cas, li farem un recull de totes aquelles mocions, preguntes realitzades pel grup de Convergència i Unió, 
tant a l’Ajuntament de Tortosa com al Congrés dels Diputats, en la línia de demanar una millora del servei 
ferroviari a les Terres de l’Ebre, per tant, no és una cosa nova en aquest plenari ni és una cosa nova que 
tractéssim a dia d’avui, al menys per part de Convergència i Unió. 
 
D’altra banda, també li voldria, perquè és una cosa que diu sovint i en aquest cas crec que cal fer una mica 
de memòria, diu sovint que el Partit Popular governa des de fa un any i poc a l’Estat espanyol, però és que el 
Partit Popular va governar un quants anys abans, jo no sé si se’n recorda però hi havia un president que es 
deia Aznar i, per tant, va poder prendre unes decisions en matèria ferroviària, com per exemple tot el tema 
de l’execució de l’AVE fins a Galícia, amb els diners que això suposa i amb el que ens està costant a dia 
d’avui a tots els ciutadans de l’Estat espanyol i, per tant, crec que és bo també de fer-hi memòria. 
 
I també dir-li que no tot és el Partit Popular i no tot va cap al Govern de l’Estat, sinó que si llegeix la moció 
veurà que també hi ha unes certes demandes al Govern de la Generalitat i unes respostes per part del 
Govern de la Generalitat. 
 
També dir-li que després d’escoltar-lo em quedo més tranquil·la, jo crec que tots ens quedem més tranquils, 
perquè veiem que, després d’escoltar-lo a vostè, el Partit Popular segurament farà totes aquestes 
actuacions que tant necessitem aquí a les Terres de l’Ebre i que esperem veure al més aviat possible. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidors, des del nostre grup només volíem 
també, en relació a les paraules que deia el senyor Dalmau, recordar que de fet això que estem demanant 
aquí, com a mínim també des del nostre grup, no és una cosa que demanem ara perquè s’hagi inaugurat 
l’AVE a Girona, sinó que això ha tornat a sortir a la llum, però el nostre grup sempre s’ha posicionat en 
contra del model dels trens d’alta velocitat abans de que s’arreglessin els trens regionals que utilitzen la 
majoria de la gent,. Hem fet moltíssimes propostes, inclús proposicions de llei al Congrés dels Diputats i al 
Senat i sempre han estat rebutjades. També s’ha demanat moltíssimes vegades, per la majoria dels partits, 
l’aturada del tren a l’estació de l’Aldea – Amposta – Tortosa i també durant aquests últims anys, des de que 
la Generalitat té competències amb els trens regionals s’han fet diverses preguntes sobre la millora de les 
línies de Tortosa – Móra cap a Barcelona. Per tant, no és una cosa que s’ha fet fins ara.  
 
Segurament, un dels problemes que hi ha és que les Terres de l’Ebre tenen un pes demogràfic molt baix en 
relació al conjunt del país i és per això que la societat civil s’està despertant i possiblement necessitarem 
mobilitzacions per posar a l’agenda política de Catalunya aquestes reclamacions i espero que també tots 
allà estiguem, perquè l’important és arribar al consens per treballar per a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Senyor Dalmau, el nostre partit sí que ha tingut 
responsabilitats de govern a Catalunya. I he dit a l’exposició de motius de la nostra moció que el 93,3% de la 
mobilitat al nostre territori és interna i en aquest sentit sí que vam fer i penso que molt, perquè el que vam 
fer va ser una planificació de la mobilitat interna de les Terres de l’Ebre per atendre, evidentment, les 
necessitats de les ciutadanes i ciutadans del nostre territori en funció, també, d’una cohesió territorial, que 
això és molt important també i més ara amb el temps del que se sent dir pel nord del territori. 
 
En primer lloc, garantir la comunicació de tots els pobles de les Terres de l’Ebre amb la seva capçalera de 
comarca. I després garantir la connexió en expedicions de les quatre capitals de comarca, o de les tres 
capitals de comarca de les Terres de l’Ebre amb la capital del territori, Tortosa, de tal manera, per exemple, 
que de Tortosa a Amposta, que per qüestions demogràfiques el que podríem considerar més litoral i més 
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demogràficament poblades, com he dit, diàriament hi ha 17 expedicions. Tortosa -  Gandesa: quatre. I Móra 
d’Ebre – Tortosa: tres. Probablement, això és insuficient, però això va ser un gran avanç i, per tant, més enllà 
del que vostè diu, l’anterior Govern de Catalunya va avançar molt en aquest sentit. 
 
I pel que fa a l’àmbit ferroviari, aquí s’ha dit, finals dels 90, començament de 2000 vostès governaven, el 
senyor Aznar i el ministre Álvarez Cascos i la seva filosofia i el seu model radial és sobradament conegut. 
Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, jo el 
primer que vull dir, vostès em coneixen personalment i saben el meu tarannà, que res més lluny, res més 
lluny que maldar d’una forma estricta a cap dels meus companys, jo no tinc potestat, a més no tinc ganes, 
no tinc res perquè maldar. Ha sigut una frase feta com se’n fan moltes, no? No cal agafar-ho tot al peu de la 
lletra com penso jo que s’agafa. Sí convé, per a que les relacions meves amb tots ells es clarifiquin, doncs 
bé, disculpes, però no he volgut dir el que pareix que s’ha entès, així que ho he dit malament. 
 
Segon, jo crec que el Partit Popular farà el que podrà, com tots els partits faran el que podran. Crec que les 
reivindicacions que s’han de fer, s’han de fer amb el sentit i sabent que hi ha un problema econòmic molt 
important que impedeix inversions en transports públics importants i el que haguem de demanar són coses 
que es puguin fer, per exemple, tema d’horaris, tema de tarifes, retocar les tarifes, tema de parades de 
trens, tema de reduir l’horari de Tortosa – Barcelona, aquests temes que es poden fer sense un cost 
econòmic, que jo crec que estic convençut que en la part que li tocarà al Partit Popular això es farà.  
 
Jo estic d’acord en què es fa molt, s’ha fet molt per tots els partits, jo no nego que s’ha fet, ara, el nostre 
territori no es mou. Estem parats i això no ho dic jo, és que ho estem veient, es fan reunions per intentar fer 
algun moviment, per tirar endavant les Terres de l’Ebre. Amb això, que se m’entengui, no dic que no es faci 
res de res, però el territori ebrenc no està tirant cap endavant i això és un fet i això jo ho he dit i és així. Res 
més. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Només per finalitzar, esperem que dintre de les responsabilitats que 
tenim cadascú, el Govern de la Generalitat ja ha expressat a través del seu conseller quines serien les 
actuacions per tal de millorar la situació actual, dintre de les seves competències, esperem, senyor Dalmau, 
que transmeti el que hem demanat a nivell de l’Ajuntament de Tortosa, per aquesta unanimitat ho demani i, 
per tant, el Partit Popular arregli la situació que tenim a les Terres de l’Ebre pel que fa al tema ferroviari. 
 

 
*-*-* 

 
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 de membres de la corporació. 
 
 
 
03 - PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE 
CATALUNYA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals de 
Convergència i Unió, Iniciativa – Entesa per Tortosa i Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
 
“ PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la “Declaració de sobirania i pel dret a decidir 
del poble de Catalunya” que, d’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de 
Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del Dret a Decidir per tal que els ciutadans puguin 
decidir en pau i llibertat el seu futur polític col·lectiu. 
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El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprovà la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogover-
nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i 
per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves 
institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en 
l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins actuar, du-
rant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran 
de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i 
les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüís-
tic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una constant. La 
creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, 
que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola 
es constituí un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut 
d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al 1975. 
La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de 
la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la 
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició de-
mocràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble 
de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les pri-
meres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials 
catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el 
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i 
negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tri-
bunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats 
col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que 
avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i 
lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig 
en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Na-
ció, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són ex-
pressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu 
mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 
han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X legis-
latura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les 
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darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els prin-
cipis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, ga-
rantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el 
si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de 
la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil 
catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la 
seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la co-
munitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els 
drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre 
els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del 
dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament, en tant que  institució que representa el poble de Catalunya, 
té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les 
dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot 
aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i 
cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.” 
  
SEGON. Vetllar per fer possible els objectius d’aquesta declaració, implicant-se la institució en la voluntat de 
fer possible l’exercici democràtic dels drets d’autodeterminació dels catalans i responent durant el procés a 
les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya, especialment en el que respecta a fer possible la 
realització del referèndum i malgrat els diferents graus de persecució als que l’Estat espanyol pugui 
sotmetre les institucions del país, els seus partits polítics i les persones que s’impliquin en la realització 
d’aquest procés històric.  
 
TERCER. Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats i al Govern Espanyol.  
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Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 
Josep Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

 
Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa “ 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal CiU, senyora Meritxell 
Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, començaria també agraint, com ho fet abans, en aquest 
cas al grup d’Esquerra Republicana i al d’Iniciativa que haguem pogut arribar a un consens i, per tant, al 
igual que va passar al Parlament de Catalunya, també a l’Ajuntament de Tortosa puguem tenir un acord pel 
que fa a aquesta moció que dóna suport a la declaració de sobirania. 
 
El passat 23 de gener al Parlament de Catalunya vam viure una jornada històrica, vam aprovar per una 
àmplia majoria reconèixer la voluntat, la sobirania del poble de Catalunya i iniciar ja així el procés per a que 
els catalans i les catalanes decidim, democràticament en una consulta, el nostre futur col·lectiu. D’aquesta 
manera es dóna resposta a la clara voluntat del poble de Catalunya que es va produir a les passades 
eleccions del 25 de novembre, on els catalans vam manifestar de forma molt clara la seva voluntat de ser 
consultats i de poder decidir lliurement el seu futur com a país. 
 
La declaració aprovada així dóna resposta, amb tota claredat i nitidesa, al  mandat que els ciutadans van 
expressar a les urnes. Aquest ha estat un acte de sobirania que fixa els principis sobre els quals s’ha de 
sustentar el procés del dret a decidir que ha iniciat el nostre país. Cal deixar clar que el que s’ha aprovat no 
és una declaració a favor de la independència ni de l’Estat propi, sinó que en tot cas del que es tracta és 
d’aprovar una moció declarant a favor de la democràcia.  
 
El text de la declaració aprovada ha estat fruit d’una negociació amb partits amb diferents ideologies, però 
amb la voluntat d’arribar a un acord per tal de que el poble de Catalunya pugui decidir. Mentre alguns partits 
com el Partit Socialista o el Partit Popular només han estat capaços de trobar-se per anar en contra 
d’aquesta proposta. 
 
Entenem que la democràcia no ha de fer temor a ningú i en tot cas, tot i que hi ha grups que expressem i 
defensem la voluntat de la plena expressió de la democràcia, hi ha grups que sembla que tinguin temor a 
aquest exercici de la democràcia. I en aquest sentit, malauradament, el Partit Socialista, el partit que hauria 
d’estar també en aquest procés, continua completament desorientat i, tot i que al debat d’investidura de fa 
poques setmanes fa afirmar que s’abstindria en totes votacions que es produïssin entorn al dret a decidir, a 
la primera votació sobre aquest tema que es va portar a aprovació al Parlament va votar-hi en contra. Però 
no tots els diputats van votar en contra, van haver-hi cinc del vint que no van exercir el seu dret a vot i en 
aquest cas voldria destacar una d’elles, que ha sigut la dirigent, és la dirigent, la màxima dirigent de les 
Terres de l’Ebre del Partit Socialista, la senyora Núria Ventura. Per tant, aprofitaria aquesta sessió plenària 
de l’Ajuntament de Tortosa per tal de demanar als representants del Partit Socialista, al senyor Sabaté, a la 
senyora Bel, al senyor Enric Roig que avui estiguessin al costat nostre, que estiguessin al costat d’aquells 
que creiem amb la democràcia, que votin escoltar a la gent, que votin poder decidir quin futur volem per al 
nostre país i que facin igual que han fet molts regidors. Sense anar molt lluny, tenim molts exemples, tenim 
regidors d’Amposta, tenim regidors de Deltebre, tenim regidors d’Ulldecona, de Flix, moltíssims arreu del 
país i arreu de les Terres de l’Ebre que han prioritzat els interessos del poble de Catalunya de poder decidir 
al seu país, per sobre dels interessos del Partit Socialista, que avui més que mai és més PSOE que PSC. Per 
tant, els demanaria això, que avui votin amb nosaltres, tot i no haver subscrit la moció, perquè entenem que 
cal tenir una mà estesa i continuar treballant en aquest sentit per tal d’arribar a un acord. 
 
Per tant, avui, acabo ja, al país vivim un moment històric i esperem que molt prompte puguem decidir amb 
tota la llibertat possible, amb un diàleg previ amb l’Estat espanyol però intentant que sigui així possible, 
poder aconseguir que el poble de Catalunya es posicioni i pugui decidir quin futur vol com a país. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal I-ET-E, senyor Jordi Jordan: 
Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup municipal també volem fer un agraïment als dos 
grups que juntament amb nosaltres presentem aquesta moció de suport a la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya, una moció aprovada al Parlament del nostre país ara fa pocs dies.  
 
És evident que Catalunya, com a país viu moments difícils en l’àmbit institucional, en l’encaix o no encaix 
amb l’Estat espanyol que una vegada més es resisteix a reconèixer la nostra diferència, la nostra singularitat 
i la nostra sobirania com a poble. En aquests moments tan difícils per al nostre país s’està produint, per part 
del Govern central, una política de recentralització política i, per tant, moltes de les competències que 
teníem atorgades s’estan prenent per a que tornin al Govern central.  
 
Jo crec que avui és important, després del que ha dit la portaveu que m’ha precedit, que recordem que el 
nostre país, Catalunya, té una voluntat d’autogovern des de fa molt de temps, ja al segle XIV es va constituir 
la creació de la Generalitat, en aquell moment anomenada Diputació del General. Hem de recordar que va 
ser vigent fins al 1714, a partir del Decret de Nova Planta, amb Felip V de Borbó, que va eliminar aquesta 
Generalitat i que no fou ja fins a principis del segle XX, amb la Mancomunitat de Catalunya, que començà a 
recuperar la voluntat d’autogovern. A la República a l’any 1931 vam tornar a aconseguir el nostre autogovern 
amb la Generalitat Republicana, amb l’Estatut de Núria que fou abolit després de la Guerra Civil amb el 
general Franco. I arribats a l’actual democràcia, a l’any 1979 tenim un nou Estatut que recupera la 
Generalitat i a partir de l’any 2005, fa relativament poc, els catalans i catalanes de manera majoritària 
elegim també un nou estatut, l’Estatut de Miravet que s’ha retallat per aquesta voluntat centralitzadora, 
sobretot a partir de la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2010. 
 
De tots és conegut que això ha provocat grans manifestacions al nostre país, l’any 2010 i l’any 2012 i, per 
tant, el que cal fer com a país és tornar a expressar que Catalunya té una sobirania. Una sobirania que 
pensem que s’haurien d’haver sumat també el companys del Partit Socialista. Lamentem aquí l’actitud que 
ha tingut el grup Socialista i, per tant, una vegada més també com vam fer durant aquest procés en el 
Parlament, els hi demanem que s’hi puguin sumar perquè aquesta Declaració de sobirania del poble de 
Catalunya diu clarament que s’ha de fer a través, a partir de la transparència, a partir del diàleg, a partir de 
la cohesió social, a partir de la legalitat i de l’europeisme i també, evidentment, posant el Parlament de 
Catalunya com actor principal. 
 
Per tant, pensem que Tortosa, com a cap capital de les Terres de l’Ebre s’ha de sumar a aquesta Declaració 
de sobirania i del dret a decidir que és tan important per al nostre país i tornem a reclamar aquest suport 
del Partit Socialista. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal ERC, senyor Josep Felip 
Monclús: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa també ens alegrem del consens 
com ha passat abans i com passa ara en aquesta Declaració de sobirania o de suport a la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya perquè, efectivament, és el dia 23 de gener que el 
Parlament de Catalunya va donar el primer pas per a que els ciutadans poguéssim decidir democràticament 
el nostre futur, o sigui, decidir nosaltres el nostre futur. 
 
I això va ser una demostració davant del poble de Catalunya i una demostració davant de l’Estat i també de 
la comunitat internacional, vam demostrar que som un subjecte polític, som un subjecte jurídic i sobirà i que 
volem decidir. Perquè, realment, el dret a decidir consisteix en no tenir que demanar permís a ningú per 
decidir, o sigui, no has demanar permís a ningú, sinó quin dret a decidir tens? I, per tant, no entenem, o sí 
que ho entenem quan algú actua com el PP, que ens nega el dret a decidir. Però clar, encara ens sobta més 
quan algú ho fa, com el Partit Socialista de Catalunya, que ens nega el dret a decidir. 
 
Però el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa estem convençuts que és millor que 
el futur de Catalunya estigui a les mans dels nostres ciutadans que no pas a les mans dels dirigents del 
PSOE o del Partit Popular, per això hem portat al Ple aquesta proposta de suport a la Declaració de sobirania 
i el dret a decidir del poble Catalunya. Per exercir el dret a decidir pensem que no s’ha de demanar permís. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del nostre 
grup municipal volem recordar que des de l’any 78 el marc legal aprovat per la gran majoria dels ciutadans, 
tant a nivell català com a la resta de l’Estat, és la Constitució. Aquesta Constitució, al seu article 1.2, diu 
textualment que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del que emanen els poders de l’Estat, 
això vol dir que som tots els ciutadans de l’Estat els que tenim dret a decidir. 
 
L’article segon de la Constitució també diu textualment que aquesta Constitució es fonamenta en la 
indissoluble unitat de la nació espanyola i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i 
regions que la integren i la solidaritat entre totes elles. 
 
El nostre grup municipal respecta i, evidentment, no pot ser d’altra manera, aquest marc legal que tenim. 
Aquesta Constitució no ens agrada. Pensem que cal modificar-la, naturalment que sí, però el que no podem 
fer és saltar-nos-la a la torera quan no ens agrada o no ens interessa. 
 
Vostès, els grans partits, els que tenen representació al parlament de l’Estat són els que han d’impulsar la 
modificació d’aquest marc legal que nosaltres veiem vell i caducat, però mentre no sigui així cal respectar-lo, 
perquè és el que ha aprovat la ciutadania de l’Estat. 
 
Voldria fer una miqueta de memòria, molt breu, per recordar què deien algunes formacions polítiques sobre 
el projecte de la Constitució espanyola de l’any 78. Vull recordar que tant el senyor Miquel Roca i Junyent i el 
senyor Jordi Solé i Tura, representants el primer del grup parlamentari català i del PSUC, el segon, es van 
oposar al dret a l’autodeterminació. Això ho podem constatar al diari de sessions del Congrés dels Diputats 
del dia 16 de juny de l’any 78.  
 
Ens parlen del dret a decidir dels catalans, molt bé, està molt, és molt bonic, però m’agradaria fer unes 
quantes preguntes. Com és possible que després de més de 30 anys de Generalitat de Catalunya, una 
institució que precisament és legal gràcies a aquesta Constitució, mai se’ns ha fet cap consulta als catalans, 
No parlo de referèndums, ja sabem que la Generalitat no els pot convocar, però sí que és veritat que la 
Generalitat pot fer consultes no vinculants. Als catalans se’ns ha preguntat mai què en pensem de la 
immigració?, se’ns ha preguntat mai què en pensem de la inseguretat als nostres carrers?, què en pensem 
de la corrupció que hi ha a les cúpules de moltes formacions polítiques?, què en pensem de ser una de les 
regions que paguem més impostos d’Europa i amb els salaris més baixos?, què en pensem de l’atur, que ja 
tenim 700.000 aturats?, i qui i per què ens han portat a aquesta situació? 
 
La nostra postura, l’opinió del grup municipal de Plataforma per Catalunya és la mateixa que han expressat 
recentment diverses organitzacions empresarials catalanes, o sigui, cal mantenir l’estabilitat i el diàleg per 
facilitar la recuperació econòmica del país i ens hem de mantenir dintre l’actual marc de convivència i dintre 
la legalitat, evidentment, ull, buscant, com sempre hem dit, pacte fiscal o un concert econòmic que millori la 
situació econòmica de Catalunya. Però ull, mai des de postures rupturistes que jo crec que són inútils i 
il·legals. 
 
Per cert, en referència a aquesta consulta que es vol fer sembla ser que el Govern també estudia la 
possibilitat que puguin votar menors d’edat i immigrants. Si aquesta consulta ja és inútil i il·legal, pot acabar 
essent una costellada caríssima. 
 
Bé, ja per acabar, nosaltres sempre defensarem el català, el catalanisme i les institucions catalanes, però 
sense cap ruptura amb la comunitat nacional hispànica, amb la que portem més de XXI segles al seu costat. 
 
El nostre posicionament, evidentment, serà que no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde fa el següent incís: Fins ara, més o menys, no anem consumint els temps, 
això m’ha donat una miqueta de marge per a tots vostès, els que ho han anat sobrepassant. És que tenim 
moltes mocions, més que res perquè si ens sobrepassem, llavors entrem en una dinàmica. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde. Senyors i senyores regidors i regidores, bé, nosaltres 
és que no entenem quina adhesió té que donar el Ple de l’Ajuntament de Tortosa a una Declaració que ja va 
ser aprovada pel Parlament de Catalunya, és a dir, per una instància política superior a la municipal, 
integrada per representants territorials, és a dir, diputats i diputades elegits per la part de la ciutadania 
catalana que va voler exercir, efectivament, el seu dret a votar, cadascun segons la seva ideologia. 
Representants que ja van expressar el seu parer i ja van reflectir els diferents sentiments de la part de la 
ciutadania catalana que els va votar, inclosa la que viu a Tortosa.  
 
Afegim, creiem que es pot afegir, que no caldria sotmetre a debat aquesta moció de suport o d’adhesió 
consensuada pels quatre dels sis grups municipals perquè, si més no, el sentit de la votació serà el mateix o 
similar a l’emès el dia 23 de gener del 2013 pel Parlament de Catalunya, encara que sols sigui per la 
majoria absoluta que l’equip de Govern té en aquest Ajuntament. 
 
Per això, en aquest marc i en aquest sentit, el posicionament nostre serà negatiu cap a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, ara en aquests moments em venia al cap la figura de Josep Subirats, un dels redactors de l’Estatut 
que ens va portar novament la recuperació de les nostres llibertats nacionals. Com es pot dir que el PSC no 
està d’acord amb el dret a decidir? No és veritat. Jo crec que hi ha una marcat interès malèvol d’ajuntar la 
nostra posició amb la del PP. Doncs, si és la nit i el dia. El PP és un partit unitarista que, justament amb la 
seva política territorial des del Govern de l’Estat, ha optat per mesures regressives de cara a l’unitarisme. I el 
PSC és un partit amb estatuts propis, organitzat per federacions amb un consell que es diu consell nacional, 
que es va reunir justament el dissabte. 
 
La nostra unitat socialista ve de Pallach, PSC Reagrupament, la unitat socialista amb Joan Reventós i sí, tot 
el moviment social i obrerista que a finals del 50 – 60 van venir aquí a Catalunya i era la Federació Catalana 
del PSOE del Triginer. Figures rellevants, com l’Obiols, la Marta Mata, el Pallach que n’he fet esment abans, 
el Joan Reventós impulsor també i defensor del cooperativisme català, de Pep Jai i de tants que van sofrir 
exili. No es pot dir que el PSC no està pel dret a decidir, de cap de les maneres. Dels que van lluitar en 
aquelles proclames de llibertat, amnistia i estatut d’autonomia, i de la Generalitat provisional, amb el 
president Tarradellas retornat de l’exili amb tants consellers que també eren socialistes. Per tant, ni parlar-
ne. No puc admetre de cap de les maneres que se’ns fiqui al mateix paner, perquè no. De fet, després 
nosaltres presentem una moció pel dret a decidir del poble de Catalunya. I la presentem amb una premissa, 
primer, de respecte a la legalitat. La democràcia es basa amb la legalitat. Si no es compleix la legalitat, els 
valors democràtics i la pròpia democràcia trontollen, per tant, aquesta é la primera premissa. I la segona 
premissa és que sigui una consulta amb pregunta clara que a priori no es predetermini la independència de 
Catalunya, perquè nosaltres estem pel dret a decidir però ho he de dir clarament, no som independentistes. 
Els socialistes no ho som independentistes, clar, i quantes vegades ho hem de dir?, si ja ho hem dit. Som 
federalistes. La unió des de la llibertat que deia Pasqual Maragall, la unió des de la llibertat i, per tant, 
estem per a que en aquest segon període constituent, que segur que haurà de ser, i amb la que està caient 
crec que hem de tenir el coneixement i la responsabilitat de fer les coses bé, ajustades a la legalitat, amb 
molt diàleg i sense prejutjar i predeterminar res. 
 
Ja una posició respectable, però és que sempre ho hem dit. Els companys d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, jo hi vaig anar al debat de la Rovira i Virgili, que també estava la diputada Meritxell Roigé perquè 
estaven els candidats del territori, i a Lluís Salvadó li van preguntar: serà independent Catalunya? Sí. El 
primer pas: referèndum al 2014, que serà el pas per arribar a Catalunya, Estat independent, dins una 
Europa federal. Em va quedar molt gravat. Però clar, que passa aquí? Que aquí es va convocar... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el Sr. Alcalde fa següent observació: Senyor Sabaté, li dic lo mateix sobre el temps, ja 
s’ha sobrepassat un minut del seu temps. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
El senyor Sabaté replica: Crec que el debat és prou interessant perquè em concedeixi una mica més. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde respon: Sí. No, no, els hi he concedit a tots, ja li he concedit prèviament i li dono després. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Continua el Sr. Sabaté Ibarz amb la seva exposició: Gràcies. Aquí crec que el que passa és que es van 
convocar, en un error de càlcul abismal, unes eleccions que després a l’actual president Mas no li van sortir 
els números. I Convergència està presonera d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè vostè senyor 
alcalde és independentista? No, digui-ho. Digui si és independentista. Jo crec que la societat tortosina 
necessita que vostè digui si és independentista o no, perquè ens aclarim les posicions, crec que ens hem 
d’aclarir. Vostès van a remolc d’Esquerra Republicana de Catalunya, bé, ells ho han dit sempre clarament el 
que volem: Catalunya independent, Estat independent dins una Europa federal.  
 
Clar, això que es va aprovar al Parlament de Catalunya, que és el que vostès situen a l’Ajuntament de 
Tortosa, on es vol reproduir el debat de la cambra legislativa del nostre Parlament, prefigura que Catalunya, 
a través d’aquesta consulta, serà independent, i nosaltres això no ho diem. Nosaltres el que volem és que 
Catalunya decideixi però que decideixi lliurement que és el que vol sense pregifurar res. 
 
I com que m’he passat de temps i després presentem una moció pel dret a decidir, que quedi clar que el 
nostre grup està d’acord amb el dret a decidir i que estem en contra de que hi hagin posicions i consultes i 
acords i declaracions que prefigurin una posició o una altra. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Per contestar a varis de vostès, començaria pel senyor Casanova, 
li voldria recordar o recordar que ha recordat o que ha parlat d’uns temps, l’any 77 – 78, en que segurament 
es va prioritzar el diàleg amb l’Estat espanyol, diàleg que ha fracassat, al llarg dels anys ha demostrat que 
ha estat un fracàs, però tot i això ens parla d’una època que molts dels que estem aquí o començàvem a 
caminar o començàvem a parlar, per tant, jo crec que ha passat el temps i que hores d’ara el que ens 
trobem és una situació que ens porta a que no tinguem una altra alternativa que la que estem portant a 
terme i la que estem avui donant suport. 
 
Al senyor Dalmau li voldria dir que la Declaració del Parlament segurament és la Declaració més important 
que s’ha produït al Parlament de Catalunya els últims anys i, per tant, una miqueta de respecte i una 
miqueta d’entesa del perquè l’Ajuntament de Tortosa avui sí que té sentit poder-se posicionar en aquest 
sentit. Li dic perquè al principi, veig la seva cara, li dic perquè al principi ha manifestat la seva sorpresa del 
per què això es portava a votació aquí al plenari de l’Ajuntament de Tortosa i perquè ho votàvem aquí. 
 
I al senyor Sabaté li diré respecte a la seva voluntat o la seva proximitat al Partit Popular. Vostè diu que són 
la nit i el dia, però és que aquesta nit i el dia avui voten conjuntament. Al Parlament de Catalunya han votat 
conjuntament, han votat el mateix en aquest sentit, en aquesta votació d’avui, d’això ens queixem, això és el 
que no volem. La senyora Camacho al senyor Rivera li van dir benvingut al Partit Socialista per estar al costat 
de la nostra filosofia o de la nostra manera de fer, del que estem votant a dia d’avui, per tant, és el que 
estem lamentant com a país, que el Partit Socialista no estigui aquí. 
 
Li fa unes preguntes al senyor alcalde. No sé si se’n recorda, però va passar per aquest plenari també el 
tema de que estem adherits a municipis de l’AMI, l’Associació de Municipis per la Independència, del qual 
en som vice-presidents, per tant crec que queda molt clar i, a més a més, si té algun dubte pel que fa al que 
vol o vol fer Convergència i Unió simplement li portaré un programa electoral de les passades eleccions del 
mes de novembre, on era molt clar el que nosaltres volíem, que era optar per l’Estat propi perquè creiem 
que s’havia esgotat tot el diàleg amb Espanya. Per tant, queda molt clar quina és la voluntat i quin és el camí 
que ha decidit prendre Convergència i Unió i quin és el resultat que van haver a les urnes pel que fa al dret a 
decidir. 
 
I d’altra banda, i acabo, dient-li que el que hauria de fer és intentar donar menys lliçons, potser, a 
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Convergència i Unió o als que estem avui aquí aprovant aquesta moció. Esquerra Republicana el que ens ha 
dit, perquè queda molt clar al final els resultats que hem tret cadascú i que, en tot cas, potser caldria que 
s’aclarissin dintre de casa seva, dintre del Partit Socialista, ja aquí a Terres de l’Ebre, no cal anar molt lluny i, 
per tant, tindre clar realment el que pensa el Partit Socialista a l’hora de poder decidir. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc, al senyor 
Casanova li volem recordar que la Constitució es pot modificar i, de fet, en un cap de setmana, fa poc temps, 
el PSOE i el PP la van modificar. Per tant, no és una cosa sagrada que no es pugui tocar i estaria bé que els 
governs espanyols poguessin modificar-la per a que els catalans poguéssim exercir el dret a decidir. S’ha 
aprovat però de moment no hi ha la voluntat que democràticament hem demostrat els catalans i catalanes. 
 
En relació al senyor del Partit Popular també dir-li que jo penso que és bo que els ajustaments ens 
pronunciéssim en relació a les coses importants que passen al nostre país i més una Declaració com la que 
estem debatem aquí, que crec que és molt important. 
 
I finalment, al grup Socialista, jo no vull fer sang al grup Socialista, jo crec que és evident que dins el mateix 
partit Socialista hi ha diferències, aquí al territori també crec que és evident, però només volia llegir algunes 
de les coses que proposa la moció aprovada al Parlament de Catalunya. Un dels punts parla de legitimitat 
democràtica. Diu: el procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint 
especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, i per tant, continua aquí parlant de la pluralitat 
d’opcions, on aquí estaria el federalisme, en el cas que vostès defensessin aquesta opció, sempre a partir 
del reconeixement de que Catalunya és sobirana per decidir si vol federar-se o no amb la resta de l’Estat. I 
en segon lloc, la legalitat. També hi ha un clar punt on posa que s’utilitzaran tots els marcs legals existents 
per fer efectiu  l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.  
 
Per tant, jo penso que més enllà de les qüestions partidistes, el que s’està votant aquí és molt important per 
la situació que el nostre país viu i lamentem que no s’hagin volgut sumar al consens que aquests grups al 
Parlament sí que hem arribat durant aquests últims dies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Des de la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la 
declaració que es va fer en aquell moment es parlava de justícia social, es parlava de democràcia plena i es 
parlava de la llibertat nacional de Catalunya. 
 
Per poder aconseguir la llibertat nacional de Catalunya en aquests moments, d’una manera pacífica, d’una 
manera respectuosa, d’una manera assenyada, una de les coses que s’ha de fer és que el Parlament de 
Catalunya digui que tenim dret a decidir i això és l’únic que es va votar, vull dir, que tenim dret a decidir i, per 
tant, és al que donem, amb aquesta proposta, recolzament, que ja es va aprovar el dia 23 de gener. Per tant, 
no entenc com ara hi hagi companys que diguin que no, que això no es va votar. Estem dient només el dret a 
decidir i això és el que es va aprovar. Si més endavant es vota una altra cosa o es fan..., això són figues d’un 
altre paner. El que allí es va dir el dia 23 era això. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, de forma 
molt breu, a la senyora Meritxell jo li vull dir que, home aquí, tant els que estem aquí com els que estan allà, 
som molts els que la vam votar, perquè jo a l’any 78 va ser la primera vegada que vaig votar en ma vida i va 
ser la Constitució, o sigui, que no tots tenim 15 anys o 20 anys, no. Hi ha molts que ja n’han votat moltes de 
vegades, eh.  
 
Després el que em deia, em deia també que el diàleg ha fracassat. Home, precisament els empresaris és el 
que estan demanant, que hi hagi més diàleg i això és el que estan demanant les organitzacions 
empresarials catalanes, que hi hagi més diàleg. 
 
En quant al senyor Jordan, també molt breu. Jo he sigut el primer que li he dit que aquesta Constitució no 
m’agrada, que es pot canviar, que s’ha de canviar, però clar, qui l’ha de canviar? Doncs, els partits, els grans 
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partits, els que tenen els gran números, no? Mentre no sigui així, difícilment la modificarem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores i regidors, jo em dirigeixo a la senyora 
Roigé i dir-li que nosaltres som respectuosos amb totes les institucions, entre elles el Parlament català, 
faltaria més que no ho fóssim, no? i estarem d’acord o no amb la seva tasca, que en tot moment considerem 
important, importantíssima. Jo no he dit per a res, ni he menyspreat per a res quan jo aquí he parlat al 
Parlament de Catalunya, vaja, jo és que em sorprenc, em sorprenc de coses que m’entren per aquí, però bé, 
el que jo he dit és que aquí estem fent el mateix que es va fer allí. I per a què ho hem de fer si ja es va fer 
allí? Però els representants, i vostè és una representant perquè és diputada al Parlament dels ciutadans de 
Tortosa que la van votar, bé doncs, ja està, ja està.  
 
Jo sóc un fervent defensor de que els plens de l’Ajuntament de Tortosa es refereixin en la seva gran majoria 
a temes locals, a temes municipals, no anar-nos-en en temes que, a més, ja estan aprovats, per a què tanta 
feina? Cal fer més municipi i menys política, cal que cada institució tingui o convé que tingui el seu àmbit 
competencial i funcional principals. La ciutat està bruta, la ciutat està fosca perquè una ventada, una 
tempesta ens deixa un munt de barris sense llum cada vegada que es produeix. Sap adaptar, la ciutat, el 
paper capdavanter territorial ebrenc que li pertoca? Sap exigir al nord tot allò a què tenim dret i que se’ns 
està negant de forma reiterada? Sabem crear empresa? Sabem crear treball? Recolzem correctament al 
comerç? Aquests temes i molts altres d’aquest tarannà han de ser, jo fico un percentatge però bé, un 80% o 
un 90% de la nostra tasca i lo altre, si a més ja està valorat, votat i, a més, aquí votarem en el mateix sentit, 
doncs, per a què si ja està?, però dins un escrupolós respecte a les institucions i a la seva feina. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa el següent aclariment: Moltes gràcies senyor Dalmau. Per tercera vegada consecutiva 
s’ha sobrepassat el temps, l’ha doblat. És l’únic que ho està fent, per tant, en la propera intervenció li 
demano que se cenyeixi al temps sinó, sentint-ho molt, sí que l’hauré d’interrompre, perquè sinó llavors els 
dic a la resta de companys que no hi ha temps i cadascú fem el que cregui convenient. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: No som el mateix que el PP ni que Ciutadans. Som el Partit 
dels Socialistes de Catalunya que està pel dret a decidir del poble de Catalunya, que som federalistes i que 
no som independentistes. 
 
Vostès van votar la reforma laboral en contra del que va dictaminar el Consell Consultiu de la Generalitat? Sí. 
Amb qui? Amb el PP. Vostès van votar la Llei d’estabilitat pressupostària, que ens porta anar al fons de 
rescat i a la situació que tenim? Amb qui la van votar? Amb el PP. Quants pressupostos han votat al 
Parlament de Catalunya amb el PP? Vostès han votat moltes vegades amb el PP, moltes vegades amb el PP.  
 
I miri, en quant als problemes de la casa de cadascú, que cadascú es miri com té la casa, o hem de recordar 
el que va aprovar l’agrupació de Barcelona de Convergència mentre el senyor durant i Lleida estava a Xile, 
per cert, el senyor Duran i Lleida, líder d’Unió, a Xile mentre es debatien aquestes coses transcendentals per 
al nostre país. No parléssim de la casa de cadascú, que tots a cada casa tenen les seves coses. I li vaig a dir 
una cosa, ens uneixen amb la senyora Núria Ventura, els socialistes ebrencs i a aquests regidors algo que 
vostè difícilment, probablement pugui arribar a comprendre, que són els valors del socialisme que són 
universals, que garanteixen la igualtat de les persones, ens garanteix com a concepció territorial el 
federalisme i ens uneix també el dret a decidir, la defensa del dret a decidir, que la senyora Núria Ventura va 
votar la proposició de moció que després nosaltres defensarem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa la següent observació: Moltes gràcies senyor Sabaté. També li dic el mateix que al 
senyor Dalmau: o ja ens alliberem tots dels temps o intentem cenyir-nos tots als temps. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: A veure, senyor Dalmau, li he dit que menyspreava o que no li 
donava importància a l’Ajuntament de Tortosa perquè enteníem que era un debat que és molt important que 
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es portés també a terme aquí a l’Ajuntament de Tortosa i, per tant, a vostè potser li molesta aquest debat o 
vostè creu que no s’ha de portar, però creiem que sí i les formacions polítiques majoritàries en aquest 
plenari ho hem decidit així, per tant, així s’ha portat. 
 
Avui, senyor Sabaté, no votem ni la independència, ni votem l’Estat propi com vol fer entendre als que ens 
estan escoltant, ni tampoc el federalisme, no votem res d’això. Simplement votem donar suport a una 
Declaració de sobirania i del dret a decidir, la plena i màxima expressió de la democràcia, simplement que 
poguéssim preguntar. Deixin preguntar a la gent, simplement estem demanar a la gent, que deixin preguntar 
a la gent que vol. Vostè voti que no i jo votaré que sí i ja està, però realment deixin preguntar a la gent què és 
el que vol. Volem aquest dret a decidir i volem el dret a decidir de Catalunya, de la població de Catalunya, no 
que des d’Espanya ho decideixin, com diu el senyor Griñán, que és el que vostès estan dient, que ens ho 
decideixin des d’Espanya. 
 
Abans també ha citat persones, diferents, del Partit Socialista, històrics, molts d’ells ja no estan avui 
compartint la filosofia ni la teoria que té avui el Partit Socialista. I avui i el dia 23 de gener vostès sí que van 
ser el Partit Popular, van ser el mateix que el Partit Popular. I tant que hem votat coses amb el Partit Popular 
i amb el Partit Socialista, amb tots hem votat coses a tot arreu, però en tot cas, cap dels últims 
pressupostos, també li vull recordar, no s’han votat amb el Partit Popular. 
 
I pel que fa als diputats d’Unió, aquí i al Parlament de Catalunya han votat el mateix. No es pot dir el mateix 
dels diputats del Partit Socialista. Avui, segurament, la senyora Ventura, que abans ha citat, està més prop 
de Convergència i Unió que del Partit Socialista de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Només volia recordar-li una vegada més al senyor Dalmau que una 
cosa no vol dir l’altra, és a dir, que aquí perquè votéssim avui això no vol dir que no parléssim de coses de 
Tortosa i, per tant, que aquest argument és un argument absolutament populista. Estem parlant diàriament 
del comerç, de propostes econòmiques, de la llum, desprès en parlarem i, per tant, una cosa no té a veure 
amb l’altra. 
 
I al senyor Sabaté del grup Socialista, jo crec que avui no és important tampoc fer referència a si 
Convergència i Unió habitualment pacta amb el PP o no. Estem votant la Declaració de sobirania i del dret a 
decidir i crec que és bàsicament això el que hem de fer i deixar els pactes i les relacions que hi ha entre els 
diferents grups i, per tant, jo el que també vull fer èmfasi és en aquesta idea. Gràcies. 
 

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

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Ara passaríem a debatre la moció sobre la mateixa qüestió, bé, 
sobre la mateixa qüestió no, sobre una qüestió semblant que presenta el Partit Socialista. I ja els hi avanço 
que, com que el debat està animat, se cenyeixin tots als temps. Si no se cenyeixen uns, doncs, no se cenyirà 
cap de vostès. 
 
 
 
04 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PEL DRET A DECIDIR DEL 
POBLE DE CATALUNYA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
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“ La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut aprovat en referèndum per una majoria de 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser interpretada per molts com la confirmació que les ànsies 
d’autogovern de bona part dels catalans i catalanes no cabien ja en la Constitució espanyola. 
 
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent malestar fiscal català, 
tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.  
 
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist agreujada amb motiu de la 
crisi econòmica.  
 
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a Catalunya, així com 
l’acumulació d’incompliments per part dels successius governs espanyols del model de finançament acordat 
a partir del que disposa el nou Estatut i la manca de sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i 
plurilingüística d’Espanya.  
 
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per una majoria de les 
forces polítiques parlamentàries catalanes, és necessari assolir un acord entre el Govern de Catalunya i el 
Govern d’Espanya que estableixi la celebració a Catalunya d’un referèndum en el marc de la legalitat, perquè 
els catalans i catalanes puguin pronunciar-se sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i 
la resta d’Espanya. 
 
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: 
 
Instar el Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els següents principis:  
 
Primer. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i podrà 
exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els governs català i espanyol, a través d’un referèndum, 
en el marc de la legalitat, en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma 
inequívoca. 
 
Segon. El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament democràtic, garantint la 
pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en especial per part de les institucions i els mitjans de 
comunicació públics, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el 
pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.  
 
Tercer.  Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui tota la 
informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el 
procés. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Antoni 
Sabaté: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, efectivament, jo crec que en 
debat anterior hem posat damunt la taula les diferents argumentacions i posicionaments, per tant, per no 
reiterar alguna d’aquestes posicions sí que diria que justament per deixar que la gent, les ciutadanes i els 
ciutadans de Catalunya decideixin lliurement allò que volen per al seu país, sense apriorismes, presentem 
aquesta moció que en la seva exposició de motius fem referència, en l’anterior debat ja s’ha fet també a la 
Sentència del Tribunal Constitucional, amb tot el que això va generar a l’ànim de les nostres ciutadanes i 
dels nostres ciutadans. Podríem afegir aquí també qui va situar, diguem, el recurs de inconstitucionalitat 
sobre l’Estatut que va votar el poble de Catalunya i també les Corts Generals de l’Estat, que va ser el Partit 
Popular que hem recordat, ho hem dit aquí més d’una vegada també, que de la catalanofòbia n’hi va fer 
instrument electoral, que tot el relacionat, diguem, amb el dèficit fiscal, amb la insuficiència de finançament, 
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en allò que no s’acompleix justament amb l’Estatut que vam aprovar aquí al poble de Catalunya, tot plegat 
ens ha portat, diguem, a una situació que ens fa plantejar, justament, aquesta proposta de moció per què 
lliurement les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya puguin decidir. 
 
És per aquest motiu que sí llegiré exactament els tres punts que sol·licita la nostra moció, que és instar el 
Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 
puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els següents principis:  
 
Primer. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i podrà 
exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els governs català i espanyol, a través d’un referèndum, 
en el marc de la legalitat, en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma 
inequívoca. 
 
Segon. El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament democràtic, garantint la 
pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en especial per part de les institucions i els mitjans de 
comunicació públics, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el 
pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.  
 
Tercer.  Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui tota la 
informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el 
procés. “ 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar que la nostra postura serà com abans, votarem que no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa aquesta observació: Moltes gràcies. Estem recuperant temps, no li he dit al senyor 
Sabaté però també ha deixat de consumir dos minuts, cosa que agraeixo. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores i regidores, nosaltres també ens remetin a 
la mateixa posició que hem expressat anteriorment en quant a la moció presentada i, tot i que hi ha 
conceptes aquí que ens criden i que ens agraden moltíssim, seguirem votant negatiu a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal el que volem fer evident és que la majoria de les coses que el grup Socialista ha demanat ja estan 
incloses a l’anterior Declaració de sobirania i del dret a decidir. Ho he llegit abans, però a banda afegeixo, 
per exemple, el tema la transparència, del diàleg amb el Estat espanyol i la negociació, per tant, jo crec que 
aquí el que necessitem és un consens i el Partit Socialista, una vegada més, recordem que s’hauria d’haver 
sumat als altres grups. 
 
Per tant, el nostre posicionament serà d’abstenció, buscant una vegada més aquest consens a l’anterior 
Declaració. Gràcies 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Jo he dit abans que el dret a decidir consisteix en no haver de 
demanar permís per decidir. Això és el dret a decidir i en aquesta proposta que vostès ens plantegen pel dret 
a decidir del poble de Catalunya ens demanen que referendem, em sembla que ho diu al primer punt, que 
referendem el dret a decidir de forma acordada, diu, de forma acordada entre els governs català i espanyol i 
clar, i si el Govern espanyol no ho vol acordar?, llavors ja hem begut aigua? I és evident que el Govern 
espanyol, per activa i per passiva, tant el Partit Popular com el Partit Socialista Obrer Espanyol en paraules i 
fets no ens deixaran decidir res. 
 
No faré un reguitzell de coses que ho demostren, però el més evident és que en política econòmica el 
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Govern espanyol el que busca és ofegar el procés sobiranista, per tant, quan algú actua com el Partit 
Popular o el Partit Socialista Obrer Espanyol, que ens neguen el dret a decidir, que no podrem decidir, el grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa estem convençuts, ho he dit abans, que és millor 
que el futur de Catalunya estigui en mans dels nostres ciutadans, del nostre Govern i no en què els hi vingui 
bé als de Madrid, per tant, com també som partidaris de que busquéssim fórmules de consens per veure si 
el Partit Socialista de Catalunya s’adhereix a tots aquests plantejaments, el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, acabem d’aprovar ara 
mateix una moció que demana la defensa de la màxima expressió de la democràcia, que és el fet de poder 
decidir com a poble. No entenem aquesta moció, no entenem que vulguin distanciar-se de la gran majoria 
que va aprovar la Declaració de sobirania i el dret a decidir, tant al Parlament de Catalunya com avui mateix 
aquí a l’Ajuntament de Tortosa. Creiem que és una moció, igual que va passar al Parlament, per tal de fugir 
d’estudi, per tal de dir: mira, hem presentat alguna cosa, però en cap cas té cap voluntat d’arribar a cap lloc, 
ja naix des de l’absolut fracàs, perquè només cal veure que ens està dient que necessitem el consens o 
l’acord per part de l’Estat espanyol i, en aquest sentit, uns i altres, i em refereixo al Partit Popular i al Partit 
Socialista, pensen el mateix en aquest sentit i només cal veure el que han manifestat i expressat els seus 
dirigents del Partit Socialista, només cal veure el que ha expressat el senyor Rubalcaba, per exemple, pel 
que fa al dret a decidir que no està en absolut d’acord. 
 
Per tant, és una moció que simplement és per presentar algo, entenc, tant aquí com allà, que no porta a cap 
lloc i, per tant, el nostre vot serà contrari a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Bé, moltes gràcies senyor alcalde.  
 
Senyor Monclús, ja li he dit en el debat que hem tingut abans, no ens estranya en el nostre grup la seva 
posició i el que vostè diu, és a dir, que sigui ajustat a la legalitat vigent o no sigui ajustat a la legalitat vigent, 
doncs igualment s’ha de fer la consulta. Per nosaltres això no és vàlid. No és vàlid perquè la democràcia, 
justament, se sustenta en la legalitat. 
 
En els temps que estan caient, i més recentment, podem afirmar en tota rotunditat que Espanya serà federal 
o no serà. Que des del PSC han  tingut la posició d’instar a la nostra organització federal per a que estigui 
per la reforma constitucional en un sentit federal i això ha d’arribar i, per tant, des d’aquesta posició de la 
reforma de la Constitució en un sentit federal, estem per a que s’encabeixi aquesta consulta que ha de ser 
legal i que no ha de prefigurar el que vostès ja mantenen i es posicionen.  
 
Per tant, jo crec que hem posicionat a través dels nostres arguments les diferents posicions dels diferents 
grups. Queda clar en aquesta moció que el PSC està pel dret a decidir i quina és la nostra postura. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Només per afegir el fet de que queda clar, entenem que queda 
clar exactament quin és el posicionament del Partit Socialista pel que fa a això, perquè entenem que no 
respecten aquella voluntat de poder decidir lliurement del poble de Catalunya i, en tot cas, i tampoc sense 
voler ofendre a ningú, però tampoc s’entén la votació en aquest sentit d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i d’Iniciativa perquè, en tot cas, si tots féssim el mateix, si ningú es volgués mullar, no sé, suposo que per 
simpatia al Partit Socialista, i nosaltres avui agaféssim i ens abstinguéssim, a l’Ajuntament de Tortosa, que 
tothom ho sàpiga, acabaria aprovant una moció contradictòria a la que es va aprovar per les tres formacions 
polítiques al Parlament de Catalunya i que avui s’ha aprovat prèviament. Per tant, no s’entén de cap manera, 
no entenc el posicionament d’Esquerra Republicana, podria arribar a entendre el d’Iniciativa però no entenc, 
ni molt menys, el posicionament d’Esquerra Republicana pel que fa, vostès s’han abstingut, estant 
abstenint-se en una votació a una moció que al Parlament de Catalunya el seu grup va votar en contra, avui 
s’estan abstenint pel que fa a a que es pugui consensuar amb l’Estat espanyol la votació, el dret a decidir 
del catalans, que això es pugui consensuar, no estan en contra, s’abstenen i, per tant, és gràcies a 
Convergència i Unió que no prospera una moció com la presentada pel Partit Socialista. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Bé, no sé si és per qüestió de procediment o no, perquè 
sembla que quan algú es posiciona, l’equip de Govern el reny. Jo crec que el debat és entre qui proposa la 
moció, no, i...? No, ho dic perquè estan renyen al senyor Monclús. Doncs, deixi que faci el que vulgui, no? si 
s’absté, s’absté. 
 
En qualsevol cas, el que vull afirmar i dir és que quedi clar que Convergència i Unió vota no igual que el Partit 
Popular. Doncs, voten igual que el Partit Popular, sap senyora Roigé? Doncs, això. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: En tot cas, per coherència, votem el mateix que s’ha votat al 
Parlament de Catalunya pel grup de Convergència i Unió, el mateix que va votar Esquerra Republicana i 
Iniciativa per Catalunya al Parlament de Catalunya, per tant, això sí que és coherència i no el que fan altres 
grups polítics. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: No, però vull que quedi clar, solemnement dic que el partit 
de Convergència i Unió vota igual que el Partit Popular. Ho dic pel que aquí s’ha dit, que sembla que 
s’estigmatitzi no, aquí? Vostès voten igual que el Partit Popular. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb catorze vots 
en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PP (1) i PxC (1), 
tres vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC i quatre 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
05 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA L’ENTRADA DE TURQUIA A LA 
UNIÓ EUROPEA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Plataforma per Catalunya: 
 
 
“ Atès que durant la recent visita del primer ministre turc a Espanya, el president del Govern espanyol 
Mariano Rajoy ha mostrat el seu suport explícit a l’entrada de Turquia a la Unió Europea. 
 
Atès que I'opinió manifesta dels espanyols, expressada a través de diverses enquestes, posa de manifest 
que una aclaparadora majoria es declara contrària a l’ingrés de Turquia a la Unió Europea. 
 
Atès que I'entrada de Turquia a la Unió Europea implicaria la presència d'un Estat de majoria musulmana en 
les institucions europees, que a més esdevindria I'Estat membre més extens i el segon país més poblat de la 
UE. Això implicaria que el seu poder en les institucions de la UE seria determinant, i amb el criteri actual 
d'assignació d'escons al Parlament Europeu en relació al pes demogràfic dels països en el conjunt global de 
la Unió, passaria a tenir el segon contingent de diputats més nombrós a l'Eurocambra només per darrere 
d'Alemanya, i suposaria un pas més en la islamització del nostre continent. 
 
Atès que I'adhesió de Turquia a la UE obligaria a la Unió Europea a destinar a les seves regions tots els fons 
estructurals comunitaris del FEDER i FEOGA. 
 
Atès que la Constitució Europea no contempla I'adhesió de països no europeus a la Unió Europea, i l'articie 
49 del Tractat de la Unió Europea estableix que els Estats amb dret a sol·licitar l’ingrés a la Unió són els 
Estats europeus. 
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Atès que l'excomissari europeu d'Agricultura, Franz Fischler, va advertir l'any 2010 que la incorporació de 
Turquia a la Unió Europea costaria 11.300 milions d'euros al pressupost agrícola comunitari anual, una 
despesa que encariria molt la Política Agrícola Comuna (PAC). Aquests 11.300 milions d'euros serien la 
suma dels pagaments directes que caldria concedir als productors turcs, de 8.000 milions, més 1.000 
milions per a ajudes de mercat i 2.300 milions per a desenvolupament rural. 
 
Atès que si Turquia esdevé nou membre de la Unió Europea la porta d'Europa estarà definitivament oberta a 
paisos no europeus com el Marroc, Tunísia o Algèria i les noves fronteres exteriors es fixaran a l’Iran, l’Iraq i 
Síria, punts conflictius de I'Orient Mitjà. 
 
Atès que si Turquia s’adheris a la Unió Europea esdevindria el país més fort des del punt de vista militar, 
amb un exèrcit format per 600.000 efectius que tenen un paper desmesuradament determinant en la vida 
política. L’exèrcit turc manté ocupat des de 1974 el nord de Xipre, territori que ha proclamat unilateralment 
com a República Turca del Nord de Xipre. Xipre per la seva banda va entrar a la UE l'any 2004, el qual 
implica que la Unió Europea té part del seu territori sota ocupació militar turca, condició suficient per detenir 
qualsevol diàleg. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple I'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1 - Que l’Ajuntament de Tortosa, com a representant de tots els seus veïns, sol·liciti al Govern espanyol que 
s'oposi públicament a l’entrada de Turquia a la Unió Europea i l’insti a posar fi a totes les negociacions 
obertes amb el govern turc per a tals efectes. 
 
2 - Traslladar I'acord al president del Govern d’Espanya, al ministre d'Afers Exteriors, als grups polítics amb 
representació al Congrés dels Diputats i al seu president.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi Pere 
Casanova: Sí, moltes gràcies senyor Alcalde, intentaré ser breu i anar al que realment importa de la moció. 
 
Fa molts pocs dies, el primer ministre turc va estar aquí a Espanya i el president del Govern, el senyor Rajoy, 
li va donar suport explícit per a que Turquia pogués entrar a la Unió Europea. La gran majoria d’espanyols, 
catalans, a través de diverses enquestes de premsa digital, ens hem mostrar totalment contraris a aquesta 
entrada. Per què? Perquè implicaria un estat de majoria musulmana a les institucions europees, que a més 
seria l’Estat més extens i el segon més poblat de la Unió Europea, tant sols per darrera d’Alemanya. 
Evidentment, el Parlament Europeu això suposaria per a Turquia que seria el segon país amb més diputats i, 
evidentment, que tindria la paella pel mànec en moltes coses. 
 
També cal ressaltar que l’excomisari europeu d’agricultura, el senyor Fischler, ja va advertir l’any 2010 que la 
incorporació de Turquia a la Unió Europea costaria 11.300 milions d’euros al pressupost agrícola comunitari 
anual. 
 
També una altra cosa que volem ressaltar, que creiem que és molt important de la moció, és que la Unió, la 
Constitució europea no contempla d’adhesió de països no europeus i que l’article 49 del tractat de la Unió 
Europea estableix que els estats amb dret a sol·licitar l’ingrés són els estats europeus. Clar, que vol dir això? 
Que si Turquia esdevingué nou membre de la Unió Europea, la porta d’Europa ja no serien les que coneixem 
ara, sinó que estaria oberta a països no europeus, doncs, com Marroc, Tunísia o fins i tot països de l’Orient 
Mitjà com  Iran, Iraq o Síria, que no cal ni dir la conflictivitat que poden, que podrien comportar i que 
realment ja comporten per tot el món. 
 
I ja per acabar l’exposició, sí que voldríem també recordar que l’exercit turc, 600.000 efectius, manté ocupat 
des de l’any 74 el nord de Xipre, un territori que ha proclamat unilateralment com a República Turca del Nord 
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de Xipre. Evidentment, això vol dir que la Unió Europea avui té part del seu territori sota ocupació militar. Això 
ja hauria de ser condició sine qua non per dir que aquesta gent no tenen cabuda a Europa. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma de Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords:  
 
Que l’Ajuntament de Tortosa, com a representant de tots els seus veïns, sol·liciti al Govern espanyol que 
s'oposi públicament a l’entrada de Turquia a la Unió Europea i, per tant, que tanqui totes les negociacions 
obertes amb el Govern turc. 
 
I segon, traslladar aquest acord al president del Govern d’Espanya, al ministre d'Afers Exteriors, als grups 
polítics amb representació al Congrés dels Diputats i al seu president. Moltes gràcies. 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vint vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-
E (2) i PP (1), i un vot a favor corresponent al membres de la corporació del grup municipal de PxC.  
 
 
 
06 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN DEFENSA DELS COL·LEGIS 
PROFESSIONALS DE TORTOSA I DE LES TERRES DE L’EBRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Convergència i Unió: 
 
 
“ Són diferents els col·legis professionals que al llarg de la història s’han acabat constituint en demarcació 
pròpia a Tortosa i les Terres de l’Ebre. Totes aquestes corporacions de dret públic, han complert una 
important funció, tant en el seu àmbit professional com en l’àmbit de la vertebració social i territorial. 
 
L’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tortosa és, en el seu àmbit professional, el més antic de Catalunya i ha 
col·laborat des dels seus orígens en la consecució d’una justícia més propera. Aquest aspecte també el 
podríem manifestar de forma semblant en relació a Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, que 
és un dels més antics de Catalunya, concretament el segon per darrera del Col·legi de Barcelona, i va ser 
constituït el 1844, de manera que aviat complirà 170 anys. El Col·legi d’Agents Comercials de Tortosa es va 
constituir a principis del segle XX, i amb vora un segle de vida ha jugat també un paper clau en l’activitat 
econòmica a la nostra ciutat i a les nostres terres. Finalment, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de les Terres de l’Ebre es va constituir l’any 1989 a partir d’una antiga demarcació territorial i la seva 
trajectòria està força consolidada al nostre territori. 
 
AI llarg de la història, aquests col·legis professionals han complert una molt important funció en els seus 
respectius àmbits de treball, prestant serveis als seus col·legiats de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. Però a 
més, també han estat un element de cohesió i vertebració del nostre territori. 
 
Segons ha transcendit públicament, el Govern de l’Estat espanyol està ultimant un avantprojecte de Llei de 
serveis professionals que estableix com a regla general que l’àmbit territorial dels col·legis professionals serà 
la comunitat autònoma o, en alguns casos excepcionals, l’àmbit provincial. Tant en un cas com en l’altre, 
això suposaria la desaparició dels col·legis professionals esmentats anteriorment. 
 
Més enllà que al nostre entendre això suposaria, una vegada més, una vulneració de les competències de la 
Generalitat de Catalunya i en especial del que estableix l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
També suposaria un greu atemptat al reconeixement territorial de les Terres de l’Ebre. 
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Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Tortosa aprova la següent moció, adoptant els següents:  
 
ACORDS 
 
Primer: Rebutjar qualsevol avantprojecte de Llei de serveis professionals que impliqui la desaparició dels 
col·legis professionals de l’àmbit territorial de Tortosa i les Terres de l’Ebre, en el que suposaria una nova 
mostra de l’esperit recentralitzador del Govern de l’Estat. 
 
Segon: Instar al Govern central i a les cambres legislatives del Govern central a respectar l’àmbit 
competencial de la Generalitat de Catalunya. En especial, el que estableix respecte les corporacions de dret 
públic i professions titulades l’article 125 de l’Estatut de Catalunya. 
 
Tercer: Expressar el suport de l’Ajuntament de Tortosa a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tortosa, a 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, al Col·legi d’Agents Comercials de Tortosa, i al Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, als efectes que puguin continuar desenvolupant 
la seva activitat tal i com han fet històricament. 
 
Quart: Traslladar aquests acords a cadascun dels col·legis professionals esmentats així corn als seus 
respectius Consells Generals a nivell de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat, al Congrés dels Diputats i al Senat. “ 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora Meritxell 
Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, com saben, els col·legis professionals al llarg de la seva 
història s’han acabat constituint, alguns d’ells, en demarcació pròpia a Tortosa i a les Terres de l’Ebre. 
Tenim, per exemple, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tortosa, que és el més antic de Catalunya i que ha 
col·laborat des els seus orígens en la consecució d’una justícia molt més propera.  
 
També volem manifestar que ens trobem en una situació igual pel que fa a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i 
d’Advocades de Tortosa, que és un dels més antics de Catalunya, concretament el segon, per darrera del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, constituït, en aquest cas el de Tortosa, al 1844, per tant, aviat complirà 
170 anys.  
 
També tenim el Col·legi d’Agents Comercials de Tortosa, que es va constituït a principis del segle XX i que 
properament té pràcticament un segle de vida i que també ha tingut un paper molt important pel que fa a la 
vida econòmica del nostre territori. 
 
I, finalment, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, que es va constituir al 
1989, a partir d’una antiga demarcació i que la seva trajectòria està molt consolidada també al territori.. 
 
Aquests col·legis professionals han treballat molt i han aconseguit una important funció als seus respectius 
àmbits de treball i han estat a la vegada elements de cohesió i vertebració del nostre territori. 
Malauradament, hem conegut un avantprojecte per part del Govern de l’Estat, pel que fa a la Llei de serveis 
professionals, que estableix com a regla general que l’àmbit territorial dels col·legis professionals sigui el 
marc sigui únic i sigui, en el cas d’una comunitat autònoma o, excepcionalment, en el cas d’una província. 
Tant en un cas com en l’altre suposaria la dissolució dels col·legis, la desaparició dels col·legis professionals 
abans esmentats, col·legis professionals d’aquí de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. 
 
A banda, més enllà d’aquest greuge que suposaria per a Tortosa, per a les Terres de l’Ebre, també suposa 
una vulneració, una vegada més, de les competències de la Generalitat de Catalunya, en especial el que 
estableix l’article 125 de l’Estatut de Catalunya, que pel que fa a les corporacions de dret públic i 
professionals titulades, estableix que la determinació de l’àmbit territorial i la possible agrupació dins de 
Catalunya és competència de la Generalitat. 
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Per tant, per tot l’exposat avui a l’Ajuntament de Tortosa proposem als grups que conformen el plenari, que 
ens donin suport a aquesta moció que el que demana és rebutjar qualsevol projecte de llei de serveis 
professionals que impliqui la desaparició dels col·legis professionals de l’àmbit territorial de Tortosa i de les 
Terres de l’Ebre, amb el que suposaria, una vegada més, de l’esperit recentralitzador del Govern de l’Estat. 
 
Instar al Govern de l’Estat i a les cambres legislatives del Govern central a respectar l’àmbit competencial de 
la Generalitat de Catalunya, en especial en aquest cas al que fa referència a l’article 125 de l’Estatut i 
expressar, en darrer lloc, el nostre suport, com a Ajuntament de Tortosa, a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 
de Tortosa, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, al Col·legi d’Agents Comercials de Tortosa i 
al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre per tal que puguin continuar exercint la 
tasca que han desenvolupat al llarg de molts i molts anys. 
 
Per tant, els demanaria avui que tots, per unanimitat, puguem acordar aquest suport als col·legis 
professionals del nostre territori que han desenvolupat una tasca molt important a la nostra ciutat i també a 
les Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Només per dir que donem 
total suport a la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, nosaltres també va per 
davant que també donarem recolzament positiu a la moció, ja que estem davant d’un enfrontament entre el 
sector col·legial de determinades  professions que intenten mantenir la seva funció social i, per altra part, 
l’Estat que té que fer una forta reforma estructural, millorant la competitivitat d’un sector que suposa un 
30% del treball universitari.  
 
I a més, no hi ha que oblidar que és una reforma obligada per les recomanacions del Consell de la Unió 
Europea i recomanada també pel Fons Monetari Internacional i per la OCDE.  
 
El tema és força important, com vostès sabem, ja que per exemple afecta a 1.500.000 de professionals 
col·legis, afecta a 1.600 col·legis professionals i afecta al 9% de PIB. La situació actual no és bona, no és 
bona perquè hi ha una regulació excessiva, obsoleta i conflictiva i hi ha un mapa col·legial confós i amb 
obligacions de col·legiació diferents segons cada comunitat autònoma, etc., i la proposta té uns suposats 
beneficis econòmics futurs, tant per part de la demanda com de l’oferta, com de la major mobilitat 
geogràfica dels professionals espanyols dins la Unió Europea. 
 
No obstant, hi ha que mirar la part bona dels col·legis actual, no? La proximitat a la realitat del territori, la 
facilitat als ciutadans, per exemple, els advocats d’ofici, el control de professions implicades, etc. És un 
avantprojecte, subjecte a canvis durant el seu procés legislatiu i on cal esmenar tot allò que no sigui adient 
per a la millora col·legial i professional i sigui també adient al país. 
 
A l’espera de que es resolgui aquesta situació, com acabo de dir, la nostra postura és positiva a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, és evident que aquesta 
proposta que es fa des del Govern central és una proposta d’aquelles que des del nostre grup diem que amb 
l’escusa de la crisi s’hi val tot i, de fet, el que sembla és eliminar institucions amb gairebé 200 anys 
d’antiguitat, com és el Col·legi de Procuradors de la nostra ciutat.  
 
Per tant, una vegada més ens trobem amb aquestes polítiques d’austeritat que nosaltres anomenem 
“austericidi”, que el que fa és, en el cas de l’Estat espanyol, eliminar tots aquests organismes i sobretot 
apostar per una centralització. Això faria que els col·legis que hi ha a la nostra ciutat, que sempre han 
intentat trencar amb l’esquema provincial de la província de Tarragona, des de la seva creació a principis del 
segle XIX, desapareguessin i, per tant, desapareixeria el Col·legi de Procuradors de Tortosa, el Col·legi 
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d’Advocats i Advocades també de Tortosa, el Col·legi d’Agents Comercials i el Col·legi d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnic. És evident que aquests col·legis han ajudat, tal i com ha dit la portaveu proposant, a 
vertebrar les nostres Terres de l’Ebre, a donar uns serveis des de la proximitat i un progrés per al nostre 
territori i per això considerem molt encertat posicionar-nos en contra d’aquest avantprojecte i, per tant, 
votem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. A través d’aquest avantprojecte veiem 
que la manera de comportar-se del Govern de l’Estat espanyol ens torna a demostrar la poca consideració 
que tenen amb Catalunya en general i, en aquest cas, a nosaltres i de retruc i en particular a les Terres de 
l’Ebre, a Tortosa. 
 
Aquesta manera de comportar-se del Govern de l’Estat, un Govern que està en mans del senyor Mariano 
Rajoy, ens ha de fer veure una vegada més quant necessari és per a Catalunya en general i també per a les 
Terres de l’Ebre i Tortosa, en particular, deixar de dependre de l’Estat espanyol, poder decidir que dèiem 
abans, ser vegueria i ser els amos de les nostres pròpies decisions, per tant, donarem suport a aquesta 
proposta del grup municipal de Convergència i Unió en defensa del col·legis professionals. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar el nostre vot favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Per finalitzar el debat, simplement agrair a tots el seu suport 
perquè entenc que és molt important que avui ens posicionem en contra d’aquest avantprojecte que 
suprimiria els col·legis professionals de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. Per tant, agrair-los el seu 
posicionament favorable.  
 

*-*-* 
 
 
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 de membres de la corporació. 
 
 
 
07 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA MILLORA DE LA 
IL·LUMINACIÓ A TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
 
“ La il·luminació d'una ciutat és una de les competències obligatòries que han d'assumir els Ajuntaments, ja 
que es tracta d'un servei indispensable perquè els ciutadans puguin viure en un entorn urbà. Així està 
establert a l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, així com a 
la normativa catalans, concretament a l'article 67.a de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. D'aquesta manera, es determina el 
deure dels ajuntaments de mantenir il·luminats els seus carrers i places, com un servei fonamental amb la 
mateixa prioritat que l'abastament d'aigua potable, la neteja viària, la recollida de residus o el clavegueram, 
entre d'altres. 
 
Pel que fa a la il·luminació urbana, Tortosa compta amb una xarxa de punts de llum àmplia i desigual, 
producte del tipus de creixement que ha experimentat la ciutat al llarg de les darreres dècades. Es tracta 
d'una xarxa que pateix una greu manca d'uniformitat, així com múltiples dèficits de manteniment i 
d'actualització tecnològica. Però per si això no fos prou, en molts barris funciona a un 50% de la seva 
capacitat, com per exemple a Ferreries i el Temple, entre d'altres. Aquesta retallada a la meitat del servei 
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provoca que una xarxa ja deficitària esdevingui extremadament insuficient. 
 
Tenir els carrers i places foscos té greus implicacions, en diferents àmbits. En primer lloc per la seguretat 
ciutadana, generant una sensació d'inseguretat que convida a abandonar els carrers poc o gens il·luminats a 
partir de determinades hores. En segon lloc, i relacionat amb en part amb el punt anterior, uns carrers poc 
il·luminats afecten l'activitat econòmica, particularment la del petit comerç de la ciutat. En tercer lloc, la 
manca de llum afecta també la seguretat viària, en punts com els passos de vianants, molts dels quals 
estan afectats per la reducció del 50% i no es troben il·luminats durant el vespre i la nit. I finalment, però 
relacionat amb els punts anteriors, una il·luminació insuficient és incompatible amb la voluntat d'esdevenir 
una ciutat turística, atractiva per a les persones que ens visiten. 
 
Per tots els motius esmentats, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Tortosa l'adopció de la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1. L'Ajuntament de Tortosa acorda elaborar, en el termini de 6 mesos, un Pla d'il·luminació de la ciutat, EMD i 
pedanies. Aquest Pla afrontarà els dèficits existents en punts de llum al conjunt del municipi, des d'una 
perspectiva global, determinant les millores necessàries en eficiència energètica, tot prioritzant la qualitat de 
vida dels ciutadans. 
 
2. Mentre no s'executin les millores esmentades, l'Ajuntament es compromet a il·luminar amb caràcter 
immediat i de forma completa els punts de llum disponibles, no aplicant la reducció del 50% que actualment 
afecta la majoria de barris de Tortosa. 
 
3. Com a part del Pla d'il·luminació de la ciutat, l'Ajuntament de Tortosa prioritzarà l'enfocament de la vorera 
per davant dels vials de circulació, exceptuant els passos de vianants i les cruïlles, que rebran una 
il·luminació específica. Així mateix, es revisaran altres interferències físiques, particularment l'arbrat. 
 
4. Com a part del Pla d'il·luminació de la ciutat, l'Ajuntament de Tortosa revisarà els punts de llum que 
actualment presenten desperfectes que comporten riscos de seguretat, com per exemple quan en surt el 
cablejat. 
 
5. Com a part del Pla d'il·luminació de la ciutat, l'Ajuntament de Tortosa instal·larà punts de llum en els 
principals edificis històrics i d'interès turístic de la ciutat, particularment el Castell de la Suda i les Avançades 
de Sant Joan, si cal en col·laboració amb altres instàncies públiques o privades. 
 
6. Com a part del Pla d'il·luminació de la ciutat, l'Ajuntament de Tortosa actualitzarà els punts de llum 
existents amb la tecnologia més eficient, de forma progressiva i segons les possibilitats tècniques i 
pressupostàries, impulsant la tecnologia LED. 
 
7. Com a part del Pla d'il·luminació de la ciutat, l'Ajuntament de Tortosa incorporarà progressivament 
sistemes de telecontrol avançat que permetin regular millor els horaris d'il·luminació dels punts de llum al 
llarg de l'any, així com sensors allà on siguin necessaris, ajustant-se així la despesa energètica. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep Felip 
Monclús: Una de les competències obligatòries que han d’assumir els ajuntaments és la il·luminació de la 
ciutat, això ja se sap, igual que l’abastament d’aigua potable o la neteja viària i d’altres, no?  
 
I si ens referim a la il·luminació urbana, Tortosa compta amb una xarxa de punts de llum àmplia però 
desigual. El problema és que això és producte del tipus de creixement que ha anat fent la ciutat al llarg de 
les últimes dècades. Es tracta d'una xarxa que pateix una greu manca d'uniformitat, així com molts dèficits 
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de manteniment i d'actualització tecnològica també. Però per si això no fos prou, en molts barris, en molts 
carrers funciona una farola sí, una no, o sigui, al 50% de la seva capacitat. Aquesta retallada a la meitat del 
servei provoca que una xarxa que ja hem dit que és deficitària, esdevingui extremadament insuficient. 
 
Tenir els carrers i les places foscos o fosques té greus implicacions, en primer lloc per la seguretat 
ciutadana, també uns carrers poc il·luminats afecten l'activitat econòmica, particularment al petit comerç. La 
manca de llum també afecta a la seguretat viària. La il·luminació insuficient és incompatible amb la voluntat 
de convertir-nos en una ciutat turística, atractiva per a les persones que ens visiten. 
 
Per tot això que he comentat, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el grup municipal, proposa 
aquesta resolució, que té set punts i que llegiré.  
 
(El senyor Monclús reprodueix els set punts de la proposta descrita més amunt). 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidores, el nostre 
grup municipal, com bé sap el senyor Tomàs, vam ser els primers o dels primers en presentar escrits de 
queixa per la manca de llum a diverses zones de la ciutat, tant per iniciativa pròpia com per queixes dels 
veïns. 
 
Nosaltres, no fa molt, el dia que es van discutir els pressupostos de l’any 2013 també vam comentar que 
Tortosa estava fosca i que això representava un problema important de seguretat ciutadana.  
 
Tot i així, també ara vull destacar que el Govern municipal, en Comissió Informativa, ens ha comentat que en 
breu, probablement aquest mateix mes de febrer, s’externalitzarà el servei d’enllumenament públic i el 
contracte amb l’empresa inclourà mesures molt importants, com per exemple modificar o canviar un 70% de 
les actuals bombetes per bombetes de baix consum. 
 
Aquesta moció, que la veig molt correcta i perfectament adequada, sí que pensem que arriba una mica tard i 
que, a veure, és una mica política. Jo crec que en lloc d’aquesta moció, el que s’hauria d’haver fet és 
presentar un prec al senyor alcalde, demanant un compromís perquè fins que no tinguem externalitzat 
aquest servei d’enllumenament públic i no tinguem sobre la taula el contracte per a que puguem veure què 
és el que diu, sí que seria bo que això s’hagués fet amb un prec al senyor alcalde perquè es comprometessin 
a, fins que no tinguem aquest nou contracte,  sí posar totes les llums del carrer en marxa. 
 
No votarem ni a favor ni en contra de la moció. A favor no perquè creiem que no s’ha presentat com s’hauria 
d’haver presentat i que té molt contingut ideològic. Tampoc hi votarem en contra, evidentment perquè som 
els primers que volem llum i que volem seguretat, però preferim esperar a que l’equip de Govern posi sobre 
la taula aquest nou contracte. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, el nostre 
posicionament serà molt similar a l’anterior, en el sentit de què bé sí, la il·luminació i la moció el que diu està 
molt correcte, és un deute dels ajuntament vetllar i tenir cura per una bona il·luminació, alguns barris de la 
nostra ciutat tenen problemes, entre ells per exemple, un exemple en aquest tema, claríssim, són els barris 
d’extraradi, per exemple la Simpàtica, Sant Josep de la Muntanya, també Ferreries tenen problemes 
d’il·luminació. Per exemple, la Simpàtica, la xarxa, el que és la xarxa i els fanals van estar finançats pels 
veïns i arriba, pràcticament, fins al començament de la pujada a Mig Camí, o sigui, que després a partir d’allí 
gola de llop, com es diu en tortosí, no? 
 
Segon, cada vegada que hi ha una petita ventada, no dic una gran ventada, una petita ventada o una 
tronada mitjana, pum, se’n va llum fins a l’endemà i tots ens quedem sense servei i subministrament, no?  
 
També té implicacions, com diu a la moció, implicacions de seguretat ciutadana, que als barris d’extraradi, 
com són Simpàtica, Sant Josep de la Muntanya, Caputxins i tal, ull, que si no hi ha una llum adient, doncs 
bé, propicia una situació d’inseguretat ciutadana, també propicia una situació d’inseguretat, o millor dit, que 



                                 
  

- 34 / 46 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

afecta a la seguretat viària. I torno a repetir-me, com a exemple, que jo crec que en aquest tema a la 
Simpàtica, que si no hi ha llum o hi ha poca llum i a més les senyals viàries horitzontals gairebé no es veuen 
perquè han desaparegut, no?, llavors dius bé, aquí això és pitjor o millor que el Paris – Dakar. 
 
Dit això, jo també doncs, com he dit, bé, sabem que l’Ajuntament està negociant externalitzar el servei 
d’il·luminació, buscant una bona oferta per part d’una empresa. Clar, ara presentar aquesta moció aquí 
pareix que féssim un poc, doncs, política o fer el viu i tal, tot i que, tot i que senyor Monclús, jo estic 
totalment d’acord amb tot el que ha dit aquí. Tot el que sigui bo per a Tortosa és bo per a nosaltres, jo això 
no ho nego, però llavors nosaltres també en aquesta dicotomia en què estem entre el que vostè ens diu i, a 
més, diu un pla a sis mesos i el que l’equip de Govern pareix que estant negociant, doncs, hi hauria que 
esperar a veure que passa, no? A veure quines condicions donen a l’Ajuntament i a la ciutat de Tortosa i, per 
tant, nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal també hem evidenciat moltíssimes queixes de ciutadans i ciutadanes en relació a la situació de la 
il·luminació de la nostra ciutat, una ciutat que està a fosques i que, per tant, és normal que una gran part de 
la ciutadania es queixi. Per tant, sí que considerem necessari que es faci un pla d’il·luminació per millorar 
aquesta il·luminació precisament a la nostra ciutat i hi ha alguns dels elements que són molt importants. Per 
una banda, el que s’ha dit aquí en quant a la percepció de la seguretat ciutadana; també en relació a la 
il·luminació específica als passos de vianants o als monuments com el Castell de la Suda o les Avançades de 
Sant Joan. En aquest sentit, jo també fa uns mesos ja vaig preguntar a l’equip de Govern sobre la situació de 
la il·luminació del Castell de la Suda i les Avançades de Sant Joan. En una ciutat que vol vendre’s 
turísticament, pensem que és important també que aquest element patrimonial s’il·lumini. 
 
Per tant, natros veiem amb bona intencionalitat aquesta proposta, independentment que l’equip de Govern 
estigui ja treballant, i per tant donarem el nostre vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar el nostre vot favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des d’aquest Govern 
estem treballant des de ja fa temps en aquest tema, vostès ho saben, per tal de millorar l’enllumenat a la 
nostra ciutat i per això ens sorprèn aquesta moció per part d’Esquerra Republicana, sabent la feina que 
s’està fent a dia d’avui i la feina que tenim feta i que ens presentin aquesta moció. Tampoc s’entén el 
seguidisme dels altres grups que estan també votant a favor d’això. Ja els informaré, per tant, d’una cosa 
que ja saben o que ja haurien de saber, tot i que si llegim la moció sembla ser que no ho saben o potser és 
que no ho volen saber. 
 
La Llei 6/2001, de protecció del medi nocturn, estableix les condicions generals que han de complir els 
sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i 
l’entorn urbà. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tortosa, mitjançant un ajut de l’ICAEN, ja disposa des de fa 
uns mesos d’una auditoria de l’estat actual de l’enllumenat públic, efectuada en col·laboració amb el Consell 
Comarcal, amb el CODE i, per tant, aquest document proposa actuacions de millora i apunta les 
conseqüències energètiques, lumíniques i el que és el pas previ per tal de poder portar a terme aquesta 
externalització de tot el que és l’enllumenat de la ciutat. 
 
S’ha elaborat, per tant, una auditoria en tot el municipi, les EMD’s incloses i, per tant ,no podem elaborar, 
com ens demana al punt de la moció, un pla d’il·luminació de la ciutat perquè està fet, vull dir, és una cosa 
que està feta i que vostès, a més a més, coneixen perquè se’ls ho ha explicat en comissió. No entenem com, 
una vegada més, ens porta una cosa que ja està feta, però bé, en tot cas vostè sabrà. 
 
Ens parla també a la moció de no aplicar la reducció del 50%, fet que no està passant. Aquesta reducció no 
és del 50%. Sí que és cert que en alguns llocs s’han apagat bombetes i ha sigut perquè són aquelles que 
eren més deficients o que tenien instal·lacions que consumien més. A banda, també li voldria demanar si 
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sap quan temps fa que això està així, perquè segurament no ho sap o potser no ho preguntava o no 
l’interessa en aquell moment, però ja fa més d’un any que està així, per tant, en aquest any tampoc li ha 
interessat massa ni li ha preguntat en comissió. 
 
D’altra banda, és cert que hi ha molts punts que han quedat obsolets per la manca d’inversió pel que fa als 
últims 20 anys, en aquest sentit, però cal dir que el Govern actual ha estat previsor, ha incorporat 
lluminàries de vapor de sodi, al·logenurs metàl·lics i, recentment, inducció magnètica en leds, en 
equipaments, a la vegada que s’han dotat les noves instal·lacions realitzades a partir del 2007 amb 
variadors de freqüència de tal de garantir un estalvi continuat sense necessitat d’apagar els llums al llarg de 
l’any. Això és fer la feina ben feta, això és aportar criteris d’eficiència pel que fa a l’enllumenat. 
 
I els hi recordem que si la ciutat avui pateix les modificacions, pateix el que pateix, és per les modificacions, 
per la manera d’actuar dels diferents governs previs a aquest, també quan estava Esquerra Republicana, 
que el que feien era canviar punts de llum de 125 a 250, de 250 a 400, aconseguint una mica més de llum, 
però amb un sistema mediambientalment molt agressiu, perquè eren i són de mercuri aquelles llums que es 
canviar els darrers anys de govern de vostès. 
 
I com vostè sap, està en vies de solució i pel que fa al que li he explicat, aquest contracte d’externalització 
de l’enllumenat se’ls ha informat en comissió, el senyor Casanova ho ha reconegut, però bé, jo els diré les 
dates exactes de les comissions per a que també ho sàpiguen tots, perquè no sé si és que no assisteixen, tot 
i que a l’acta figuren, o és que no escolten quan estan allà, però en tot cas va ser una comissió del 25 
d’octubre i una comissió del passat 21 de desembre, on el regidor, el senyor Domingo Tomàs, els va explicar 
el procés que estava d’externalització, el que suposaria tots els canvis de llum i que es canviaria tot 
l’enllumenat de la ciutat, excepte aquells que s’han canviat recentment. Per tant, en breu, al contracte de 
subministrament energètic i servei integral de l’enllumenat públic, que també inclou el semafòric de tota la 
ciutat, es portarà a aquest plenari, hi haurà un canvi d’enllumenat a tota la ciutat, com vostès ja saben o 
haurien de saber si haguessin escoltat en aquella comissió, perquè entenc que no pot ser que ho facin amb 
tanta mala fe de portar una moció en aquest plenari sense havent el que realment està fent aquest Govern. 
 
I d’altra banda també li volia recordar, i amb això vaig acabant, el que ha fet aquest Govern a diferència dels 
anteriors en aquests cinc anys que porta governant, que s’ha canviat íntegrament l’enllumenat, entre altres, 
de l’avinguda Generalitat, de l’avinguda Felip Pedrell a Remolins, del carrer Llarg de Sant Vicent, la plaça 
Mestre Monclús, la plaça Pius XII, al passeig de l’Ebre al barri de Ferreries, la plaça Santa Coloma a la Raval, 
l’avinguda dels Ports de Tortosa entre Ferreries i Roquetes, l’avinguda entre Jesús i Roquetes, el carrer Major 
de Remolins, el Portal de Remolins, la plaça nova de Santa Clara, la plaça Cabrera aquí al Centre i no li cito 
tots els carrers del Nucli Antic que a hores d’ara tots tenen, pràcticament tots, l’enllumenat nou. Per tant, 
aquest Govern el que ha volgut és millorar la il·luminació, sinó preguntis o recordi com estava fa 5 anys quan 
van entrar a governar l’actual Govern i com està a dia d’avui, perquè sembla que llavors no li molestava al 
seu grup aquell enllumenat, i pensi amb el nou contracte, recordi el nou contracte, sinó li tornarem a 
explicar, que suposa tenir una millora de l’enllumenat a tota la ciutat. 
 
Per tant, ens sembla d’un gran, un alt oportunisme polític portar aquesta moció a dia d’avui, quan el Govern 
ja ha fet la feina, ja l’ha explicar en comissió, ja la coneixen i, per tant, no entenem que portin una moció 
d’una cosa que ja s’està treballant i que en poc portarem a aquest plenari i ho podran debatre al mateix 
plenari. Tot i això, vista la seva voluntat, suposem que ja donaran suport a aquest contracte que portarem a 
terme aquí, a aquest plenari de l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, jo crec que al representant de 
Plataforma per Catalunya el que li diria és que tenir la ciutat més o menys il·luminada, això no té cap 
contingut ideològic, no té cap contingut ideològic que és el que es deia. 
 
Al representant del Partit Popular li voldria comentar que no només és a l’extraradi que està en aquests 
moments mal il·luminat, vull dir, només li cal anar, per dir algo, davant de l’Institut Joaquim Bau i atansar-se 
cap a la plaça Joaquim Bau i veure si està il·luminat, i no en fico a parlar d’altres carrers. 
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Agrair als representants dels grups d’Iniciativa i el Partit Socialista que hagin donat suport a aquesta moció i 
a la senyora Roigé, del grup municipal d’Esquerra, el que li demanaria és que ella es limités a opinar... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el Sr. Alcalde fa un incís: Si em permet la broma, senyor Monclús, la senyora Roigé de 
moment està a Convergència i Unió i, pel que jo sé, amb pocs ànims de moure’s. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Continua el Sr. Monclús amb la seva intervenció: Totalment d’acord. Bé, el que li voldria dir és que es limités 
a opinar i no, o sigui, les seves opinions sobre el respecte i no a prejutjar el comportament o si  s’escolta o 
no s’escolta o si es deixa d’escoltar. Jo crec que això és important. 
 
Però bé, dit això, el que voldria recalcar és que el que ha fet Esquerra Republicana de Catalunya a través 
d’aquesta proposta és denunciar la foscor dels carrers i, com això afecta al municipi, això no és una cosa 
que sigui una dèria nostra. És una cosa que ja va des de l’any 2012, des de l’estiu del 2012 i creiem que 
reobrir els punt de llum que s’han tancat seria una cosa assenyada, fins que es pugui fer tot el que comenta 
l’Ajuntament que es farà. 
 
I això no és que ho penséssim només nosaltres. El dissabte van tenir l’oportunitat de parlar amb gent del 
carrer i en dos hores i mitja escassament més de 300 ciutadans van signar demanant que això es fes. Es 
podria dir que és a menys d’una signatura per minut d’adhesió a això, o sigui, que no és només l’opinió del 
grup d’Esquerra Republicana, sinó que és l’opinió de la ciutadania. 
 
Sabíem que l’alcalde, que la senyora Meritxell ens diria que tot això ja ho tenien previst, ho sabíem, però el 
que volem és que això es porti a la pràctica prompte i que no passi com ha passat amb altres coses que 
també ens han dit que es faran, i cito per dir algo les piscines, cito per dir algo l’aparcament del Rastre, i que 
encara després de dos anys estan així. Per tant, tant de bo, tant de bo prompte això es faci i Tortosa, a més 
de fer-ho bé, no ens deixi fer-ho bé una mica a les fosques. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: També començo una mica com l’alcalde. Va ser el divendres el 
dia que estaven, no el dissabte, ho dic per també fer-li memòria, vull dir, exacte, va ser el divendres.  
 
Dir-li que el que avui ens estaven demanant, ens demanen, si ens demanen que està fosc i tal, però el que 
ens demanen al punt 1: que féssim una auditoria, que està feta. Ens diuen que ja saben el que direm. Clar 
que saben el que direm, perquè ja li hem explicat a la comissió el què direm i, per tant, en tot cas dir-li que el 
senyor Casanova va preguntar per això, en un moment al Ple, el senyor Jordan també ho va preguntar en un 
altre moment al Ple, però vostès des d’Esquerra Republicana quan s’han interessat ha sigut ara que ha 
coneixen el que farem. Ara han muntat una paradeta, ara ha vingut aquí al Ple amb una moció. Entenem que 
ara, quan el Govern des de l’octubre, novembre, desembre, l’últim trimestre els hi hem explicat la nostra 
voluntat, els hi hem explicat el que volíem fer i els hi hem dit que en breu ho portaríem al plenari, per tant, 
realment és normal que jo, des de la meva posició de Convergència i Unió, li pugui dir a vostè que hi ha molt 
d’oportunisme polític en la seva moció i no entenc que a hores d’ara presenti aquesta moció aquí quan no 
s’ha interessat per aquest tema al llarg de l’any i casi dos que portem governant a l’Ajuntament o que porten 
vostès. 
 
També m’ha parlat d’alguns contractes, que li voldria recordar que els va portar a aprovació i que vam 
comptar amb el suport d’Esquerra Republicana perquè governàvem junts en aquell moment. 
 
I acabo dient que, com a regidora de la Simpàtica, voldria dir a tots els que han parlat però especialment al 
senyor Dalmau i al senyor Monclús, que no considero que sigui extraradi, que considero que és un barri molt 
urbà de la ciutat i, per tant, els demanaria que a partir d’ara no consideressin extraradi com si fos allò no sé 
què, allà perdut de la ciutat de Tortosa.  
 
Per tant, acabo ja dient-los que el nostre vot, evidentment, serà contrari a la moció. 
 



                                 
  

- 37 / 46 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies Roigé. Ha tingut l’habilitat d’al·ludir al senyor Dalmau, 
amb lo qual hi ha un torn. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo únicament dir que la Simpàtica, lògicament, no és 
extraradi però físicament Déu n’hi do, té una conformació física i tal. Amb el que sí que som ciutat és amb 
els impostos que paguem. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, gràcies. El nostre grup espera que aquesta promesa sigui 
prompte realitat i que Tortosa no estigui tant a les fosques. Que obrin les llums. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb dotze vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, set vots a favor 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), PSC (3) i I-ET-E (2), i dos 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
08 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE REBUIG A LA LLEI 
20/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, PER LA QUE ES REGULEN DETERMINADES TAXES EN L’ÀMBIT DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I A L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA REFORMA DE LA LLEI D’ASSISTÈNCIA 
DE JUSTÍCIA GRATUÏTA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat del 21 de novembre de 2012, de la Llei 10/2012 de 
20 de novembre que estableix un nou sistema de taxes judicials; suprimint les exempcions previstes fins ara 
per les persones físiques i les persones jurídiques de reduïda dimensió, ampliant l’establiment de taxa a la 
jurisdicció civil i contenciós - administrativa i a la jurisdicció social; i incrementant molt substancialment el 
tipus impositiu.  
 
Atesa la fixació d’aquesta manera d’una quota tributària fixa per actuació judicial i una quota tributària 
variable addicional en funció de la quantia del procediment. 
 
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 esdevé al dia següent de la seva publicació en el B.O.E. 
 
Atès que la referida Llei estableix uns límits que no atenen al principi de progressivitat. Tot i que s’implanta 
el no pagament d’aquesta taxa judicial per les administracions públiques i les persones que tinguin justícia 
gratuïta, totes aquelles unitats familiars que tinguin ingressos conjunts que superin els 1.100 euros 
mensuals, tindran que pagar la referida taxa, en el mateix import que una família amb ingressos més que 
suficients o una corporació multinacional. D’aquesta manera, una gran majoria de ciutadans i ciutadanes 
hauran de renunciar a sol·licitar tuteles freqüents.  
  
En l’àmbit laboral, la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova regulació és obligatori pagar 
per recórrer una sentència desfavorable. És a dir, un treballador acomiadat haurà de preveure una taxa per 
recórrer una denegació de subsidi d’atur o la qualificació de incapacitat front a la Seguretat Social. 
I en l’àmbit administratiu, podem veure exemples a totes llums desproporcionats com el recurs davant una 
multa de trànsit on la taxa superarà en dues vegades pel cost de l’import reclamat. 
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Atès que per al treballador els costos judicials són despeses necessàries per a l'obtenció de la renda que 
assegura la seva subsistència, pel que configurar el pagament de taxes i altres despeses com a elements 
dissuasius de l'accés a la Justícia comporta precisament, limitar la via per a l'efectivitat dels ingressos 
salarials i les prestacions de Seguretat Social, que constitueixen el suport bàsic de milions de treballadors i 
pensionistes 
 
Atès que l’establiment de qualsevol taxa i, en especial aquesta, suposa una limitació i impediment real a 
l’accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a la justícia, restringint l’ús únicament a aquells ciutadans 
que disposin d’una millor situació econòmica. I en aquest sentit, deixant palesa la vulneració el dret 
constitucional de la tutela judicial efectiva reconeguda a l’article 24.1 CE. 
 
Atès que l’actual situació de crisi econòmica ha fet emergir un gran nombre de conflictes i situacions 
(desnonaments en execucions hipotecàries, participacions preferents, etc), en els que la limitació a l’accés a 
la justícia en funció de la capacitat econòmica deixa especialment indefensa la part dèbil o menys afavorida 
econòmicament. 
 
Atès que per part del Ministeri de Justícia s'ha promogut l'elaboració d'un esborrany d'Avantprojecte de llei 
per a la reforma de la Llei d'assistència de justícia gratuïta, que contempla la supressió del benefici de 
justícia gratuïta que tenen els treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social en l'ordre social, contenciós 
així com en els processos concursals. 
 
Si aquest projecte continua endavant només podran tenir la condició de justícia gratuïta aquells que 
acrediten insuficiència de recursos per litigar, fixat en dues vegades l'IPREM (1.065 euros al mes) i a més, 
no tinguin béns que impliquin suficiència econòmica, el que és un criteri completament insegur sobre el seu 
abast.  
 
A més, suposa demorar el dret al reconeixement individual del benefici de justícia gratuïta el que implica un 
retard en la substanciació de procés de diversos mesos, que és inassumible per al treballador, amb la 
dificultat afegida de determinar la situació patrimonial quan la principal font de renda, com són els salaris, 
és el que es discuteix.
 
Atesa l'existència d'enormes deficiències tècniques que presenten tant la nova Llei 10/2012 com l'esborrany 
d'Avantprojecte de llei, fruit probablement de la improvisació i precipitació amb què s'han o es volen aprovar.  
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.  Manifestar el seu rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2102 per la que es regulen determinades taxes 
en l’àmbit de l’Administració de Justícia ja que creiem fermament en el dret a una tutela judicial efectiva, 
entesa com el dret d’accés a la justícia de tots els ciutadans en pla d’igualtat i sense restriccions derivades 
de la seva capacitat econòmica. 
 
Segon. Manifestar tanmateix el seu rebuig al desenvolupament de l'esborrany d'Avantprojecte de llei per a la 
reforma de la Llei d'assistència jurídica gratuïta donat que la justícia gratuïta procura compensar la falta 
d'igualtat efectiva entre les parts en conflicte. 
 
Tercer. Manifestar que s'aprofita aquesta via, no per traslladar els costos als subjectes amb major capacitat 
econòmica, sinó per restringir l'accés a la Justícia d'enormes capes de població, precisament les més 
afectades per la crisi econòmica. És l'últim pas fet en un camí per implantar una societat dual, on els 
recursos econòmics determinen l'accés no només als béns i serveis, sinó a la salut, a l'educació, i ara 
també, a la possibilitat d'exigir el respecte a els teus drets com a ciutadà. 
 
Quart. Que la igualtat davant els poders públics i especialment, davant la Justícia, ha de quedar garantida 
com a pilar bàsic de la democràcia. 
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Cinquè.  Sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la tramitació legislativa pertinent 
per tal de evitar l’aplicació i deixar sense efecte  l’esmentada normativa que vulnera els principis bàsics de 
llibertat, igualtat i justícia inspiradors de l’ordenament jurídic constitucional, principis que tenen el deure 
d’impulsar i promoure els poders públics. 
 
Sisè.  Sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la paralització immediata i anul·lació 
de l'esborrany d'avantprojecte de llei que contempla la supressió del benefici de justícia gratuïta que 
ocasiona una manca d'igualtat efectiva entre les parts. 
 
Setè. Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri de Justícia, així com als grups 
parlamentaris del Congrés i Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, al 
Defensor del Ciutadà,  a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa i al Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tortosa 
i a les associacions de veïns de la ciutat i entitats socials afectades “. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal del PSC, senyora Dolors Bel: Sí, 
gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, intentaré també ser breu, tot i que sóc conscient que és 
l’última moció. En portem unes quantes i, per tant, faré un breu resum del contingut i aniré directament a la 
proposta d’acord. 
 
S’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat del 21 de novembre de 2012 la Llei 10/2012, de 20 de novembre, 
que estableix un nou sistema de taxes judicials, suprimint les exempcions previstes fins ara per les persones 
físiques i les persones jurídiques de reduïda dimensió, ampliant l’establiment de taxa a la jurisdicció civil i 
contenciós - administrativa i a la jurisdicció social, incrementant molt substancialment el tipus impositiu.  
 
La referida Llei estableix uns límits que no atenen al principi de progressivitat. Tot i que s’implanta el no 
pagament d’aquesta taxa judicial per les administracions públiques i les persones que tinguin justícia 
gratuïta, totes aquelles unitats familiars que tinguin ingressos conjunts que superin els 1.100 euros 
mensuals, hauran de pagar la referida taxa. D’aquesta manera, una gran majoria de ciutadans i ciutadanes 
hauran de renunciar a sol·licitar tuteles freqüents.  
  
Ara també per part del Ministeri de Justícia s'ha promogut l'elaboració d'un esborrany d'Avantprojecte de llei 
per a la reforma de la Llei d'assistència de justícia gratuïta, que contempla la supressió del benefici de 
justícia gratuïta que tenen els treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social en l'ordre social, contenciós, 
així com en els processos concursals. 
 
Si aquest projecte continua endavant només podran tenir la condició de justícia gratuïta aquells que 
acrediten insuficiència de recursos per litigar, fixat en dues vegades l'IPREM, és a dir, 1.065 euros al mes, i a 
més, no tinguin béns que impliquin suficiència econòmica, el que és un criteri completament insegur sobre 
el seu abast.  
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
En primer lloc, manifestar el seu rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2102 per la qual es regulen 
determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, ja que creiem fermament en el dret a una 
tutela judicial efectiva, entesa com el dret d’accés a la Justícia de tots els ciutadans en pla d’igualtat i sense 
restriccions derivades de la seva capacitat econòmica. 
 
En segon lloc, manifestar tanmateix el seu rebuig al desenvolupament de l'esborrany d'Avantprojecte de llei 
per a la reforma de la Llei d'assistència jurídica gratuïta, donat que la justícia gratuïta procura compensar la 
falta d'igualtat efectiva entre les parts en conflicte. 
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En tercer lloc, manifestar que s'aprofita aquesta via, no per traslladar els costos als subjectes amb major 
capacitat econòmica, sinó per restringir l'accés a la Justícia d'enormes capes de població, precisament les 
més afectades per la crisi econòmica. És l'últim pas fet en un camí per implantar una societat dual, on els 
recursos econòmics determinen l'accés no només als béns i serveis, sinó a la salut, a l'educació i ara també, 
a la possibilitat d'exigir el respecte els seus drets com a ciutadans. 
 
En quart lloc, que la igualtat davant els poders públics i especialment, davant la Justícia, ha de quedar 
garantida com a pilar bàsic de la democràcia. 
 
En cinquè lloc, sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la tramitació legislativa 
pertinent per tal de evitar l’aplicació i deixar sense efecte  l’esmentada normativa que vulnera els principis 
bàsics de llibertat, igualtat i justícia, inspiradors de l’ordenament jurídic constitucional, principis que tenen el 
deure d’impulsar i promoure els poders públics. 
 
En sisè lloc, sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la paralització immediata i 
anul·lació de l'esborrany d'Avantprojecte de llei que contempla la supressió del benefici de justícia gratuïta 
que ocasiona una manca d'igualtat efectiva entre les parts. 
 
I en setè i darrer lloc, donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri de Justícia, així com 
als grups parlamentaris del Congrés i Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de 
Catalunya, al Defensor del Ciutadà,  Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa, Il·lustre Col·legi de Procuradors de 
Tortosa, associacions de veïns i entitats ciutadanes afectades. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el nostre 
grup municipal manifestem el rebuig absolut a aquesta Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es 
regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia.  
 
Aquesta Llei implica un canvi normativa que ja naix amb la desaprovació d’una àmplia majoria 
d’associacions i organitzacions de magistrats, jutges, procuradors i fiscals. Aquesta introducció de taxes 
judicials, juntament amb l’atac al torn d’ofici i la supressió dels serveis d’orientació jurídica, suposa de fet el 
desmantellament del model de Justícia reconegut com a valor superior del nostre ordenament jurídic. A més, 
també cal recordar que aquestes taxes estan mancades de proporcionalitat, perquè hi ha incongruències 
tan grosses  com per exemple que en pagaments de quantitats que fins i tot poden arribar a duplicar l’import 
reclamat, com és el cas que podria per exemple passar d’una sanció de trànsit que per reclamar-la potser 
caldria pagar 200€ quan la sanció només era de 100€, o sigui, és una barbaritat absoluta. 
 
L’aplicació d’aquestes taxes, a més, posa al mateix nivell a una empresa multinacional amb beneficis de 
milions d’euros i una família d’ingressos mensuals de 1.100€ que, curiosament, hauran d’abonar idèntic 
import pel mateix procediment. Evidentment, és un atac brutal a les rendes petites i mitjanes. 
 
El que nosaltres creiem que es busca amb aquesta introducció de les taxes judicials, doncs, no és res més 
que posar una mesura dissuasiva per reduir la “litigitat”, penalitzant econòmicament l’accés de moltes 
persones a l’activitat judicial, ja que ara no hi podran accedir de cap manera. I, evidentment, aquesta no és 
la manera de solucionar els greus problemes de manca de mitjans materials i de personal que tenen molts 
jutjats. 
 
Evidentment, donarem suport a la moció perquè entenem que la justícia ha de ser igual per a tots, siguin 
rics o siguin pobres. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, aquest 
tema té una música i una lletra. La música tracta de dissuadir al ciutadà que vagi al jutjat cada cop que 
tingui un conflicte, per mínim que sigui aquest conflicte, per això imposa unes taxes judicials que 
s’incrementen segons es recorre a les diferents instàncies. 
 



                                 
  

- 41 / 46 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Aquesta música no sola malament, no sona malament, perquè som el país d’Europa que més plets té, cosa 
que és molt costosa per a l’Estat. De vegades és escandalós la relació entre la irrellevància de l’objecte en 
litigi, suposem una disputa per un “deslinde” d’una finca o una disputa veïnal, home, el cost brutal que 
suposa per a l’Administració de justícia atendre la demanda.  
 
No obstant, la lletra, és a dir, la quantia de les taxes pareix molt alta i encara més pels particulars. El 
problema i el risc per al nostre Estat de dret, on està garantit el principi judicial de tutela judicial efectiva, és 
que el ciutadà es retragui tant en l’ús de la justícia que aquest dret esdevingui no operatiu, i algo més, el 
convenciment de que acabéssim en un escenari on la justícia sigui per a rics i per a pobres però no per a qui 
està entremig d’uns i dels altres. 
 
Està bé que qui utilitzi la justícia pagui un cost i qui no l’utilitzi contribueixi menys a mantenir un sistema 
judicial molt car, però no és de rebut que les taxes siguin tant altes i/o desproporcionades, que facin pagar 
el mateix a un ciutadà que a una empresa. Les taxes han de ser, lluny de dissuasives, han de ser, no poden 
arribar a ser excloents. 
 
Les queixes de molts sectors relacionats amb el món de la llei aconsellen repassar la lletra, és a dir, les 
taxes, l’import d’elles i si es vol, també la música, si es vol. Però el que no podem fer és política i no podem 
fer de tot política. I una política d’enfrontament i demanar el rebuig de tot, de tot el que encara, com en 
aquest cas, és un avantprojecte.  
 
Senyors, hi ha un Parlament, hi ha unes Corts, ja en tenim prou, no?, o no?. Els ajuntaments, nosaltres, 
creiem que s’ha de fer municipalista. No obstant, no obstant, no obstant la nostra postura davant d’aquesta 
moció és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens troben una vegada més 
amb una de les propostes del Govern central del Partit Popular amb l’excusa de la crisi, que bàsicament és 
desmantellar la Justícia tal i com la coneixem avui i fer que hi hagi una justícia per als rics i que les classes 
mitjanes i les classes populars hagin de pagar per aquesta justícia. 
 
De fet, la majoria dels jutges i jutgesses del nostre país estan en contra d’aquesta proposta de llei i, per tant, 
és absolutament normal que aquí a l’Ajuntament de Tortosa puguem defensar que no es tiri endavant. 
 
Una altra vegada estem assistint a les conseqüències de les polítiques d’austeritat marcades des d’Europa 
on, com també han dit els proposants, es desmantellen els serveis o els drets bàsics de l’estat de benestar i 
jo no sé si som el país d’Europa que més plets tenim, però sí que sé que som el país d’Europa que més frau 
fiscal tenim, més corrupció tenim i, per tant, jo començaria arreglant això abans d’anar a tocar drets bàsics 
com són la Justícia.  
 
Per tant, des del nostre grup municipal donarem suport en defensa d’una Justícia amb igualtat 
d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Els ho donarem suport, perquè el que veiem en tot això que 
estem comentant, el que s’ha pretès és dissuadir al ciutadà enlloc de millorar l’accés a la Justícia. Aquí el 
que es fa “envés” de millorar l’accés a la Justícia és barrar el pas a través d’unes taxes que per a les classes 
mitges i per a les classes populars són abusives. Per tant, entenem que la proposta del grup municipal del 
Partit dels Socialistes de rebuig a aquesta Llei té el nostre recolzament. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja els avanço que 
aquesta moció tindrà el nostre suport, ja que ens mostrem absolutament en contra de com s’han regulat les 
taxes en l’àmbit de la Justícia amb aquesta, a partir de la Llei 10/2012.  
 
Convergència i Unió va presentar al seu moment una esmena a la totalitat, al Congrés dels Diputats i va 
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votar en contra de la Llei, i vam votar en contra d’aquesta Llei de taxes judicials per diferents motius: pel 
caràcter desmesurat de les taxes, per elevades, per excessives, impedint que en molts casos i molts 
ciutadans tinguin accés a la Justícia i, per tant, vulnerant el dret a la tutela judicial efectiva, que reconeix i 
garanteix la Constitució. 
 
En tot cas, és evident que és necessari potenciar sistemes alternatius per a la resolució de conflictes i 
racionalitzar l’Administració de Justícia, però això no pot suposar impedir l’accés a aquesta imposant un 
sistema de taxes manifestament excessiu, que excepte aquells ciutadans que poden acollir-se al benefici de 
la justícia gratuïta, perjudicarà notablement a una majoria de ciutadans. 
 
En algun procediment l’increment de les taxes serà del 33%, mentre que en altres com l’apel·lació civil o els 
contenciosos l’increment  serà del 167%. Això ha suposat un recurs del Tribunal Constitucional pel que fa a 
les taxes a Catalunya, unes taxes que funcionaven, que venien funcionant, que eren molt més 
proporcionades que les actuals de l’Estat i, per tant, que ha sigut ara quan l’han interposat. Aquesta 
imposició d’aquestes taxes suposa una duplicitat pel que fa a les taxes estatals que sobreposen a les taxes 
catalanes ja existents, el qual suposarà que es paguin dues taxes que recauen sobre un mateix fet 
imposable igual.  
 
Per tant, i abans d’acabar, també li voldria recordar al senyor Dalmau que en aquest cas no estem parlant 
d’un Avantprojecte, estem parlant d’una Llei que ja està en vigor, és una Llei vigent, en vigor, publicada, 
aprovada i publicada i, per tant, no és un Avantprojecte. Al seu moment ja es va fer la feina pels diferents 
grups, en el cas de Convergència i Unió ja es va presentar aquesta esmena a la totalitat, no ens van fer ni 
cas, la van aprovar i, a més a més, ara ens han interposat un recurs contra la Llei catalana, per tant, ens 
queixem d’això, de que realment a dia d’avui suposo que no deu anar molt pels Jutjats, però si hi anés 
veuria, o parlés amb els advocats, veuria quina és la situació que està patint a dia d’avui la Justícia. 
 
Per tant, aquesta moció comptarà amb el nostre suport perquè ens mostrem en contra del que preveu la Llei 
10/2012 per que fa a les taxes a l’Administració de Justícia. 
 
Intervenció de la Sra. Bel 
Seguidament pren la paraula la Sra. Bel: Sí, moltes gràcies senyor Alcalde. Senyores i senyors regidors, en 
primer lloc, si em permeten, m’agradaria contestar al senyor Dalmau, fent menció de dos coses que ell ha 
comentat. En primer lloc, això sí, agrair-li la seva abstenció perquè, tot i que estem parlant d’una Llei que ha 
aprovat el seu grup, el Partit Popular, vostè s’absté, per tant li agraeixo el fet de que no hagi votat en contra. I 
després dos apreciacions: quan vostè diu “miri, és que no podem fer política, no podem fer de tot política”. 
Miri, senyor Dalmau perdoni, però jo crec que tots els que estem aquí, d’una manera o altra tots som polítics 
en la mesura cadascú de les nostres circumstàncies i, per tant, aquí estem per fer política i per defensar un 
ideals, cadascú els del seu partit polític i els que creu més convenients.  
 
I en segon lloc, lo de la preocupació dels ciutadans, vostè abans també en una altra moció que s’ha debatut 
en aquest Ple feia referència de que aquí hem de debatre qüestions que afecten als ciutadans, a la gent, als 
tortosins, a les tortosines i no debatre qüestions del que vostè se suposa que entén com a altra política. 
Doncs miri, jo li dic que el tema de les taxes judicials i d’aquest Avantprojecte que, per cert, el dia 11 de 
gener ja va aprovar el Consell de Ministres i que, per tant, suposo que prompte entrarà a debat al Congrés, 
que és el de la reforma també de la Justícia gratuïta, afecta a molts i molts tortosins i tortosines que veuen 
ja amb la Llei que hi ha en vigor i amb l’Avantprojecte, que probablement acabarà també en llei, com l’accés 
a la Justícia se’ls hi veurà negat per aquesta Llei que és totalment injusta. Per tant, sí que afecta a la gent de 
Tortosa, als tortosins, a les tortosines i sí que jo crec i el nostre grup municipal del Partit Socialista entén que 
s’ha de discutir en aquest Ple.  
 
I ja per acabar, evidentment donar les gràcies a tots els grups municipals que ens han donat suport a 
aquesta moció i m’agradaria acabar dient, bé, unes petites paraules i és que amb l’aprovació de la nova Llei 
de taxes judicials del passat 20 de novembre, molts són els ciutadans i les ciutadanes que han quedat en la 
més complerta indefensió a l’hora de poder presentar reclamacions o recursos davant les instàncies 
judicials, ja que per a la gran majoria són inassumibles les taxes que han de pagar o fins i tot la taxa més 
alta que allò que es reclama, la qual cosa vulnera de manera flagrant un dret constitucional bàsic com és 
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l’accés a la Justícia i ara, a més, si continua endavant l’Avantprojecte de llei de reforma de la justícia 
gratuïta, que ja ha estat aprovat pel Consell de Ministres el passat 11 de gener, veurem com encara aquesta 
indefensió serà molt més gran, ja que afecta directament als treballadors i treballadores d’aquest país que 
en molts casos no podran accedir a la justícia gratuïta per reclamar els seus drets laborals, la qual cosa 
significarà, per a aquells que no puguin pagar un advocat, no poder reclamar nòmines impagades, 
indemnitzacions o, fins i tot, cotitzacions a la Seguretat Social que el seu empresari haurà deixat de pagar. 
Per tant, un cop més de martell a la classe treballadora d’aquest país per part del Govern del Partit Popular, 
que ja es va iniciar amb la reforma laboral. 
 
Finalment, no voldria acabar la meva intervenció sense deixar constància de la importància que té aquesta 
moció, tant pel seu contingut com per allò més general que representa. El que hem portat avui a debatre en 
aquest Ple el grup municipal dels socialistes representa la defensa d’un dels pilars bàsics de la nostra 
democràcia, la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, independentment dels seus recursos econòmics. 
El que de fet ja ha aprovat el Partit Popular i el que està sobre la taula per aprovar, amb la reforma de la 
Justícia gratuïta, no és més que un atac a aquesta democràcia que entre tots hem construït al llarg 
d’aquests darrers 30 anys.  
 
Malauradament, els ciutadans veiem com cada dia els nostre drets es retallen en nom de l’austeritat, que 
els nostre governants justifiquen aquí a Catalunya i a Madrid com a necessaris, ja que segons diuen 
responen a criteris únicament de caràcter i de contenció econòmica, però la realitat és que el que s’està 
produint és un canvi de model social en el que els drets socials estan supeditats a la capacitat econòmica 
dels individus i, per tant, completament desigualitari. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa la següent observació: Obre torn senyor Dalmau? Atengui’s a les conseqüències perquè 
pot parlar tothom. Té la paraula el senyor Dalmau. No, era una broma. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo sols tres 
precisions molt petites, no? 
 
Primer, jo precisament m’he abstingut perquè ja he dit el de la música i el de la lletra. Ja dic, la lletra em 
pareixia, com ens pareix a tots, doncs, excessiva. Però no a mi, al Govern del Partit Popular també li està 
pareixent i estant treballant per a reduir-les i acomodar-les a les situacions reals. 
 
Segon, això que es barra al pas a les classes diguéssim baixes, tampoc. Jo ja he dit: això afavoreix als que 
tenen diners i als que no tenen. I als que no tenen, perquè? Per les excepcions que els donen. Per exemple, 
els processos penals estan exempts de taxes, vostè ho sap, està fent amb el cap així, doncs home, els 
subjectes que gaudeixen de Justícia gratuïta també estan exempts de la taxa, m’entén? És que vostès van 
aquí, solten i au, ja hem acabat. No, no és així. Jo per això m’he abstingut, perquè jo tenia que votar en 
contra d’aquesta moció, però m’abstinc per aquests motius de pes, eh?. El Partit Popular està reduint el que 
són les taxes perquè és evident que hi ha taxes que són una bestiesa, però bé, ja ho diuen: ho anem a 
arreglar i ho estem arreglant. 
 
I segon, el tema de la política, vostè sols ha parlat de política quan deia “política” no ha dit el que és bonic 
de dir: política municipal, ficar un adjectiu a aquesta política. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Bel 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Bel: Evidentment, jo ja hauria conclòs el debat però bé, si el senyor Dalmau 
em contesta, jo li hauré de tornar a contestar.  
 
Miri, senyor Dalmau, si el seu Govern està treballant per reduir les taxes, el que hagués de fer, potser, potser, 
dic jo eh, és començar per preparar aquesta Llei d’una altra manera i fer les coses amb una mica de calma, 
perquè si primer fem per a després desfer, vol dir que no ho hem fet bé. Aquesta la primera. 
 
En segon lloc el de la política. Tornem-hi altra vegada, és que vostè no ho entén es veu. Ell que no entén, no 
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ho entén i no ho vol entendre. Jo li dic que fer política és el que fem aquí, que tots fem política perquè tots 
els que estem aquí som polítics i que, a més a més, el que portem aquí a debatre, i precisament amb el 
tema de les taxes judicials o de l’Avantprojecte de la Justícia gratuïta, de la reforma de la Justícia gratuïta, és 
un tema que afecta a molts tortosins i tortosines perquè, malauradament, d’una manera o d’una altra, 
hauran, en algun moment de la seva vida, esperem que no però molt probablement serà així, de litigar per 
algun assumpte i, per tant, es trobaran amb aquestes taxes o es trobaran amb l’accés barrat perquè no 
podran pagar un advocat. Això és el que li venia a dir. 
 
I l’altra cosa que li voldria dir, ja per acabar, és que li recomano que es llegeixi la Llei que ha aprovat el seu 
Govern, el Govern del Partit Popular i si vol l’Avantprojecte. Si no té ni una cosa ni l’altra, jo no tinc cap 
problema en deixar-li, llegir-li i si vol li explico. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa un aclariment: Jo li cedeixo la paraula, però si li ha de dir que li explica, queden vostès i li 
explica a un altre lloc i amb calma. Té la paraula senyor Dalmau, però sàpiga una cosa: clourà la senyora 
Dolors Bel perquè és la proposant de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, no, no, jo simplement, doncs, li agraeixo el detall que té i 
quan vulgui m’explica la Llei i l’Avantprojecte. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa el següent incís: Sí, si, però un altre rato, senyora Dolors Bel li explica un altre rato. Té la 
paraula per concloure el debat, senyora Bel. 
 
Intervenció de la Sra. Bel 
A continuació pren la paraula la Sra. Bel: Simplement, donar les gràcies a tots els que ens han donat suport 
a aquesta moció i res més. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
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 del PP. 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
09 - 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: 
 
59/2012, de 24/12/2012 
60/2012, de 31/12/2012 (extraordinària i urgent) 
1/2013, de 07/01/2013 
2/2013, de 14/01/2013 
3/2013, de 21/01/2013 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 2531/2012 a la 2544/2012 
 



                                 
  

- 45 / 46 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

El consistori en queda assabentat. 
 
 
 
10 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
 
11 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

*-*-* 
 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Conscient, senyor alcalde, que aquest és un Ple molt extens, 
ampli ha estat el debat, no és la meva intenció o capteniment, com es diu al Parlament, de produir un debat. 
És més aviat, ni tant sols una pregunta, un prec. 
 
Aquesta setmana passada, principis d’aquesta hem pogut tenir coneixença a través dels mitjans de 
comunicació sobre la intenció del president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de situar en el proper 
Consell d’Alcaldes el debat sobre el plantejament de l’adscripció o no de la Ribera d’Ebre a les Terres de 
l’Ebre. Aquesta és una qüestió que crec que nosaltres, com a ciutat capital del territori, tenim un plus de 
responsabilitat per estendre la mà per poder potenciar totes aquelles actituds que despertin un sentiment 
de pertinença.  
 
Aquest no és un tema que ve d’ara, és un tema que  ve de lluny. És una comarca, diguem, “bisagra”, sovint 
es té la sensació de que l’Ebre comença a l’assut i, per tant, jo crec que més enllà de provocar obertament 
debats personalíssims, el que suggereixo i el que en aquest cas prego és que s’actuï d’una forma discreta i 
absolutament, diguem, assenyada per evitar un debat que ens porti a un desencaixament d’un territori que 
des de Riba-Roja fins a la desembocadura precisa cohesió social i precisa sentiment de pertinença. Res 
més. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: moltes gràcies, senyor Sabaté, pel seu prec, per tant no em veig obligat a 
fer una reflexió molt més llarga, però si que la faré no tan extensa. Jo vaig tenir ocasió davant dels mitjans de 
comunicació que em van preguntar de fer una reflexió entorn a aquesta qüestió i vaig dir que algunes de les 
coses que sortien en aquesta informació que vostè té a les mans no responien a la veritat i la millor cosa, 
quan una cosa no correspon a la veritat, és dir-la. Dir que quan es reivindiquen millores del serveis 
ferroviaris, com fica en aquesta notícia, no es té en compte a la Ribera d’Ebre, quan avui acabem de 
presentar una moció per diferents formacions polítiques. Jo feia referència a la que havia presentat la 
nostra, que va ser la primera que va tenir entrada en aquest Ajuntament de Tortosa, però que era la segona 
setmana del mes de gener i ja es feia constar les millores dels serveis ferroviaris, és d’alguna forma intentar 
confondre a la gent i ho hem de fer tot de forma discreta, de forma pausada però també amb la veritat per 
davant. 
 
Per tant, no es pot dir, es podran utilitzar altres arguments, però no es pot dir que tenim oblidada la Ribera 
de les reivindicacions de les millores de ferrocarril quan acabem de ser testimonis i també les diferents 
intervencions dels diferents portaveus, això és una evidència. 
 
Sí que jo deia i crec que s’ha de fer una mica les reflexions públicament, el divendres, en la direcció que 
vostè deia. Hi ha coses que s’han de fer segurament des de la discreció, ja li ben asseguro que les portem 
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fent o aquest alcalde les porta fent també des de la discreció i que sempre és important i m’aplicava el cas 
de Tortosa per a que ningú s’ofengués. Un no ha de confondre els interessos personals amb els interessos 
institucionals. Ni ha de confondre els interessos personals i particulars, que poden arribar a ser legítims, de 
qualsevol tipus, amb els interessos d’un municipi o d’un territori. I és bo fer abstracció d’aquest debat quan 
es plantegen, o d’aquestes situacions quan es plantegen debats com aquest. Una cosa és el nostre respecte 
absolut a la Ribera d’Ebre i als seus ciutadans, i el meu també, i que la Ribera d’Ebre ha de mantenir una 
relació amb poblacions o municipis del Camp de Tarragona, com la gent de Tortosa manté una relació amb 
municipis del nord d’Aragó i municipis del nord d’Aragó també mantenen relació amb Tortosa perquè 
nosaltres també, en aquest sentit, som territori ròtula. En cap moment això vol dir que aquests municipis del 
nord d’Aragó, ay, del nord Castelló hagin de ser després adscrits a les Terres de l’Ebre, ni nosaltres ens 
haguéssim d’anar, per tant, jo crec que això és un debat que s’ha de fer amb tranquil·litat, que no es pot 
vincular a una qüestió puntual d’un moment, que s’ha de respectar el sentiment i la voluntat de tots els 
ciutadans, però que no es poden fer debats en calent i jo crec que aquest debat, potser 
benintencionadament, pensem que es defensen uns interessos, però està fet, és un debat en calent que 
tampoc sé si s’ha produït o no s’ha produït o si es produirà o no es produirà, però s’haurà de respectar, ara, 
el que sí que jo m’oposo, amb el màxim respecte a tothom, amb el màxim respecte als territoris i a la gent 
dels territoris, un territori que vostè coneix perfectament i, per tant, segurament també ens pot aportar la 
seva opinió, però el que no podem dir o el que no podem acceptar és un centralisme genèric de Tortosa o 
del Baix Ebre o del Baix Ebre i el Montsià, com el de Tortosa – Amposta, com es pot despendre d’algunes 
declaracions, si no es concreta.  
 
I al final, jo sóc de l’opinió en aquest tema i en qualsevol altre, sóc de l’opinió que quan es fan acusacions o 
es fonamenten posicions en base a algunes afirmacions, el que s’ha de fer és concretar aquelles 
afirmacions. És com aquell de: escolti, és que no em volen. Però escolti, per què no el volen? I llavors veure, i 
anar a discutir de forma discreta, segurament, com vostè deia, aquestes qüestions de que no el volen. Hi ha 
institucions importantíssimes per a les Terres de l’Ebre que de forma reiterada, si no reiterada però si 
bastant sovintejada, han estat comandades per gent de la Ribera d’Ebre, estic pensant, per exemple, amb 
l’Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. I són institucions que també han col·laborat i 
col·laboren en aquesta vertebració. 
 
De totes formes, jo tampoc no sóc d’aquelles persones que crec que ni personalment ni institucionalment 
hem d’amagar el cap baix l’ala. Des del moment que algú mostra una inquietud, dir que no hi ha cap 
problema, doncs segurament, és enganyar-se. Algun problema ha d’haver quan es fan aquestes 
manifestacions, però en tot cas, doncs, li agraeixo el prec, el prenc com a tal i també els hi faig un oferiment 
al respecte, que més enllà del que es pugui debatre públicament, que bé, doncs també podem entendre hi 
ha el que hi ha, si tenen alguna aportació o, és més, si creuen que podem nosaltres tenir algun intercanvi 
d’opinions o preguntar: escolti, alcalde, com va aquest tema o quines gestions han fet?, jo m’ofereixo per a 
que privadament, fora d’aquesta publicitat que tenen el plens, que potser poden, d’alguna forma, contribuir 
a no arranjar aquesta qüestió, doncs, tal com vostè m’apuntava, poguéssim tenir aquest intercanvi 
d’opinions. 
 
En tot cas, agrair el seu prec. 
 

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