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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
5 / 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 dinou hores I cinquanta-
quatre minuts del dia vuit d’abril de dos mil 
tretze, prèvia convocatòria girada a l'efecte, es 
reuneixen en primera convocatòria al Saló de 
Sessions de la casa consistorial, els membres 
de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa que 
al marge es relacionen, a l’objecte de realitzar 
sessió ordinària sota el següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
  

− Ordinària 2/2013, de 21 de gener.  
− Ordinària 3/2013, de 04 de febrer.   

 
 

PRESIDÈNCIA 
 
02 – Proposta d’acord de suport a la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura 
UNESCO 2013”. 
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SERVEIS AL TERRITORI 

 
03 – Dictamen de proposta d’acord prestant conformitat a l’estudi presentat per ADIF per la supressió del 
pas a nivell del P.K. 196/207 de la línia ferroviària Tortosa – l’Aldea al terme municipal de Tortosa. 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord prestant conformitat a l’estudi presentat per ADIF per la supressió del 
pas a nivell del P.K. 195/490 de la línia ferroviària Tortosa – l’Aldea al terme municipal de Tortosa. 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord prestant conformitat a l’estudi presentat per ADIF per la supressió del 
pas a nivell del P.K. 195/120 de la línia ferroviària Tortosa – l’Aldea al terme municipal de Tortosa. 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Qualificacions 
àmbit església de Sant Blai”. 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’actuació rehabilitació de l’antic assecador de la 
pauma i cabassos als Reguers per acollir-se als ajuts convocats per l’ordre AAM/429/2012 del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural de la Generalitat de Catalunya en 
el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya Eix 4 Leader. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
08 – Dictamen de proposta d'acord de creació del Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i 
Arqueològic de les Terres de l’Ebre i de l’aprovació inicial del Reglament que el regula. 
 
09 –  Dictamen de proposta d'acord per a l'adhesió a la Declaració de Lleida per l’educació ambiental 
adoptada en la 13a assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
10 –  Dictamen de proposta d'acord per a l’adhesió a l’acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per un Aire Més Net. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
11 – Dictamen de proposta d'acord de supressió de preus públics i derogació de les corresponents 
ordenances. 
 
12 – Dictamen de proposta d’acord de modificació del preu públic d’entrada al Museu de Tortosa. 
 
13 – Dictamen d’aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

14 – Dictamen de proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament energètic 
i servei integral de l’enllumenat públic i del sistema semafòric del municipi de Tortosa. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
15 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra la supressió d’una paga 
extraordinària als funcionaris de Catalunya al 2013. 
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16 – Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa instant a preservar el poder adquisitiu 
de les pensions. 
 
17 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per tornar a posar en valor 
turístic l’àrea d’aparcament d’autocaravanes. 
 
18 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya sobre l’exercici de la sobirania 
fiscal a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
19 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa instant a preservar l’actual model públic 
i de qualitat dels mitjans de comunicació de Catalunya. 
 
20 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya en contra dels acomiadaments 
dels professionals i per al manteniment dels serveis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a les Terres de l’Ebre. 
 
21 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de petició a l’Ajuntament de 
Tortosa que desisteixi de la licitació del contracte de neteja d’edificis municipals i promogui una nova 
licitació que no impliqui reducció d’hores. 
 
22 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de petició de resolució de la 
concessió administrativa del pàrquing de la plaça Mossèn Sol i de la zona d’estacionament limitat 
(zona blava) per causes objectives d’incompliment i d’aplicació d’altres mesures per afavorir la 
mobilitat. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
23 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
8/2013, de 25/02/2013 
9/2013, de 28/02/2013 (extraordinària i urgent) 
10/2013, de 04/03/2013  
11/2013, de 11/03/2013 
12/2013, de 18/03/2013  
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
De la 67/2013 a la 236/2013 
 
 
24 - Informes de l’Alcaldia.  
 
25 -  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: 
 

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES: 
  

− Ordinària 2/2013, de 21 de gener.  
− Ordinària 3/2013, de 04 de febrer.   

 
*-*-* 

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

 
PRESIDÈNCIA 

 
 
02 – PROPOSTA D’ACORD DE SUPORT A LA CAMPANYA “CUINA CATALANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT: 
CANDIDATURA UNESCO 2013”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La Fundació Institut Català de la Cuina (FICC) és una fundació privada sense ànim de lucre que té 
per objectius l'estudi, la divulgació i la defensa del patrimoni culinari català. Aquesta fundació ha 
posat en marxa una campanya anomenada "Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura 
UNESCO 2013". 
  
Atès que la cuina catalana és una representació cultural i un patrimoni que cal contribuir a preservar 
i a difondre, ja que és un dels elements que forma part de la nostra identitat com a poble. 
  
Atès que la cuina catalana és una cuina amb història, ben documentada i universal. Els primers 
receptaris escrits en llengua catalana daten del segle XIV. Durant aquesta època medieval la cuina 
catalana va tenir un ressò important a diferents corts europees, sobretot a la península itàlica. 
  
Atès que la cuina catalana ja gaudeix d'un ampli reconeixement internacional, assolit en part per la 
implicació de nombrosos professionals de renom. 
 
Atès que la base de la nostra cuina són els productes de qualitat i de proximitat, que garanteixen una 
cuina saludable i sostenible. 
 
Atès que aquesta campanya és un projecte transversal de país que vol sumar i incorporar totes les 
iniciatives que es duen a terme arreu del territori català amb l’objectiu que tothom interioritzi que 
disposem d’un patrimoni culinari viu i ric que cal conèixer, estimar, preservar i gaudir. 
 
Atès que es tracta d’un projecte que generarà moviment social i cultural, tot establint dinàmiques 
positives en l’economia i en la divulgació de la nostra singularitat i de la nostra identitat cultural. 
 
Atesa la dimensió econòmica del món de la gastronomia, vinculada directament al creixement 
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econòmic del país i a la capacitat de generar riquesa. 
 
Atès que a la cuina catalana hi ha creativitat, talent i lideratge mundial. 
 
I atès que la ciutat de Tortosa disposa d’una llarga tradició d’activitats i suport a iniciatives i projectes 
vinculats al món de la gastronomia i la cuina catalana (jornades gastronòmiques, fira alimentària 
FESTAST, etc.). 
 
Per tots aquests motius el Ple de la corporació acorda: 
 

1. Donar suport a la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura 
UNESCO 2013". 

 
2. Fer-ne difusió mitjançant els canals propis de l’Ajuntament d’aquesta campanya. 

 
3. Promocionar aquesta campanya entre entitats, associacions i federacions de la ciutat de 

Tortosa per tal que li donin suport. 
 

4. Notificar aquest acord a la Fundació Institut Català de la Cuina (FICC). “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde explica lo següent en relació a la proposta: Aquesta és una proposta que ve signada 
per tots els portaveus i s’incorpora a Presidència però és una proposta del conjunt de les forces 
polítiques en representació municipal. 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PRESTANT CONFORMITAT A L’ESTUDI PRESENTAT PER ADIF PER 
LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL P.K. 196/207 DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA TORTOSA – L’ALDEA AL 
TERME MUNICIPAL DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per part de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional de la Dirección de pasos a 
nivel d’ADIF s’ha presentat a l’ajuntament un estudi tècnic referent a  la supressió del pas a nivell del 
P.K. 196/207 de la línia ferroviària Tortosa- L’Aldea situat al lligallo de l’Ardiaca. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal establint que el desplaçament de la 
passarel·la a construir per ADIF en direcció al polígon fins la rotonda que hi ha a l’accés del mateix 
configura un traçat per vianants que s’inicia al riu, discorre pel camí del Molí de Soldevila fins la nova 
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passarel·la sobre el canal i el FFCC, i des d’allí, a través del desguàs de Soldevila, arriba a la rotonda 
d’accés al polígon, facilitant el creuar l’autovia pel pas de vianants construït per enllaçar amb l’antiga 
carretera de Tortosa l’Aldea, tractant-se d’un pas, que si bé no s’hi preveu que se’n faci un ús 
important, resolt el pas per sobre del FFCC en un indret on la incidència de població es major. 
 
Atès que es defineix l’accés a la passarel·la amb una longitud de 45,76 metres i una alçada 8,55 
metres mitjançant escales i rampa, aquesta amb un 8% de pendent en compliment del Codi 
d’accessibilitat, i amb una amplària lliure de 2 metres el que permet el pas de bicicletes, preveient-se 
enllumenat en tot el seu recorregut des de la rotonda d’accés al polígon fins al camí del Molí de 
Soldevila. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta per la Comissió Informativa de Serveis al Territori en 
sessió de data 28 de març del 2013. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer.- Aprovar l’estudi tècnic presentat per l’empresa ADIF referent a la supressió del pas a nivell del 
P.K. 196/207 de la línia ferroviària Tortosa - l'Aldea, considerant favorable la solució proposada.  
 
Segon.- Notificar el present acord a la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional de 
la Dirección de pasos a nivel d’ADIF, per al seu coneixement i efectes. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde explica lo següent en relació a la proposta: Aquesta és la mateixa que la 4 i que la 5, 
la mateixa no però semblants i simplement és donar conformitat al projecte redactat per Adif a tals 
termes en algunes de les modificacions que havien estat suggerides pels serveis tècnics municipals. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PRESTANT CONFORMITAT A L’ESTUDI PRESENTAT PER ADIF PER 
LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL P.K. 195/490 DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA TORTOSA – L’ALDEA AL 
TERME MUNICIPAL DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per part de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional de la Dirección de pasos a 
nivel d’ADIF s’ha presentat a l’ajuntament un estudi tècnic referent a  la supressió del pas a nivell del 
P.K. 195/490 de la línia ferroviària Tortosa- L’Aldea situat entre l’antiga carretera de Tortosa - l’Aldea i 
la línia de FFCC. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, establint que es tracta d’un pas a nivell 
pràcticament en desús degut a l’encaixament que va quedar com a conseqüència de la construcció 
de la C-42, i que l’accés rodat a les finques es resol actualment a través de les infraestructures viàries 
existents i que el de la finca situada a la parcel·la 60 del polígon 127 es fa per l’antiga carretera de 
Tortosa- l’Aldea, no proposant-se la construcció d’un pas substitutiu per la supressió del pas a nivell.  
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Dictaminada favorablement la present proposta per la Comissió Informativa de Serveis al Territori en 
sessió de data 28 de març del 2013. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’estudi tècnic presentat per l’empresa ADIF referent a la supressió del pas a nivell del 
P.K. 195/490 de la línia ferroviària Tortosa - l'Aldea, considerant favorable la solució proposada.  
 
Segon.- Notificar el present acord a la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional de 
la Dirección de pasos a nivel d’ADIF, per al seu coneixement i efectes. “ 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PRESTANT CONFORMITAT A L’ESTUDI PRESENTAT PER ADIF PER 
LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL P.K. 195/120 DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA TORTOSA – L’ALDEA AL 
TERME MUNICIPAL DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per part de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional de la Dirección de pasos a 
nivel d’ADIF s’ha presentat a l’Ajuntament un Estudi tècnic referent a  la supressió del pas a nivell del 
P.K. 195/120 de la línia ferroviària Tortosa- l’Aldea situat al lligallo de la Petja i que connecta la 
carretera C-42 a través del camí de Santa Càndida i per sobre del canal amb el camí de la Petja. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal establint que la supressió del pas a nivell 
comporta la construcció per part d’ADIF d’una passarel·la de vianants en el punt quilomètric on se 
suprimeix el pas a nivell, i que l’accés a la mateixa amb una longitud de 54,49 metres, una alçada 
8,85 metres i una amplària lliure de 2 metres, es realitza mitjançant escales i rampa, aquesta amb un 
8% de pendent en compliment del Codi d’accessibilitat, permetent el pas de bicicletes i disposant 
també d’enllumenat.  
 
Dictaminada favorablement la present proposta per la Comissió Informativa de Serveis al Territori en 
sessió de data 28 de març del 2013. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar l’estudi tècnic presentat per l’empresa ADIF referent a la supressió del pas a nivell del 
P.K. 195/120 de la línia ferroviària Tortosa - l'Aldea, considerant favorable la solució proposada.  
 
Segon - Notificar el present acord a la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional de 
la Dirección de pasos a nivel d’ADIF, per al seu coneixement i efectes.“ 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
“QUALIFICACIONS ÀMBIT ESGLÉSIA DE SANT BLAI”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la documentació tècnica i informe que acredita la oportunitat i conveniència de la present 
modificació redactada per l’arquitecte municipal i l’informe previ favorable emès per la CUTE en sessió 
de data 26 de setembre de 2012. 
 
Vist l’informe jurídic envers l’esmentada modificació del planejament incorporat a l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 85, 96, 97 i 99 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, modificats per lla llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al 
Territori celebrada en data 28 de març del 2013. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “qualificacions àmbit església de Sant 
Blai” 
 
Segon.- Suspendre la tramitació de plans derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com també l’atorgament de llicències en l’àmbit esmentat, de conformitat amb els articles 73 i 74 del 
Text refós de la llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel 
termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
 
Quart.- Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb 
el del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.-  Sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació i a la 
Comissió Territorial del Patrimoni de les Terres de l'Ebre del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, organismes afectats per llurs competències sectorials. 
 
Setè.- Notificar el present acord als propietaris o titulars de drets reals sobre les finques afectades 
incloses dins l’àmbit d’actuació i existents durant els últims cinc anys anteriors a la data d’adopció de 
la present resolució. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde explica lo següent en relació a la proposta: A efectes de corregir un error que es va 
efectuar en el grafisme del POUM, que també tots vostès coneixen i que tampoc no requereix més 
discussió. 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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07 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ REHABILITACIÓ DE L’ANTIC 
ASSECADOR DE LA PAUMA I CABASSOS ALS REGUERS PER ACOLLIR-SE ALS AJUTS CONVOCATS PER 
L’ORDRE AAM/429/2012 DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI 
RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 
DE CATALUNYA EIX 4 LEADER. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ En data 20 de febrer de 2013, l’Ajuntament de Tortosa va presentar al Grup d’Acció Local Consorci 
per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià la sol·licitud d’ajut per a la rehabilitació de l’antic 
assecador de pauma i cabassos als Reguers dins de la convocatòria efectuada segons l’ordre 
AAM/429/2012 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural de la 
Generalitat de Catalunya en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-
2013. Eix 4 Leader publicada al DOGC núm. 6282 de 28 de desembre de 2012. 
 
Vist el requeriment efectuat en data 5 de març per part del Grup d’Acció Local Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià perquè l’Ajuntament aporti una sèrie de documentació als 
efectes  de complementar la sol·licitud d’ajut realitzada en el seu dia. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al 
Territori celebrada en  data 28 de març del 2013. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la realització de l’actuació “rehabilitació de l’antic assecador de pauma i cabassos als 
Reguers” i acollir-se  a la convocatòria d’ajuts destinats a la diversificació econòmica en àmbit 
territorial Leader segons l’ordre AAM/429/2012 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Rural de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2007-2013. Eix 4 Leader. Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural. 
 
Segon - Notificar el present acord al Grup d’Acció Local Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes adients. “ 

 
*-*-* 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
08 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DEL MUSEU DE 
TORTOSA. HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE I DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL 
REGLAMENT QUE EL REGULA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte, al que han estat 
incorporades les modificacions proposades i acceptades durant el debat i, prèviament, en Junta de 
Portaveus: 
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“ El Museu de Tortosa té com a objectius donar a conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre 
el patrimoni cultural i fomentar la recerca.  
 
Amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans en els assumptes culturals de la ciutat es 
proposa constituir el Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de 
l'Ebre. 
 
L'òrgan competent per aprovar la creació de l'òrgan i l'aprovació del Reglament que el regula és el Ple 
de l'Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en sessió del 
dia 3 d’abril de 2013. 
 
Per tot l'exposat, al Ple d’aquest Ajuntament proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar la creació del Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les 
Terres de l'Ebre, òrgan complementari de participació sectorial de l'Ajuntament de Tortosa, i aprovar 
inicialment el Reglament que en regula l'organització i el funcionament.  
 
Segon - Sotmetre el Reglament a informació pública, per un període de trenta dies hàbils mitjançant 
anunci al BOPT i al DOGC i al tauler d'anuncis municipal, als efectes de la presentació d'al·legacions i 
reclamacions. Determinar que de no presentar-se al·legacions, reclamacions i/o suggeriments durant 
aquest període, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre acord i 
es publicarà el text al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 

 

REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DEL MUSEU DE TORTOSA. HISTÒRIC I 
ARQUEOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE. 

 

 
 
Preàmbul 
 
El nou Museu de Tortosa. Històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre està ubicat a l'antic Escorxador, 
edifici modernista de principis de segle XX, obra de l'arquitecte Pau Monguió i Segura. El Museu 
revaloritza aquest edifici com a element patrimonial de la ciutat de Tortosa.  
 
Un edifici d’aquestes característiques, amb elements de gran valor artístic, resulta molt adient per a la 
configuració d’una museografia de caire contemporani. La rehabilitació de l'antic Escorxador s'ha 
efectuat en diferents fases: s'ha recuperat la volumetria original, les façanes i el tancament, s'han 
finalitzat els treballs d'urbanització i s'han adequat cinc pavellons per a usos del Museu. Aquests són 
la recepció – botiga i oficina de turisme, la sala d'exposicions permanent, la sala d'exposicions 
temporal, la sala de reserva, l'aula didàctica i les oficines. 
 
El Museu de Tortosa té com a objectius donar a conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre el 
patrimoni cultural i fomentar la recerca.  
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Amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans en els assumptes culturals de la ciutat, es 
constitueix el CONSELL ASSESSOR DEL MUSEU DE TORTOSA, d'acord amb la següent reglamentació: 
 
 
Capítol 1 - Disposicions generals. 
 
 
Article 1 - Objecte del Reglament. 
 
L’objecte d’aquest Reglament és regular el Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i 
Arqueològic de les Terres de l'Ebre, d'acord amb els articles 62 i 63 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Article 2 - Naturalesa jurídica del Consell. 
 
El Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de l’Ebre és un òrgan de 
participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Article 3 - Composició. 
 
1. El Consell Assessor és integrat per un mínim de nou i un màxim de tretze membres. 
 
2. Integren el Consell Assessor: 
 
a) El president/a, que serà el regidor/a de l’Ajuntament de Tortosa en qui l’alcalde delegui. 
b) Els vocals, amb un mínim de set i un màxim d'onze que nomenarà l'Ajuntament de Tortosa entre 

persones amb experiència reconeguda en el camp museístic, històric i cultural. 
c) El director/a del Museu de Tortosa, que actuarà a la vegada de secretari/a del Consell. 

 
3. La duració del càrrec de vocal serà de quatre anys. 
 

Capítol 2 - Funcionament  

 
Article 4 - Funcions de la presidència del Consell Assessor: 
 
a) Representar el Consell. 
b) Dirigir el Consell. 
c) Convocar les sessions del Consell, fixant-ne l’ordre del dia 
d) Presidir les sessions del Consell, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per 

causes justificades.  
e) Fer el seguiment dels informes emesos i dels suggeriments i de les propostes formulats pel 

Consell.  
f) Informar sobre els resultats de les seves propostes i dels seus suggeriments, i de qualsevol altre 

assumpte d’interès per al Museu de Tortosa. 
 
Article 5 - Funcions del Consell Assessor: 
 
a) Emetre informes, a petició de l’Ajuntament de Tortosa, sobre el funcionament del Museu. 
b) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació al funcionament del Museu. 
c) Formular propostes per a resoldre els problemes que l’afecten. 
d) Formular propostes per a l’ampliació del fons i del patrimoni museístics i per a la seva divulgació. 
e) Les altres de naturalesa anàloga que li encarregui l’Ajuntament o l’ens gestor del Museu. 
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Article 6 - Sessions del Consell. 
 
1. El Consell Assessor es reunirà dos cops a l'any, quan el president ho decideix o quan ho demanen 

cinc, almenys, dels membres del Consell.  
2. Les sessions del Consell s’han de convocar, com a mínim, amb tres dies hàbils d’antelació. 
3. Les convocatòries de les sessions han d’incorporar l’ordre del dia dels assumptes a tractar.  
4. La sol·licitud de convocatòria per part dels membres del Consell s’ha de presentar mitjançant 

proposta motivada, la qual ha de contenir l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
5. Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell es requereix la presència de, com a mínim, un 

terç dels seus membres. 
 

Capítol 3 - Dissolució del Consell 

 
Article 7 - Dissolució del Consell  
 
El Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de l’Ebre s’ha de 
dissoldre si així ho acorda el ple de l’Ajuntament de Tortosa. 
 

Disposicions finals 

 
Primera - Normativa supletòria 
 
En tot allò no previst en aquest Reglament s’ha d’aplicar la legislació en matèria de règim local, i en 
defecte d’aquesta, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Segona - Entrada en vigor 
 
Aquest reglament entrarà en vigor en el termini l’endemà hàbil de la data de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor Alcalde fa el següent aclariment: Abans de donar la paraula al regidor per a que 
faci una breu presentació, dos aclariments que hem acabat fent en Junta de Portaveus i és una petita 
modificació en aquest Reglament, en els seus articles 4t i 5è. De fet, una de les funcions del Consell 
Assessor de l’article 5è l’han passat com a funcions de la Presidència del Consell Assessor amb una 
petita matisació en la redacció. 
 
I també aclarir-los dos coses que es desprenen clarament del mateix text del Reglament, però per a 
que no hi hagi cap tipus de dubte, potser després ho farà el regidor, qui nomena el Consell Assessor 
òbviament serà aquest Ple de l’Ajuntament de Tortosa. El meu compromís és que si s’han complit els 
dies de publicació i exposició pública, el proper Consell pugui, el proper Ple pugui fer el nomenament i 
que, òbviament, perquè no està previst de cap altra forma, òbviament no hi ha cap tipus de retribució 
per a aquests consellers. 
 
Intervenció del Sr. del Pino 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Joaquim del Pino i Homedes: Senyor alcalde, 
regidors, regidores, la nostra ciutat des de finals de setembre de l’any passat gaudeix d’un nou 
equipament cultural llargament reivindicat per la ciutadania, com és el Museu. Un Museu que des del 
primer moment volíem que fos un lloc on tots els tortosins i tortosines, així com tots que ens visitin, 
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puguin conèixer d’una forma ràpida i sintetitzada la història i el patrimoni de la nostra ciutat. 
 
Un cop hem complert aquesta primera funció, el Museu ha de tenir com a principal objectiu donar a 
conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre el patrimoni cultural i fomentar la recerca, per 
tant, ha de ser principal dinamitzador de tots els actius culturals de la nostra ciutat i del territori. I així 
ho hem estat fent des del seu inici, mitjançant la programació d’exposicions temporals on anirem 
ensenyant totes les nostres reserves i prova d’això és l’exposició de pintura del nostre fons, 
denominada “Les medalles d’art de la ciutat” que tenim englobada dintre un cicle que denominem 
“Mirades a la col·lecció” i  tenim programat, per una altra banda, visites nocturnes al mateix, així com  
la proposta que avui també us presentarem, per mig de la qual volem que els últims diumenges de 
cada mes es pugui visitar de forma gratuïta i amb l’objectiu de fer-ne més promoció i difusió del 
mateix. 
 
Ara també, en uns dies, també tindrem en funcionament la pàgina web, que servirà com a una eina 
més per visitar i conèixer des d’una altra perspectiva el nostre Museu i les seves programacions. I 
també posarem en funcionament un nou equipament, en aquest cas l’aula didàctica que ja per fi serà 
una realitat i serà el lloc on es realitzaran tot tipus d’activitat, sempre relacionades amb el nostre 
Museu, la nostra cultura i la nostra ciutat. 
 
Penso que aquesta tasca de difusió del nostre bagatge és necessària per al coneixement i complicitat 
de la nostra ciutadania de cara a que ens poguéssim sentir orgullosos del que tenim. I amb aquesta 
complicitat de tots podrem convertir, com he dit abans, el nostre patrimoni cultural en un actiu molt 
potent en la vessant turística i de promoció de la nostra ciutat. 
 
És per això que, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans en els assumptes culturals de 
la ciutat, es proposa constituir el Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les 
Terres de l’Ebre com un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i, per tant, es proposa 
l’aprovació de l’òrgan i l’aprovació del Reglament que regula l’organització i el seu funcionament. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tal 
com ja ha quedat clar a la Junta de Portaveus, el dubte que teníem de que això eren tots els 
consellers no rebrien cap tipus de compensació econòmica. En tot el demés ja hi estàvem d’acord, per 
tant el nostre vot serà 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 dels membres de la corporació. 
 
 
 
09 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A L'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLEIDA PER 
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL ADOPTADA EN LA 13a ASSEMBLEA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A 
LA SOSTENIBILITAT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que l'Ajuntament de Tortosa es troba adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
Vista la Declaració de Lleida per l'educació ambiental adoptada en la 13a. assemblea de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
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Atès que per Decret d'aquesta Alcaldia 689 de 2 d'abril de 2013 es va acordar la incoació de 
l'expedient administratiu per a l'adhesió a la Declaració de Lleida de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de l'Espai Públic, al Ple de l'Ajuntament es proposa 
l'adopció del següent  ACORD: 
 
Primer - Adherir-se a Declaració de Lleida per l'educació ambiental adoptada en la 13a. assemblea de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. quin text és el següent: 
 
“ DECLARACIÓ DE LLEIDA  
 
LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL  
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que ha protagonitzat 
l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.  
 
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de 
consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i el medi, i que 
és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous models de 
governança participativa.  
 
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió ambiental 
necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la societat en àmbits de 
sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, l’eficiència energètica, la mobilitat, la 
qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i de la biodiversitat.  
 
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en una direcció 
que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les nostres ciutats i pobles.  
 
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera de Rio, la 
societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació ambiental en el nostre entorn 
més proper i, fins i tot, en el context europeu.  
 
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els ajuntaments, 
que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació ambiental que donin suport a la 
seva gestió ambiental municipal.  
 
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que ara ens acull, 
la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria d’educació ambiental per la 
Fundació Fòrum Ambiental.  
 
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport de la tasca 
innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya.  
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper que la societat civil té en aquest àmbit: el ric 
teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els professionals de 
l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania. La seva capacitat de generació de 
consciència social, de mobilització, de creació de corresponsabilitat i d’implicació han estat i són 
indispensables. 
 
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors, la Xarxa 
considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una gestió ambiental 
municipal eficient i de qualitat. 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat acordem,  
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Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que està més proper 
a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors ambientals i de coneixement i 
perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la gestió ambiental municipal i de l’eficiència en 
l’ús dels recursos naturals i econòmics.  
 
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de governança 
participativa que ens porti a una societat més sostenible.  
 
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinèrgies que condueixin a 
optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per part nostre, ens 
instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de compartir els nostres recursos amb altres 
entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar activament en alguna de les campanyes 
de sensibilització que s’organitzin des de la Xarxa.  
 
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la 
conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats d’educació 
ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues.  
 
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la gestió 
ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat.  
 
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un espai de 
creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d’aprenentatge de la 
corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer la tasca municipal 
en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir la creació de xarxes 
escolars i espais d’intercanvi entre actors educatius, com a elements de potenciació de la 
sostenibilitat i de la cohesió territorial.  
 
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en particular 
amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.  
 
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat social, per 
fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació en el sector de l’educació ambiental 
i la sostenibilitat.  
 
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que proporcionen 
en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de comunicació, així com per 
assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a la informació ambiental i la participació 
pública en la presa de decisions.  
 
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la mateixa Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i projectes comuns que promoguin 
la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les polítiques ambientals locals. 
 
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal, per tal que el 
personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la corresponsabilitat ambiental i 
dels comportaments ambientalment correctes.  
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió tenen en 
eficiència i estalvi dels recursos.  
 
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens municipals abans 
del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar el 
màxim suport al compromís local envers l’educació ambiental.  
 



                                   

- Pàg. 16 / 86 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 
 

Segon.-  Donar trasllat d'aquest acord a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde explica lo següent en relació a la proposta: A la vegada, després, ja els hi dic ara, 
procediríem a l’adhesió a aquesta xarxa. Entenc que es un tema també dictaminat, conegut i que pot 
comptar amb el recolzament de tots els regidors i regidores presents i entenc que el posicionament de 
vot serà el mateix respecte al punt desè, que és precisament la proposta d’adherir-se, l’Ajuntament de 
Tortosa, a l’acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire Més Net. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
10 –  DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A L’ADHESIÓ A L’ACORD DE LA XARXA DE CIUTATS I 
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UN AIRE MÉS NET. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que l'ajuntament de Tortosa es troba adherit a la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
Vist l'acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire Més Net. 
 
Atès que per Decret d'aquesta Alcaldia 689 de 2 d'abril de 2013 es va acordar la incoació de 
l'expedient administratiu per a l'adhesió a l'acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
per un Aire Més Net. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de l'Espai Públic, al Ple de l'Ajuntament es proposa 
l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Adherir-se a l'acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire Més Net. 
quin text és el següent: 
 
“ ACORD de la  Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net 
 
La contaminació de l'aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i el medi ambient. 
 
Es considera que és una de les causes principals de diverses malalties cardiorespiratòries, entre elles 
l'asma (actualment la pateixen el doble de persones que fa 30 anys). Diversos estudis científics han 
evidenciat que la contaminació atmosfèrica que prové del trànsit rodat s’associa no només amb 
efectes a curt termini (major incidència de malalties i morts cardiorespiratòries en dies amb pics de 
contaminació), sinó també amb efectes a llarg termini a causa de l’exposició crònica a aquests 
contaminants. 
 
S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió per sobre del 
límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest contaminant representaria un increment d’uns 
14 mesos en l’esperança de vida. 
 
Des de fa anys s’estan adoptant mesures, com el control de les emissions de substàncies nocives a 
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l'atmosfera i la millora de la qualitat dels combustibles, que han contribuït a avançar. No obstant això, 
el problema de la qualitat de l’aire a les ciutats segueix sense resoldre’s, especialment per 
contaminants com el diòxid de nitrogen i el material particulat, malgrat s’han aconseguit reduir les 
emissions de molts contaminants, per exemple el plom i el diòxid de sofre. 
 
La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l'Aire, arran del procés per a adoptar una nova 
estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar-la a tot Europa. En 
aquest sentit, l’edició 2013 de la Setmana Verda Europea se centrarà enguany en la qualitat de l’aire. 
 
La normativa europea en aquesta temàtica estableix que s’han de definir plans i programes per 
restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on se superin els valors de referència 
legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i el medi. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme responsable de 
l'avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat que des de l’entrada en vigor del valor 
límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) 
determinat per directives europees, es sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats 
per aquests contaminants en un àmbit que comprèn 40 municipis de les zones de qualitat 1 i 2 de 
Catalunya. 
 
En aquest context, el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric la regió compresa en l’àmbit de diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per ambdós contaminants. Concretament, la 
zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric per NO2 i PM10 afecta els termes municipals 
següents  
 
Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, 
Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, 
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze 
del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. 
 
Les ciutats i pobles signatàries d’aquest acord coincidim que el problema de la qualitat de l’aire a les 
aglomeracions urbanes és evident, i que està causat principalment per la producció de gasos 
contaminants derivats del trànsit i especialment pels vehicles dièsel, tant si circulen per les vies 
urbanes com per les infraestructures de comunicació que travessen els termes municipals 
(contaminació difusa). 
 
Això fa que els problemes en la qualitat de l’aire tinguin un caràcter estructural i siguin d’abast 
territorial general, i per això hagin d’abordar-se des dels corresponents nivells de responsabilitat 
(europeu, estatal, regional) de forma coordinada. Actuar només al final de la cadena, sobre la 
ciutadania, perquè és més visible, no farà millorar de forma efectiva la qualitat de l’aire de les nostres 
ciutats. 
 
Una millora de la qualitat de l’aire suposaria un benefici considerable per a la salut de milions 
d’habitants. 
 
Les ciutats i pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i per aquests 
motius 
 
I N S T E M 
 
1. A la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat perquè impulsin directives i mesures 
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legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que produeixen òxids de nitrogen i altres 
emissions de gasos i partícules que poden afectar la salut. 

2. A la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per definir una nova 
estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar la qualitat de 
l'aire a tot Europa, i aportar finançament per aplicar-les. 

3. Al Govern de l’Estat a aprovar i executar el Plan nacional de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 2013-2016 (Plan Aire). 

4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a Catalunya 2011-2015. 
De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i regional 
constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments hauríem de redactar posteriorment 
els respectius plans locals de qualitat de l’aire, per tal de definir les actuacions i concretar les 
mesures correctores pel que fa a la qualitat de l’aire en l’àmbit de les nostres competències 
municipals. 

5. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats i pobles, i de la 
comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire, mitjançant la creació de la comissió de seguiment oportuna i d’acord amb els 
recursos que el propi Pla prevegi. 

 
Com a actuacions concretes a desenvolupar de forma prioritària, les ciutats i pobles   
 
D E M A N E M 
 
6. Al Govern de l’Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a promoure un parc de 

vehicles de motor de menors emissions de contaminants locals a través de la modificació de 
l’impost especial sobre carburants per tal de gravar més el gas-oil que la gasolina, atès les 
emissions de NO2 i partícules que generen; i la modificació de l’impost de matriculació en funció 
de les emissions de NO2 i partícules dels vehicles. 

7.  Al Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles de motor en funció de les 
seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu visible pels compradors de vehicles. 

8. Al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi un esforç per comunicar a la població de 
forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la qualitat de l’aire: modificant l’Índex 
Català de Qualitat de l’Aire i ponderant les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de trànsit, suburbanes i de fons d’una mateixa zona. 

9. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat sostenible i 
d’impuls de vehicles nets - i a definir aquest concepte -. 

10. A la Diputació de Tarragona, en l’àmbit de les seves competències, que doni suport a les ciutats i 
pobles per tal d’aplicar els nostres compromisos i facilitar el coneixement, recopilació i intercanvi 
de bones pràctiques i promoure la publicació d’un catàleg d’accions municipals per millorar la 
qualitat de l’aire, a publicar en el termini d’un any. 

 
Les ciutats i pobles entenem que, a l’escala local i al nivell de competències que pertoca, tenim un 
paper clau a desenvolupar per promoure un aire més net a les ciutats. Per aquests motius ens  
 
C O M P R O M E T E M 
 
1. A col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire. 
 
2. A col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i coordinada en 

l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de l’aire atmosfèric al conjunt del territori i a 
cadascun dels municipis. 

 
3. A aprovar els plans locals de la qualitat de l’aire o incorporar els criteris de millora de la qualitat de 

l’aire als respectius plans de mobilitat i d’energia sostenible local. 
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4. A aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en el Plan nacional 
de calidad del aire, en el Pla d’adequació per la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya 2011-
2015 i previstes en els nostres plans locals per tal de millorar la qualitat de l’aire. 

 
Aquestes accions podran incloure: 
 
a. L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la modificació de l’impost de circulació 
en funció de les emissions de NO2 , partícules i CO2, si així s’habilita als ens locals a nivell estatal. 
 
b. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i resta d’entitats supralocals, 
per informar de forma coordinada a la població sobre els nivells de qualitat de l’aire i promoure 
actuacions conjuntes de sensibilització per un Aire més Net. 
 
c. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l’ús de vehicles nets. 
 
d. L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2 , partícules i CO2 
 
e. La facilitació de la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles de gas i l’extensió de la 
xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
f. La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i establir vies amb el trànsit 
restringit per anar a peu i en bicicleta. 
 
g. Modificar les ordenances municipals d’edificació per preveure i exigir espai suficient per 
l’aparcament de les bicicletes en els projectes de noves edificacions (habitatges i oficines). 
 
h. Impulsar mesures per reduir el material particulat provinent d’altres fonts: obres públiques, 
ressuspensió, serveis municipals. 
 
i. I altres incloses en els plans esmentats i el catàleg d’accions municipals per millorar la qualitat de 
l’aire. 
 
Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un 
Aire més Net en els respectius plens municipals i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords 
que s’hi adoptin, per tal de donar la màxima visibilitat al nostre compromís. 
 
I a notificar a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya el 
present Acord. 
 
Segon.-  Donar trasllat d'aquest acord a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat.  “ 
 

 
*-*-* 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
11 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE SUPRESSIÓ DE PREUS PÚBLICS I DEROGACIÓ DE LES 
CORRESPONENTS ORDENANCES. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la participació en l'activitat 
turística Viu lo Riu (Núm. P-9) aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament en data 1 de desembre 
de 2008 i publicada al BOPT núm. 294 de 22 de desembre de 2008. 
 
Vist que des de l'any 2009 la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Tortosa no ha tornat a realitzar 
l'activitat turística “Viu lo Riu”, la qual està regulada per l'ordenança fiscal núm. P-9, i que actualment, 
no es contempla de nou la seva realització. 
 
Vista l'ordenança fiscal reguladora del preus públics del servei de bus turístic de Tortosa (Núm. P-11) 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 5 de juliol de 2010 i publicada al BOPT núm. 161 de 14 de 
juliol de 2010. 
 
Vist que des de l'any 2010 la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Tortosa no ha tornat a realitzar 
l'activitat turística “bus turístic”, la qual està regulada per l'ordenança fiscal núm. P-11, i que 
actualment, no es contempla de nou la seva realització.  
 
Vista l'ordenança fiscal reguladora del preu públic d'entrada a l'espai museístic del Centre d'Acollida 
Turística de Tortosa (Núm. P-13) aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 7 de març de 2011. 
 
Vist que actualment la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Tortosa no contempla el pagament del 
tiquet d'entrada per la visita a l'espai museístic del Centre d'Acollida Turística de Tortosa, el qual està 
regulat per l’Ordenança fiscal núm. P-13. 
 
Vist l’expedient per a la supressió dels preus públics abans esmentats, amb l’informe de l’interventor 
municipal. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 27 
de març de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la supressió del preu públic per la participació en l'activitat turística Viu lo riu i la 
derogació de la seva corresponent Ordenança núm. P-9.  
 
Segon - Aprovar la supressió del preu públic del servei de bus turístic i la derogació de la seva 
corresponent Ordenança núm. P-11.  
 
Tercer - Aprovar la supressió del preu públic d'entrada a l'espai museístic del Centre d'Acollida 
Turística de Tortosa i la derogació de la seva corresponent Ordenança núm. P-13.  
 
Quart - Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública durant el període de trenta dies, 
comptadors des de la publicació del corresponent anunci al BOP de Tarragona, a fi què els interessats 
puguin presentar suggeriments i/o al·legacions. En el cas que en l'esmentat termini no se’n presentin 
l’esmentat acord s'entendrà definitivament aprovat.  
 
Cinquè - Publicar l'anunci d'informació pública al BOP de Tarragona i al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament. “ 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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12 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC D’ENTRADA AL MUSEU 
DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Museu de Tortosa és un equipament cultural que presta un servei públic de foment de la cultura, 
amb unes funcions de conservació, difusió i recerca dels béns patrimonials del fons municipal, 
composat pel conjunt de peces que expliquen la història de Tortosa i el seu territori, des de la 
prehistòria fins al segle XX. 
 
El preu públic P-17 d'entrada al Museu de Tortosa estableix les tarifes d'accés a la visita de l'exposició 
permanent, que conté una selecció de les peces més representatives.  
 
L'Ajuntament de Tortosa vol apropar el Museu de Tortosa als ciutadans i fer accessible 
econòmicament la visita a una de les instal·lacions emblemàtiques de Tortosa, l'antic Escorxador, amb 
l’accés lliure l'últim diumenge de cada mes. 
 
També es vol incloure als titulars de la targeta Sefarad Card, de la Red de Juderías de España, en els 
supòsits dels visitants al Museu de Tortosa amb entrada reduïda, per tal que puguin gaudir de la 
mostra de la història i la cultura jueva a Tortosa. 
 
Aquests descomptes no afectaran el resultat de l'informe econòmic – financer sobre el Museu de 
Tortosa, emès en data 6 de setembre de 2012, en què es recollia la previsió d'ingressos i despeses 
del Museu.   
 
De conformitat amb el disposat als articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès l'informe favorable d'Intervenció i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim 
Interior, de data 4 d'abril de 2013, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer - Aprovar la proposta de modificació del preu públic d'entrada al Museu de Tortosa, amb la 
inclusió de les tarifes següents: 
 
Tipologia Entrada Servei d’audioguia 
Últim diumenge de cada mes Gratuïta 2 € 
Reduïda Titulars de la Sefarad Card 2 € 1,50 € 

 
Segon - Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per al seu coneixement general.  “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa el següent incís en relació a la proposta: Dictamen de proposta d’acord de 
modificació del preu públic d’entrada al museu de Tortosa, en el sentit que abans avançava el regidor 
de Cultura a efectes de que l’últim diumenge de cada mes l’entrada sigui gratuïta i també la 
incorporació de la targeta Sefarad Card, la targeta de la Red de Juderías.  
 
 

*-*-* 
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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 dels membres de la corporació. 
 
 
 
13 – DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE L’ARXIU DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que l’equip de govern municipal té l’objectiu de millorar el sistema de gestió documental de 
l’administració municipal i donar compliment a la Llei 10/2001 que prescriu que els municipis amb 
més de 10.000 habitants han de disposar d’un servei d’arxiu i d’un sistema de gestió documental 
equiparable a tot Catalunya. 
 
Vist que en aquest àmbit d’actuació s’ha efectuat diverses actuacions com són l’adequació dels 
espais destinats a allotjar els diferents arxius departamentals, l’adequació de l’espai físic per a l’Arxiu 
Central i la disponibilitat de la figura de l’arxiver municipal. 
 
Atès que l’Arxiu té per missió dissenyar, implantar, mantenir i avaluar el sistema de gestió dels 
documents administratius a l’Ajuntament de Tortosa resulta necessari elaborar i aprovar el Reglament 
de funcionament de l’Arxiu municipal per tal de formalitzar-ne el funcionament. 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament de l’Arxiu de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió del 
dia 4 d’abril de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment el Reglament de l’Arxiu de l’Ajuntament de Tortosa, quin text íntegre 
s’inclou com Annex al present acord. 
 
Segon - Sotmetre el present acord i el Reglament que n’és objecte al tràmit d’informació pública 
durant el període de trenta dies, comptadors des de l’endemà de data de la darrera publicació del 
corresponent anunci al BOP de Tarragona i al DOGC, durant el qual es podrà formular al·legacions. 
 
Tercer - Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi formulat cap al·legació, el 
Reglament referit esdevindrà aprovat definitivament, de forma tàcita, procedint-se a la seva publicació 
íntegra al BOP de Tarragona.  
 
Quart - Autoritzar a l’Alcalde per a l’aprovació dels models i formularis així com d’aquelles instruccions 
detallades de desenvolupament de l’esmentat Reglament que siguin necessàries per a la efectiva 
implantació del servei d’arxiu d’aquest Ajuntament.  
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CAPÍTOL 1: MISSIÓ, FUNCIONS I OBJECTIUS DE L’ARXIU 

1.1 Missió 
 
L’Arxiu té per missió dissenyar, implantar, mantenir i avaluar el sistema de gestió dels documents 
administratius a l’Ajuntament de Tortosa i assessorar els ens instrumentals que en depenen en temes 
de gestió documental, en compliment de la Llei 10/2001 d’arxius i documents. 
 
Les eines bàsiques són el quadre de classificació, les taules d'avaluació documental, el calendari de 
conservació i de transferències, el control dels préstecs i les consultes, els inventaris de la 
documentació, la política de preservació i de conservació de la documentació i el catàleg de 
procediments d’arxiu, a més de les aplicacions informàtiques de registre, expedients, arxivament i 
gestor documental. 
 
1.2 Objectius i funcions 
 
Els objectius de l’Arxiu són donar compliment a la Llei 10/2001 quan prescriu que els municipis amb 
més de 10000 habitants han de disposar d’un servei d’arxiu i d’un sistema de gestió documental 
equiparable a tot Catalunya, i en aquest sentit, l’Arxiu de l’Ajuntament de Tortosa posarà les bases per 
a la implantació dels estàndards en gestió documental. Per tal d’acomplir aquests objectius, les 
funcions de l’Arxiu són els següents: 
 
• Implantar i mantenir el sistema de gestió dels documents administratius.  
 
• Elaborar i mantenir el quadre de classificació de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
• Elaborar propostes de taules d’avaluació documental per presentar a la Comissió Nacional 

d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) i aplicar les taules ja aprovades. 
 
• Establir pautes per als arxius de gestió de les diferents unitats de l’Ajuntament. 
 
• Formar i assessorar el personal de l’Ajuntament i especialment els responsables dels arxius de 

gestió sobre l’aplicació del sistema de gestió dels documents administratius. 
 
• Gestionar la destrucció de la documentació administrativa. 
 
• Gestionar les transferències, la consulta i el préstec de la documentació semiactiva. 
 
• Realitzar els tractaments arxivístics sobre la documentació transferida a l’Arxiu Central: 

inventaris, catàlegs, descripcions normalitzades, aplicació de les Taules d’Avaluació Documental i 
altres. 

 
• Fer un control/seguiment de les condicions ambientals dels diferents arxius del sistema.  
 
• Intervenir en casos d’afectacions de la documentació per plagues biològiques, inundacions o 

qualsevol altra causa que incideixi sobre la conservació i la restauració dels documents.  
 
• Dissenyar una política de prevenció amb l’establiment de protocols d’actuació en casos de 

contingències. 
 
• Proporcionar a les diferents unitats un servei de consulta i de préstec de la documentació 

transferida a l’Arxiu Central; el servei de consulta serà obert també als ciutadans des del moment 
en què es donin les circumstàncies necessàries que el puguin fer possible (quadre d’accés a les 
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diferents sèries, inventaris, aplicacions informàtiques de consulta, espai de consulta, eines de 
reproducció, etc.). 

 
• Fer d’interlocutor amb l’Arxiu Comarcal en els temes relatius a la documentació municipal que 

s’hi custodia, des la les transferències fins a la signatura conjunta de les aplicacions de les 
Taules d’Avaluació Documental. 

 
• Col·laborar en la normalització i manteniment de les plantilles i models de documents, formularis 

i impresos. 
 
• Col·laborar en la simplificació i normalització dels procediments de les unitats administratives. 
 
• Col·laborar amb la secretaria en l’inventari patrimonial de l’Ajuntament, en els aspectes 

relacionats amb el patrimoni documental. 
 
• Col·laborar en la implantació de l’administració electrònica des de l’òptica de la gestió 

documental i aportant-hi el necessari enfocament d’arxiu per tal d’assegurar l’autenticitat, la 
fiabilitat, la integritat i la usabilitat de la documentació electrònica. 

 
1.3. Organització i adscripció 
 
L’Arxiu s’adscriu a l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Tortosa, estarà integrada com a 
mínim per un tècnic superior arxiver i s’ubica a la planta baixa de l’Ajuntament, on disposa d’un 
dipòsit documental (Arxiu Central) i d’un despatx. Quan es donin les condicions de treball i d’espai, es 
disposarà d’un lloc d’atenció al públic i de consulta. 
 
Considerant el caràcter transversal de la gestió documental en l’organització, es crearà una 
Taula/Comissió d’Arxiu amb la missió de millorar el servei i de resoldre les incidències amb les unitats 
clients; aquesta Taula/Comissió estarà integrada pel mateix Arxiu, pel cap de l’Àrea dels Serveis 
Centrals i pels caps de les diferents àrees de l’Ajuntament,  i es reunirà almenys un cop a l’any. 
 
 

CAPÍTOL 2: DEFINICIÓ DEL SISTEMA ARXIVÍSTIC I DE GESTIÓ DOCUMENTAL 

 
2.1 Sistema de gestió documental 
 
La Llei 10/2001, d’arxius i documents, defineix la gestió documental com “el conjunt d’operacions i 
de tècniques, integrades en la gestió administrativa general,  basades en l’anàlisi de la producció, la 
tramitació i els valors dels documents, que es destinen a la planificació, el control, l’ús, la conservació 
i l’eliminació o la transferència dels documents a un arxiu, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-
ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible”. 
 
2.2 Sistema arxivístic 
 
El sistema arxivístic de l’Ajuntament de Tortosa està format per dos subsistemes interns, els arxius de 
gestió i l’Arxiu Central, i un d’extern, l’arxiu històric. D’acord amb els principis de la disciplina i la Llei 
10/2001, d’arxius i documents, els dos primers responen a un valor administratiu de la 
documentació, mentre que el tercer se centra en el valor històric un cop superada la seva vigència 
administrativa. 
 
Arxius de gestió (documentació en fase activa) 
 
Els arxius de gestió són els espais de les oficines productores, i sala annexa si se’n disposa, on es 
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custodia la documentació generada durant els últims cinc anys. Excepcionalment, i d’acord amb 
l’Arxiu, es poden consensuar períodes superiors o inferiors als cinc anys, per interès de la unitat 
productora o per aplicació de normatives legals específiques. 
 
Arxiu Central (documentació en fase semiactiva) 
 
L’Arxiu Central és l’espai de la planta baixa identificat com a tal i destinat a la custòdia de la 
documentació de més de cinc anys i fins als 15/30 anys. A més, a l’Arxiu Central es troba també el 
despatx de la Unitat d’Arxiu.  
 
Arxiu històric (documentació en fase històrica) 
 
És l’arxiu on es custodia la documentació superior als 15/30 anys i altres col·leccions documentals 
provinents de donacions. L’Ajuntament de Tortosa manté un conveni amb el Departament de Cultura 
de la Generalitat, conveni subjecte a la Llei 10/2001, d’arxius i documents, i al Reglament dels arxius 
comarcals, en virtut del qual el fons històric municipal hi és dipositat i subjecte a la gestió pròpia 
d’aquell organisme coordinada amb l’Ajuntament. 
 
2.3 Elements i procediments del sistema de gestió documental  
2.3.1 Classificació 
 
La classificació és l’acció d’identificar un document o expedient administratiu mitjançant el quadre de 
classificació.  
 
Per tal de classificar els documents administratius es fa servir el Quadre de classificació de la 
documentació municipal de l’Ajuntament de Tortosa, el qual és l’eina que ha de permetre intitular i 
codificar tots els expedients de l’Ajuntament. 
 
El Quadre de classificació té un caràcter funcional, i per tant molt més permanent que una 
classificació orgànica, i conté totes les sèries d’expedients que poden arribar a existir dins la 
corporació i altra documentació de caràcter no reglat. 
 
2.3.2 Transferència 
 
Existeixen dos tipus de transferències, la interna i l’externa. La transferència interna consisteix a 
enviar, des de l’arxiu de gestió de cada unitat administrativa al dipòsit de l’Arxiu Central, els 
expedients tancats que ja no siguin de consulta habitual. Aquests expedients han de romandre a les 
unitats fins als cinc anys després de la data del seu tancament i passat aquest termini (i en cas que 
l’expedient no estigui encara actiu) s’ha de transferir a l’Arxiu Central. L’eina per a la gestió de les 
transferències és el Calendari de conservació i de transferència. 
 
Per a efectuar una transferència cal omplir el Full de petició de transferència, adjuntat a aquest 
reglament com a annex, que pot ser en paper o en format electrònic, en el qual figuraran el nombre de 
capses/unitats a transferir, el nom del responsable de la unitat productora, els codis de les sèries 
documentals que es volen transferir i la relació d’expedients que conté cada capsa, o en tot cas els 
expedients extrems de cada capsa tot indicant els buits que hi puguin haver.  
 
Per poder transferir els expedients a l’Arxiu Central cal que els expedients estiguin classificats, 
esporgats i instal·lats correctament d’acord amb les instruccions annexes. 
 
La transferència externa consisteix a enviar documentació des de l’Ajuntament a l’Arxiu Comarcal. 
Aquesta mena de transferència és responsabilitat de l’Arxiu i se seguiran les pautes acordades amb 
l’Arxiu Comarcal a tal efecte. 
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2.3.3 Descripció 
  
La descripció té per finalitat disposar d’un inventari i/o catàleg de la documentació de l’Ajuntament i 
d’instruments de recuperació de la informació. La descripció és responsabilitat de l’Arxiu,  mentre que 
les unitats només cal que compleixin les instruccions referides a arxivament i identificació, que ja 
inclouen elements autocontinguts quant a la descripció. Per la seva part, l’Arxiu mirarà de 
confeccionar instruments de descripció normalitzats tot seguint la Norma de descripció arxivística de 
Catalunya i altres estàndards descriptius. Un cop es disposi d’un inventari general, l’Arxiu en farà 
arribar periòdicament una còpia actualitzada a cada unitat per tal d’afavorir la petició de préstecs i de 
consultes. 
 
2.3.4 Avaluació  
 
Un cop s’ha acabat la fase activa de l’expedient i un cop transferit aquest a l’Arxiu Central, l’Arxiu ha 
d’aplicar la normativa d’avaluació documental. Avaluar vol dir decidir quins expedients originals es 
poden eliminar i quins cal conservar, quant de temps i on es conservaran, segons el seu valor cultural, 
informatiu o jurídic. Per a avaluar caldrà seguir les directives de l’organisme que té competències en 
matèria d’avaluació documental, la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest sentit, s’estableixen quatre tipologies generals de documentació: 
 
- Documentació sense valor administratiu (còpies i documentació de treball), la destrucció de la qual 

és responsabilitat de les unitats administratives d’acord amb les instruccions annexes. 
- Documentació destructible abans dels cinc anys, segons les TAD, sense comunicació prèvia a la 

CNAATD però amb supervisió de l’Arxiu, d’acord amb les instruccions annexes. 
- Documentació destructible als cinc o més anys, segons les TAD; és responsabilitat de l’Arxiu 

l’aplicació de les TAD amb la corresponent comunicació a la CNAATD, a més de realitzar noves 
propostes d’avaluació o de signar les comunicacions de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre a la CNAATD 
referides a documentació municipal que s’hi custodia.  

- Documentació de conservació permanent, pel seu valor informatiu, històric i probatori legal, o bé 
perquè no existeix una TAD aplicable. Aquesta documentació és susceptible de ser transferida a 
l’Arxiu Comarcal als 15 anys del tancament de l’expedient, si bé en alguns casos la seva 
permanència a l’Ajuntament pot ser major. 
 

L’eina per tal d’aplicar una política d’avaluació és el Calendari de conservació i de transferències. 
 
L’Arxiu mantindrà un registre d’eliminació de la documentació informatitzat, d’acord amb les 
especificacions de la CNAATD. 
 

3. SERVEI DE PRÉSTEC I DE CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓ TRANSFERIDA 

 
Es considera que existeix un préstec quan la documentació surt de l’Arxiu Central per un període 
determinat i d’acord amb el protocol que s’explica tot seguit; en canvi, parlem de consulta quan 
s’accedeix a la documentació puntualment en el mateix Arxiu Central per cercar a una informació o bé 
reproduir algun document. 
 
Per poder demanar el préstec d’un expedient cal que prèviament s’hagi transferit a l’Arxiu Central. Els 
expedients transferits a l’Arxiu Central els poden consultar i demanar en préstec la pròpia unitat 
administrativa que els ha transferit o una altra unitat que necessiti fer-ne la consulta o tenir-lo en 
préstec amb comunicació prèvia a la unitat que l’ha generat. 
 
Per poder demanar els expedients en préstec o consulta cal fer-ho a través del Full de sol·licitud de 
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préstec - consulta, que es presenta com a annex. En el cas d’un préstec, l’Arxiu Central es queda una 
còpia del full, la unitat sol·licitant una altra, totes dues segellades, i una tercera es posarà en el lloc 
que ocupava l’expedient/unitat d’instal·lació, com a testimoni de la seva situació en préstec. Per cada 
expedient demanat cal omplir un full diferent. Mentre la documentació és en préstec en les oficines 
sol·licitants, cal que deixin un testimoni de qualsevol document que pugui sortir de la mateixa unitat 
per tal d’evitar la pèrdua o disgregació de la documentació que conforma l’expedient. 
 
El préstec se servirà al moment si la documentació està inventariada i les necessitats del servei ho 
permeten. 
 
Els expedients en préstec s’han de retornar abans de la data de finalització, que és de tres mesos, i si 
es necessita més temps cal avisar l’Arxiu Central perquè es prorrogui el préstec. Quan es retornin 
efectivament, l’Arxiu Central lliurarà una còpia del document de préstec signat conforme s’ha tornat 
correctament. 
 
Els expedients s’han de tornar tal i com es van lliurar, és a dir, no es pot treure cap documentació ni 
modificar o eliminar informació. Si hi ha alguna addició, cal informar del fet en el full de sol·licitud de 
préstec en el moment del seu retorn a l’Arxiu Central. En cas de pèrdua o modificació de la 
documentació de l’expedient, la persona responsable serà qui n’hagi signat la sol·licitud. 
 

4. PRESERVACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ: CONTROL DE LES CONDICIONS 
AMBIENTALS I ACTUACIÓ PER DETERIORAMENTS 

 
L’Arxiu és l’encarregat de fer el control i el seguiment de les condicions ambientals de la 
documentació, tant a l’Arxiu Central com en els diferents arxius de gestió, en compliment d’una 
necessària política de prevenció que eviti haver de recórrer a actuacions de restauració per 
deteriorament. Per tal d’acomplir aquesta funció, l’Arxiu realitzarà periòdicament un control ambiental 
en els diferents arxius mitjançant instruments de precisió, i si es constaten medicions de temperatura 
i/o humitat inapropiades proposarà mesures correctores, tals com ventilació, deshumidificació, etc. A 
més, cal també preveure mesures preventives de desinfectació i desratització. 
 
Així mateix, caldrà mantenir convenis amb altres institucions, perquè es pugui actuar un cop detectats 
deterioraments en la documentació, i dissenyar protocols d’actuació en casos d’emergència.  
 
Finalment, en cas d’accident sobrevingut en la documentació, com ara inundacions, les unitats han 
de posar-se en contacte amb l’Arxiu per coordinar les accions necessàries tant per a prevenir-ne de 
nous com per a recuperar la documentació malmesa.
 

5. FUNCIONS I RESPONSABILITATS DELS ARXIUS DE GESTIÓ 

 
Les instruccions annexes a aquest Reglament especifiquen la manera com les unitats han d’ajustar 
els seus procediments de treball en referència al sistema de gestió documental. Amb caràcter 
general, però, les funcions i responsabilitats de les unitats quants als arxius de gestió són les 
següents: 
 
• Designar un responsable per a cada arxiu de gestió i comunicar-ho a l’Arxiu. Per defecte, el 

responsable és el cap de la unitat. 
 
• Classificar i codificar els documents en el moment en que són produïts d’acord amb el quadre de 

classificació. 
 
• Identificar i arxivar els documents i expedients. 
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• Donar d’alta els expedients que gestionin a l’aplicació i actualitzar-ne les dades. 
 
• Mantenir els expedients que gestionin complets i correctament formats, identificats, ordenats i 

arxivats adequadament en unitats d’instal·lació (capses, fibros, lligalls, llibres…), d’acord amb les 
instruccions annexes. 

 
• Aplicar les Taules d’Avaluació Documental (TAD) en la transferència de la documentació 

semiactiva a l’Arxiu Central i d’acord amb l’Arxiu, i eliminar, prèvia comunicació a l’Arxiu, les 
còpies i documents amb vigència administrativa inferior a 5 anys d’acord amb les instruccions 
annexes. 

 
• Preparar i executar les transferències de documentació i expedients a l’Arxiu Central d’acord amb 

les instruccions annexes. 
 
• Retornar complets a l’Arxiu Central els expedients en préstec. 
 
 

ANNEX I. INSTRUCCIONS PER A LA UNITATS 

 
Identificació i etiquetatge d’expedients 
 
 
• Les carpetes dels expedients han d’anar correctament identificades: s’ha de posar el nom i 

acrònim d’unitat, el codi de classificació de l’expedient, el títol, l’any d’inici i tancament de 
l’expedient i el número de l’expedient, i si cal el de volum o peça si l’expedient el conformen 
diverses carpetes. Per exemple: 

 
 

www.tor tosa.cat 
 

 

EXPT. NÚM  2013-SAC-A1201-037     PEÇA/VOLUM  1/2      ANY 2013 

A1201   INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 
DEL MUNICIPI 

Inscripció de l’Associació XXX 

 
 
• A l’interior de la carpeta de l’expedient, cal numerar a llapis en un extrem del primer full cada 

document que el conforma de manera seqüencial. Els expedients que deriven d’un procediment 
reglat aprovat han d’incorporar un índex de documents i aquests s’han de numerar d’acord amb 
l’índex. Els que es deriven d’un procediment lliure no reglat cal que incorporin una relació dels 
documents que el conformen ordenats cronològicament. 
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Identificació i etiquetatge d’unitats d’instal·lació (capses, fibros) 
 
 
• Les unitats d’instal·lació han d’anar també adequadament identificades amb el nom o 

acrònim de la unitat productora, el codi o epígraf del quadre de classificació  i els anys 
extrems, i si és possible també els números d’expedients extrems (expedient inicial i 
expedient final). Exemple: 

 
 
 

 

ALC 

A0214   ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES D’ENS 
LOCALS – PACTE TERRITORIAL 

Del 2013-ALC-A0214-001 
al 2013-ALC-A2014-006 

 
 

 
• Quant als expedients i les capses que s’hagin generat abans del present Reglament i/o abans de 

disposar de les aplicacions informàtiques necessàries per complir-lo, les unitats de l’Ajuntament 
han d’adaptar-les tant com sigui possible al nou format que es deriva de l’aplicació d’aquestes 
instruccions. 

 
• A cada capsa generada, independentment de la seva classificació, li correspondrà en origen un 

número seqüencial que caldrà marcar a llapis en la part inferior de l’etiqueta. Per al control de les 
capses i per tal de facilitar anualment l’aplicació del Calendari de conservació i de Transferències 
(amb la consegüent destrucció o transferència a l’Arxiu Central), les unitats disposaran d’una 
aplicació informàtica. 
 

Classificació 
 
Els passos que cal seguir per classificar un expedient que s’acaba d’obrir són:   
• Buscar en el quadre quina sèrie li correspon, i si escau quina tipologia. 
 
• Cal donar a l’expedient un nominal (un codi identificatiu únic) dins una mateixa sèrie/tipologia 

d’expedients d’un mateix any. El codi de l’expedient el generarà l’aplicació informàtica de gestió 
d’expedients amb el format següent: ANY – UNITAT - CODI SÈRIE - NÚMERO SEQÜENCIAL.  

 
• La classificació s’ha de consignar en la portada de l’expedient, d’acord amb les instruccions 

d’identificació; més endavant, també cal consignar-la en la capsa d’arxiu definitiu, també d’acord 
amb les instruccions d’identificació. 

 
• Si no hi ha cap codi que s’ajusti al tipus d’expedient que s’obre, cal consultar la incidència a 

l’Arxiu, que consensuarà amb el responsable de la unitat productora l’assignació d’un codi ja 
establert o bé la creació d’un nou codi. 

 

www.tor tosa.cat 
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Avaluació  
 
A les unitats productores els correspon la neteja en els expedients d’una sèrie de documents genèrics 
amb escàs valor administratiu que han de ser eliminats per les unitats administratives un cop s’hagi 
acabat el seu període d’utilització sense que calgui comunicar-ho a l’Arxiu Central: 

 
- Còpies de documents dels quals es conserven els originals a la mateixa unitat administrativa.  
 
- Còpies de butlletins oficials. 
 
- Caràtules de fax i paper de control sempre que no continguin informació complementària, i 

rellevant, respecte el document que s’envia o rep.  
 
- Fulls de fax quan arriba l’original.  
 
- Notes internes sempre que no continguin informació important.  
 
- Notes i esborranys a mà que no siguin l’única informació que es té d’una reunió, entrevista, 

projecte o conversa telefònica important.  
 
- Documents impresos repetits. Només es conservarà un exemplar a l’expedient; per exemple: 

només es conservarà a l’expedient un exemplar del tríptic d’una exposició, la resta es 
conservaran a part per repartir i un cop obsolets s’eliminaran.  

  
- Sobres de correspondència rebuda. Només es conservarà el sobre si ha estat enviat per correu 

certificat i la data i número de certificat no consten en el document o si per alguna raó especial 
es necessités tenir constància de la data del mata-segells. Observació: si a la carta no hi constés 
l’adreça, s’hi anotarà a llapis abans d’eliminar el sobre.  

 
- Còpies d’un mateix text enviat a diversos remitents. Se’n guardarà només una còpia juntament 

amb el llistat de tots els remitents sempre que totes les còpies tinguin el mateix número de 
registre de sortida.  

 
- Dossiers de premsa. En el cas de retalls de premsa que formin part d’un expedient es guardaran 

en aquest. Si per alguna raó es volen conservar reculls de notícies, no es consideraran ni 
tractaran mai com a documents administratius.  

 
- Esborranys anteriors a la redacció definitiva d’un text i que no es consideren necessaris per 

entendre el procés d’elaboració del text definitiu o la resolució administrativa. Per exemple, si per 
arribar a redactar un conveni s’han produït internament diversos esborranys fins a arribar al text 
que es posarà a consideració de l’altra part, aquests esborranys s’eliminaran. Si sobre aquest 
text definitiu l’altra part hi introdueix modificacions que obliguen a redactar una nova versió 
totalment o parcialment modificada, caldrà conservar aquesta primera versió.  

 
- Propaganda rebuda que no tingui cap mena d’interès per a la unitat administrativa. La 

propaganda que pugui tenir interès es guardarà en dossiers de proveïdors i s’anirà posant al dia.  
 
- Llistats que s’actualitzen periòdicament. Per exemple els llistats de l’estat de partides 

pressupostàries, els llistats d’adreces que no formen part d’un expedient o llistes d’organismes i 
persones per enviar-los comunicacions.  

 
- Polítiques i procediments: circulars, instruccions, directrius que no han estat produïdes per la 

unitat orgànica.  
 
- Còpies de documents d’altres administracions o institucions que només tenen valor referencial 
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com a models, per elaborar informes, normatives, sistemes d’organització.  
 
- Llistes de persones per assistir a actes.  
 
- Oficis de tramesa (originals i còpies) quan no acompanyen documentació que s’hagi d’adjuntar a 

un expedient. En canvi l’ofici de tramesa que acompanyi un informe preceptiu es conservarà a 
l’expedient juntament amb aquest informe.  

 
- Fulls de sol·licituds d’audiències o entrevistes si aquesta informació ha estat recollida en un 

document recapitulatiu i si no contenen anotacions d’interès.  
 
- Sol·licituds de reserva de sales i d’espais diversos.  
 
- Comandes de material fungible d’oficina i reclamacions de comandes endarrerides.  
 
- Fotocòpies de justificacions sobre permisos i llicències que han estat enviades.  
 
- Còpies d’actes d’òrgans col·legiats (comissions, consells, juntes). La Secretaria de l’òrgan 

col·legiat conservarà les actes originals formalitzades i signades un cop han estat aprovades, la 
resta de membres que en formen part no han de conservar les còpies de les actes més enllà del 
període informatiu immediat.  

 
- Còpies simples d’informes tècnics rebuts a títol informatiu, que no han generat cap tràmit i per 

tant no s’han integrat en un expedient.  
 
A part d’aquesta documentació genèrica, el Calendari de conservació i de transferències, d’acord 
amb les Taules d’Avaluació Documental (TAD) publicades al DOGC, ha de preveure les sèries 
específiques de cada unitat que són susceptibles de ser eliminades abans dels cinc anys des del seu 
tancament. En aquests casos, cal que el responsable de l’arxiu de gestió ompli el Full de sol·licitud de 
destrucció, que pot ser en paper o en format electrònic, l’enviï a l’Arxiu i si és procedent en faci 
l’eliminació. 
 
Si alguna unitat, per necessitats del servei o per la seva pròpia dinàmica, no vol eliminar la 
documentació que legalment pertoca, caldrà que n’assumeixi la custòdia permanentment, atès que 
no es podrà transferir a l’Arxiu Central. 

 
Transferència 
 
Per poder transferir els expedients a l’Arxiu Central cal que: 
 
- Estiguin classificats segons el Quadre de classificació de la documentació administrativa del 

Departament. 
 
- Les carpetes dels expedients i les unitats d’instal·lació estiguin correctament identificades. 
 
- La documentació estigui neta de clips, gomes, “post-its”, plàstics i qualsevol altre element que la 

pugui malmetre. 
 
- S’extraguin també les còpies, esborranys, publicacions oficials, llistats renovables, etc. 
 
- Es posin els expedients en unitats d’instal·lació (preferentment, capses d’arxiu definitiu de foli 

prolongat  M-80, però també capses M-70 o de doble fons, i en menor mesura fibros per a 
documentació que no genera un expedient pròpiament) i en el llom figuri el número seqüencial 
únic que identifica cada capsa. 
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- Les capses han d’estar carregades racionalment i no han de sobrepassar el seu volum natural. A 
l’interior, els expedients han d’estar ordenats i els lloms situats homogèniament. 

 
- S’avisi telefònicament o mitjançant correu electrònic la persona responsable de la recepció de 

transferències de l’Arxiu Central, la qual indicarà quan es poden baixar físicament les capses a 
l’arxiu després d’haver verificat visualment que la transferència està degudament preparada. 

 
- En arribar la documentació a l’Arxiu Central, l’Arxiu lliurarà una còpia signada del full de 

transferència com a acceptació provisional de dipòsit i custòdia mentre no es realitzi la verificació 
del que s’ha transferit. 

 
Un cop s’hagi comprovat el contingut de les unitats d’instal·lació transferides i ubicada la transferència 
a l’Arxiu Central en un lloc permanent, aquest enviarà els llistats dels expedients/capses transferits i 
se signarà el Full definitiu de transferència. Si hi hagués deficiències greus en la transferència, es 
poden retornar expedients o capses perquè se solucionin abans de signar definitivament. Mentre 
durin les operacions de verificació de la transferència, el servei de préstec a què es refereix el capítol 
4 pot ser interromput per a aquella documentació que encara no hagi estat comprovada“. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ a l’exposició de la proposta, el senyor Alcalde fa la següent introducció: Un aspecte 
que jo crec que és bastant important i per això, encara que sigui molt breument, cediria la paraula a la 
regidora responsable de l’Àrea, la senyora Matilde Villarroya, per a que fes una breu presentació. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora de l’Àrea, senyora Matilde Villarroya i Martínez: 
Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, els hi explico molt breument en què consisteix el 
Reglament que portem avui a aprovació, que no deixa de ser l’últim pas d’un procés que ja es va 
iniciar fa uns anys amb l’habilitació d’espais per a reserva de tot el que és la documentació 
administrativa en els diferents departaments i unitats. A la vegada, després com a segon pas es va 
crear el que és l’Arxiu Central, el qual ja és dipositari de la majoria dels documents de l’Ajuntament de 
Tortosa i la creació d’una figura, que és l’arxiver municipal, que és el responsable en última instància 
de tot el que és la documentació i la seva gestió. 
 
L’últim pas que s’ha realitzat, i de la mà de l’arxiver municipal, ha sigut la creació d’aquest Reglament, 
que el que pretén és establir una sèrie de protocols d’actuació pel que fa referència a tot el que són 
els circuits administratius i la gestió d’expedients, a la vegada que intenta formar a totes les persones 
responsables dintre de cada departament del que són els processos administratius, estableix el que 
és normativa i intenta estandarditzar tot el que són els procediments i tots els models i plantilles de 
documents i, a la vegada, en última instància la destrucció d’aquells documents que cal que siguin 
destruïts, així com la transferència i la consulta dels documents administratius que és dipositari 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
En aquest sentit, el que aconseguirem i com a conseqüència d’aquest Reglament, el que es pretén és 
agilitzar tot els que són els processos administratius i simplificar els tràmits de manera que, com a 
última conseqüència, el ciutadà en surti beneficiat.  
 
Per tant, això és el que intenta regular aquest Reglament i volia aprofitar per agrair la feina feta per 
l’arxiver municipal, senyor Estrampes, així com tot el Departament Tècnic en la redacció d’aquest 
Reglament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Hem observat que es tracta d’un 
Reglament molt tècnic i molt ben fet, vull dir. I voldríem felicitar al tècnic o als tècnics responsables de 
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la seva elaboració, perquè és una feina molt bona, molt ben feta i jo crec que això se’ls ha de felicitar, 
igual que a la regidora o la regidoria que ho hagi impulsat, però potser a la regidoria el que li 
demanaríem és que una altra vegada no ens ho enviïn al dossier, que uns dies abans ens ho facin a 
mans per a que ho poguéssim mirar. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Villarroya: Només volia comentar que la documentació, en el moment 
en què es va convocar la Comissió, estava a disposició de vostès, o sigui, això. La Comissió la vam fer i 
quan es va convocar, estava. Però de totes maneres intentarem ser més àgils en aquest tema. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El vot és afirmatiu. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. En tot cas reiterar que, 
efectivament, tota la documentació del Ple se’ls hi fa arribar quan es convoca el Ple, però quan es 
convoquen les comissions que dictaminen els temes que han d’anar al Ple, aquesta documentació si 
vostès la demanen ja està a la seva disposició.  
 
En tot cas, coincideixo amb vostè senyor Monclús, és un Reglament molt solvent tècnicament i, jo crec 
que és el més important, fa un parell d’anys, dos anys i mig, no recordo ara exactament, per primera 
vegada l’Ajuntament de Tortosa va tenir arxiver per treballar estrictament en els fons administratius 
del propi Ajuntament i també en els patrimonials. 
 
Ara van fer la nova ubicació, doncs, vam designar uns arxius, un Arxiu Central i uns arxius de 
departament i jo crec que ara aquest Reglament culmina tot aquest procés que ha de tenir una 
continuïtat i que és normal que una institució tan important com l’Ajuntament de Tortosa disposi 
d’aquestes eines per tractar millor tota la informació, que a vegades és complexa i també requereix 
tota la sensibilitat i cura tècnica per poder-ho fer i, per tant, ara estem en condicions de poder-ho fer. 
En tot cas, agrair a tots el seu recolzament. 

 
 

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

ESPAI PÚBLIC 
 
 

14 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC I SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I DEL SISTEMA 
SEMAFÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient de referència X-2012-EQU-00031, de contractació del ‘SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC I 
SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I DEL SISTEMA SEMAFÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA’, 
que fou incoat per Resolució d’Alcaldia núm. 1519 /2012, de data 2 d'agost en base a l'informe - 
proposta emès en data 1 d'agost pel director de l'àrea de l'Espai Públic, que inclou els corresponents 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que contenen les 
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determinacions necessàries per a la realització de l’objecte del contracte, així com els informes del 
secretari general i de l’interventor municipal. 
 
Atès que ha quedat acreditada en l'expedient, d'acord amb allò que preveu l'art. 22 del TRLCSP, la 
naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant la contractació i la idoneïtat d'aquesta per 
satisfer-les atesa la insuficiència de mitjans propis.  
 
D'acord amb allò que estableix la disposició addicional 2a del Text refós de la llei de contractes del 
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb les 
facultats del Ple municipal en matèria de contractació. 
 
Amb el Dictamen previ favorable emès en data 4 d'abril de 2013, 2 per la Comissió Informativa de 
l'Espai Públic. 
 
Al Ple municipal proposo  l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 

annexos a aquest acord que regeixen el contracte de “SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC I 
SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I DEL SISTEMA SEMAFÒRIC DEL MUNICIPI DE 
TORTOSA”, amb les següents característiques: 

 

Tipus de contracte. Contracte administratiu mixt de subministraments i serveis. 

Descripció de l'objecte. 

Contempla la realització de les següents prestacions: 
 
Prestació P1 – Serveis energètics: Subministrament i gestió de 
l’energia que comporta les actuacions d’explotació necessàries pel 
correcte funcionament de les instal·lacions objecte del contracte. 
Aquesta prestació inclou el pagament dels costos de l’energia 
consumida per les instal·lacions objecte del contracte, la gestió de 
factures, així com la contractació de l’empresa comercialitzadora 
elèctrica. Inclou, també, el control i la gestió del funcionament del 
sistema d’enllumenat públic i de la xarxa semafòrica. 
 
Prestació P2 – Manteniment: Reparació amb reposició i substitució, 
si s'escau, de tots els elements deteriorats en les instal·lacions per 
aconseguir el seu perfecte funcionament i rendiment de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior i de tots els seus components. 
Tanmateix s’inclou el manteniment de la xarxa semafòrica. 
 
Prestació P3 – Reposicions: Subministrament i instal·lació del 
material necessari per a la reposició programada dels components de 
les instal·lacions d'enllumenat exterior. 
 
Prestació  P4 – Obres de millora i renovació de les instal·lacions 
consumidores d’energia: Realització i finançament de la inversió 
inicial consistent en les obres de millora i renovació de les 
instal·lacions de l’enllumenat exterior que s’especifiquen en el Plec de 
prescripcions tècniques i en els annexos. 
 
Prestació P5 – Inversions en estalvi energètic i energies renovables: 
Millora de l'eficiència energètica mitjançant la incorporació d’equips i 
instal·lacions, que fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica i l’ús 
d’energies renovables. 
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Prestació P6 – Treballs complementaris: Execució de treballs no 
programats relacionats amb l’enllumenat públic o amb la xarxa 
semafòrica, en el marc d’aquest contracte i que no corresponen a 
treballs específics de prestacions anteriors. 

Codificació CPV. 

09310000-5 Subministrament ininterromput energia elèctrica. 
31500000-1 Material d'il·luminació i làmpades elèctriques. 
45310000-3 Treballs d'instal·lació elèctrica. 
50232000-0 Serveis de manteniment d'instal·lacions d'enllumenat 
públic i semafòric. 

Termini contractual. 12 anys, improrrogable. 

Tramitació. Ordinària. 

Procediment. Obert amb pluralitat de criteris d'adjudicació, subjecte a regulació 
harmonitzada. 

Pressupost de licitació. 
7.763.007,02 €,   IVA no inclòs. 
1.630.231,47 €,   IVA 21 %. 
9.393.238,49 €,  IVA inclòs. 

Valor estimat del 
contracte. 9.703.758,78 €, possibles modificacions (25%) incloses. 

Preu global oferta. Pond. 50% 

Preus unitaris treballs complementaris. Pond. 10% 
Criteris d'adjudicació 
avaluables 
automàticament. 

Reducció termini substitució lluminàries, equips i 
làmpades i implantació sistema telegestió. Pond. 5% 

Millores proposades. Pond. 20% 

Proposta d'implantació del sistema de telemesura de 
quadres i telegestió. Pond. 5% 

Memòria descriptiva sobre metodologia, organització 
i  mitjans proposats per al servei de manteniment i 
reposicions. 

Pond. 5% 

Criteris d'adjudicació 
sotmesos a la formulació 
d'un judici de valor. 

Grau d’informatització ofert per gestionar l’inventari, 
comunicats i informes, així com la formació 
proposada pel personal. 

Pond. 5% 

Garanties. 
Provisional: no s'exigeix. 
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, descomptat 
prèviament el valor corresponent al subministrament energètic. 
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Requisits específics del 
contractista. 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica exigida en els 
termes que preveu el Plec de clàusules administratives particulars 
del contracte. 

Publicitat de la licitació. 
 BOP, DOCG, BOE, DOUE, perfil del contractant i tauler d'anuncis. 

Termini per a la 
presentació d'ofertes. 

Mínim de 52 dies, a comptar des de l’endemà de la tramesa de l’anunci 
al DOUE. L’anunci de la licitació concretarà el dia i hora en què recaurà 
el venciment del termini. 

 
SEGON - Sotmetre els Plecs de clàusules administratives particulars del contracte aprovats, 

juntament amb les seves corresponents prescripcions tècniques, a informació pública pel 
termini de vint dies, a comptar des de l'endemà hàbil següent a la data de la darrera 
publicació de l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,  d'acord  amb allò que preveu l'art. 277.1 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, perquè es puguin presentar reclamacions. Transcorregut el termini 
d'informació pública sense que s'hagin formulat reclamacions als esmentats Plecs, 
aquests es consideraran, sense cap més tràmit, definitivament aprovats. 

 
TERCER - Aprovar, condicionadament a què els Plecs de clàusules administratives i prescripcions 

tècniques del contracte es considerin definitivament aprovats, l'expedient de contractació, 
que es tramitarà de forma ordinària i mitjançant procediment obert, amb pluralitat de 
criteris d'adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada.  

 
QUART -   Aprovar la depesa plurianual  que resulta del contracte d'acord amb el quadre adjunt: 
   

Anualitat  Despesa sense IVA Despesa, IVA inclòs 

2013 102.550,53 € 124.086,14 € 

2014 594.938,88 € 719.876,04 € 

2015 672.906,44 € 814.216,79 € 

2016 672.906,44 € 814.216,79 € 

2017 672.906,44 € 814.216,79 € 

2018 672.906,44 € 814.216,79 € 

2019 672.906,44 € 814.216,79 € 

2020 672.906,44 € 814.216,79 € 

2021 672.906,44 € 814.216,79 € 

2022 672.906,44 € 814.216,79 € 

2023 672.906,44 € 814.216,79 € 

2024 672.906,44 € 814.216,79 € 

2025 336.453,22 € 407.108,40 € 

Total 7.763.007,02 € 9.393.238,49 € 
 
CINQUÈ - Autoritzar la despesa màxima per a la present anualitat que la contractació comporta, per 

import, IVA inclòs, de CENT VINT-I-QUATRE MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS (124.086,14 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària SER-16500-21300 – 
Manteniment instal·lacions enllumenat. 
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SISÈ -  Assumir, d'acord amb l'abast plurianual de la despesa determinat en el punt núm. quatre 

d'aquests acords, l'obligació de consignar en el pressupost municipal de la resta d'exercicis 
inclosos dintre del termini de vigència del contracte les quantitats suficients per a fer front 
a la despesa prevista per a la respectiva anualitat sense perjudici de tenir en compte el 
coeficient d'adjudicació i la revisió de preus que, si s'escau, pugui correspondre. 

 
SETÈ - Efectuar la convocatòria de la licitació, conjuntament amb la informació pública dels Plecs i 

condicionadament a que aquests puguin considerar-se definitivament aprovats,  pel 
termini que finirà en la data que es farà constar en l'anunci de licitació i que no serà 
inferior als cinquanta-dos dies naturals comptats des de l'endemà de la tramesa d'aquest 
al DOUE,  mitjançant anuncis que es publicaran al  Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de l'Estat i DOUE. 
Així mateix la licitació s'anunciarà en el perfil del contractant al web institucional de 
l'Ajuntament de Tortosa (www.tortosa.cat), on també podran obtenir-se els Plecs i al tauler 
d'anuncis de la corporació. Cas que es formulin reclamacions als Plecs abans que aquests 
puguin considerar-se definitivament aprovats restaria suspesa la convocatòria de la 
licitació fins la resolució d'aquestes. 

 
VUITÈ  - Facultar l'Il·lm. Sr. alcalde per a la realització de tots aquells actes que siguin necessaris per a 

l’execució dels precedents acords. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a l’exposició de la proposta, el senyor Alcalde fa la següent introducció: En tot cas, cediré 
breument també la paraula al regidor responsable de l’Àrea d’Espai Públic, al tinent d’alcalde, senyor 
Domingo Tomàs, per a que ens faci una presentació d’un tema que estàvem esperant, ja feia temps 
que s’estava treballant i que jo suposo que ho farà ell, però personalment vull agrair, doncs, el treball 
dels tècnics de la casa, igual com als tècnics del CODE que ha estat fonamentals per a que això arribi 
avui a bon port i poguéssim tenir totes les avantatges que segurament ara ens anomenarà el tinent 
d’alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Tomàs 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor de l’àrea, senyor Domingo Tomàs i Audí: Alcalde, 
regidores i regidors, avui ens arriba, com deia l’alcalde, al plenari de l’Ajuntament de Tortosa, per a la 
seva aprovació, el Contracte de gestió de l’enllumenat públic i semafòric del municipi de Tortosa.  
 
L’objectiu principal d’aquesta proposta és la voluntat d’aconseguir una millora en l’eficiència 
energètica i l’estalvi econòmic. Per aquest motiu s’ha de reconèixer i felicitar, com deia l’alcalde, als 
tècnics del CODE en la seva extraordinària auditoria de l’estat actual de l’enllumenat públic i el treball 
conjunt realitzat pels mateixos tècnics del CODE i la direcció i supervisió per part del tècnic de Medi 
ambient de l’Ajuntament de Tortosa, així com la sincronització i treball en equip realitzat per l’àrea 
econòmica, Contractació i el departament de Serveis del mateix Ajuntament. 
 
Abans de concloure aquesta presentació amb algunes dades i condicions del contracte de gestió de 
l’enllumenat públic, em referiré breument als detalls més evidents de la necessitat d’engegar aquest 
nou procés. 
 
L’enllumenat públic de la nostra ciutat podríem dir que, més enllà de la renovació realitzada 
principalment a les zones del Centre i casc antic en els darrers anys, acumula dècades de deficiència 
en optimització energètica i qualitat del propi sistema. Ara queda constància de la necessitat d’actuar 
sobre 7.534 punts de llum o faroles, cadascuna amb la seva particularitat, en ser de peu, d’alçades 
diferents o de paret. D’aquestes lluminàries més de 4.000 són de vapor de mercuri, altament 
contaminants i amb un consum molt elevat. Les altres, fins arribar a les 7.534, de vapor de sodi i 
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fluorescents. A més, cal destacar l’equip de reactàncies que regula la posada en marxa de tots els 
punts de llum, aquestes estan desfasades, totalment, atès que representen una pèrdua directa 
d’energia entorn un 20%. 
 
Rellevant també la potència contractada, actualment de més de 2.000 kilowatts per tot el sistema 
d’enllumenat públic. Aquest últim detall és fàcil de comparar a la potència que tothom ha contractat a 
casa seva i ens farem una idea de la magnitud de la proposta que els presentem. 
 
Més allà del component tecnològic de les diferents lluminàries, s’ha de destacar que més de 2.000 
unitats necessiten un canvi total, fins i tot en la seva forma, atès que els globus i les històriques 
faroletes de braç en caçoleta d’alumini a la punta han passat totalment d’època.  
 
Altre tema serà l’adaptació a tots els capçals que compleixen normativa i que només serà necessari 
modificar l’interior del mateix pels components ceràmics que representen el canvi tecnològic. 
 
L’objectiu general de la proposta que els presentem és el següent: Aconseguir un estalvi energètic del 
61 % en enllumenat públic i, a la vegada, del 80% en semàfors.  
 
Com ho farem tot això? Apostant per làmpades d’halogenurs metàl·lics, principalment en potències 
entre 35 i 100 watts. Aquesta tecnologia ens dona una llum càlida que s’adapta perfectament a la 
nostra visió i no ens distorsiona la gamma cromàtica de colors. 
 
El casc antic, ara per ara, seguirà amb lluminàries de vapor de sodi que aporten aquesta llum de color 
groc que ressalta i afavoreix l’entorn monumental del cor de la nostra ciutat. 
 
A més comptarem en la regulació de nivell d’Il·luminació punt per punt en aquelles làmpades de més 
de 100 watss. Aquest punt és extraordinari per la seva prestància, possibilitant regular en un mateix 
carrer punt per punt, prioritzant els encreuaments o passos de vianants entre altres necessitats. 
 
Els rellotges astronòmics per control d’encesa i apagada a tots els quadres ens permetran adaptar-
nos perfectament a les diferents estacions de l’any i millorar en la regulació post canvi d’horari. 
  
Els semàfors també incorporen una gran millora i els 575 punts de llum actuals passaran a la 
tecnologia led amb un consum per punt de 15 watts respecte els 250 actuals. Aquí la millora de la 
eficiència arribarà a un 80%, a la vegada que unificarem els comandaments dels quadres semafòrics 
obsolets i també passats d’època. 
 
En resum, unificarem tot allò que ara adquirim per separat en un únic interlocutor, subministrament 
d’energia, inversió per l’eficiència energètica i manteniment de les instal·lacions. 
 
Per tot això, proposem un contracte per 12 anys que permet amortitzar la inversió i, a la vegada, 
representa un estalvi directe a les arques de l’Ajuntament i EMD’s d’un 20%, aproximadament entorn 
uns 3 milions d’euros en la durada del contracte. 
 
Per finalitzar aquesta intervenció, voldria fer una menció a què la proposta de contracte que espero 
sigui aprovada, preveu la posada en marxa i recuperació dels punts de llum de tota la ciutat i els seus 
pobles. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Tomàs, bé nosaltres, des de Plataforma per Catalunya sempre ens hem mostrat favorables a qualsevol 
mesura que fomenti o respecti el medi ambient, el consum energètic responsable i que fomenti 
l’estalvi i els canvis necessaris per millorar l’eficiència i el rendiment de qualsevol aparell. 
 
Tots, n’estic segur que a casa nostra ens hem anat adaptant a reduir el consum dels aparells 
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elèctrics, bombetes, electrodomèstics i poc a poc, quan toca canviar-los, adquirim nous productes 
amb menys consum i més eficiència energètica. Creiem que això és també el que s’ha de fer a Tortosa 
i en aquest sentit entrar al segle XXI en tot el que es refereix a la reducció del consum energètic, 
millora d’instal·lacions d’enllumenat públic i el sistema semàforic i avui en dia tenim tot un grapat de 
noves tecnologies, nous productes i nous sistemes per això, per poder-ho fer. Cert que hi ha hagut un 
retard, perquè això s’hauria d’haver fet ja fa anys però bé,  li ha tocat ara, doncs toca ara. Per altra 
banda també tenim que el dictamen de l’interventor de l’Ajuntament és favorable.  
 
Creiem que això no únicament és bo per a Tortosa, sinó que és indispensable posar en marxa totes 
aquestes novetats. Creiem que és un moment, home, potser no històric però sí molt important per a la 
nostra ciutat, tot i que s’hauria d’haver fet fa molts anys. Això ens aportarà tota una sèrie 
d’instal·lacions modernes, productes de qualitat, productes que estalviaran, segons aquest projecte, 
sembla ser que un 20% de consum energètic, amb el corresponen estalvi per a les arques de 
l’Ajuntament. I també sembla ser que ens garanteix un manteniment per aconseguir el funcionament 
correcte i que tot funcioni correctament. 
 
També volem recordar, i això és important que ho tinguin en compte, que des del primer dia que 
nosaltres vam arribar aquí, al grup municipal de Plataforma per Catalunya, sempre hem tingut molt 
clar que allò que sigui bo per a Tortosa i per als tortosins, serà bo per a Plataforma per Catalunya, tant 
si ho presenta el Govern municipal com si ho presenta qualsevol altre grup dels aquí representats. 
Això ho hem mantingut des del primer dia i mentre jo sigui aquí es mantindrà fins l’últim dia. Totes les 
decisions que pren aquest grup municipal es prenen a Tortosa, nosaltres no depenem ni de 
Tarragona, ni de Barcelona, ni de Madrid; tot el que es decideix es decideix aquí i pel bé de Tortosa.  
 
Tindran el nostre vot de confiança en aquest projecte que ens han presentat, però tinguin en compte 
que un vot de confiança no és un xec en blanc, per tant, si tot això que ens presenten es va complint i 
realment el manteniment és bo, és correcte i realment es pot controlar tot el que anem estalviant, 
nosaltres serem els primers en felicitar-los. En cas contrari, també vull dir que serem els primers en 
ser molt crítics. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo penso un 
poc com el que acabo de sentir al final, no?, que si la contractació serveix per aconseguir la renovació 
de, per exemple, 7.534 làmpades públiques, d’enllumenat públic, bé. I si això suposa un estalvi 
energètic del 60% en l’enllumenat públic i del 80% en semàfors, doncs bé. I si això suposa  un estalvi 
econòmic d’aproximadament 200.000€ a l’any, doncs molt bé. Tot el que sigui bo per a la ciutat de 
Tortosa, tot el que sigui bo per a la ciutadania, tortosins i tortosines, a mi, vull dir a nosaltres ens 
pareix de meravella. 
 
Dit això, i avanço que el nostre vot serà favorable a la moció, favorable també d’una forma cautelar, no 
cautelar, favorable totalment però esperant que doni resultat, aquesta contractació, en tots els seus 
aspectes que se’ns han presentat. El que voldria fer és una petita reflexió, no? Jo crec personalment i 
el Partit Popular jo crec que també, que tant el sector públic com el sector privat són complementaris, 
això no vol dir que hi hagin moments, circumstàncies econòmiques, etc., que pugui, facin decantar 
una balança cap a un lloc o a cap a un altre. Jo estic convençut sempre de què el sector públic i el 
sector privat són complementaris, i si no ho són ho han de ser. No sóc contrari al principi de 
privatització, sempre que tingui una raó de ser, ja que la privatització suposa reconèixer de forma 
implícita que el sector públic no és capaç de gestionar d’una forma eficaç i eficient un servei 
determinat. O, que jo crec que és aquest el cas, o que busca una inversió que no pot fer front en 
aquest moment. Per tant, és favorable per aquest últim lloc, que jo crec que és el que està passant en 
aquesta situació. 
 
Ens preocupa, ens preocupen alguns punts del contracte, que no l’hem vist però hem vist l’exposició 
que se’ns ha donat en comissió informativa, una bona exposició per part del senyor Domingo, però 
ens preocupa per exemple la llargària de 12 anys de contractació, no? Ens preocupa, o ens dol que no 
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es pugui, d’alguna forma, afavorir a la petita i mitjana empresa de Tortosa o del municipi o de les 
Terres de l’Ebre, accedir. És legal, és així però ens dol accedir a poder quedar-se en aquesta contracta, 
però bé, tot això són preocupacions i, en definitiva, estem d’acord, pensem que és una mesura molt 
important en el que és enllumenat públic i semàfor. Ens queda l’enllumenat dels edificis municipis, 
etc., però bé, com he dit al principi, nosaltres avui votem de forma favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem davant 
d’una proposta d’aprovació del Contracte administratiu de subministrament energètic i servei integral 
de l’enllumenat públic i del sistema de semàfors al municipi de Tortosa. 
 
En primer lloc, el que volem fer des del nostre grup municipal és també felicitar als tècnics que han fet 
possible la realització d’aquest contracte, que sabem que des de feia temps que s’estava realitzant 
precisament. 
 
En segon lloc, també volem recordar que és una mancança històrica l’eficiència energètica en el sí de 
l’enllumenat de la nostra ciutat i de tot el nostre municipi, tant la seva eficiència, la seva qualitat, com 
el seu manteniment.  
 
Per tant, en principi ens sembla positiva aquesta proposta, que a través de permetre una gran inversió 
es pugui estalviar consum, es pugui renovar tot l’enllumenat de la nostra ciutat i a més a més en surt, 
en principi tal i com està a les clàusules del contracte, aproximadament en un 20% més barat per al 
propi Ajuntament. 
 
I estem d’acord, pensem que és necessari, però el que, tal i com s’ha dit aquí, succeeix al nostre grup 
municipal és que pensem que aquest projecte és un projecte de ciutat perquè va més enllà d’aquest 
mandat, és a 12 anys vista i, per tant, aquí s’està comprometent tot el model d’enllumenat, de 
semàfors, el model energètic de manteniment per als propers mandats. En aquest sentit ens hagués 
agradar poder-ho, per exemple, comparar amb altres propostes que hi ha i experiències a altres 
ciutats del nostre país, i pensem que la forma en què se’ns ha presentat no és la correcta, perquè va 
ser només, fa només uns dies, el dijous passat a migdia concretament i, a més a més, no tota la 
informació que va acabar arribant el divendres, la qual cosa impossibilitat, com a mínim a aquest 
grup, estudiar, analitzar tota la lletra petita d’una proposta de contracte tan important per als propers 
12 anys. 
 
Per tant, una vegada més, tot i que podem compartir moltes de les coses que es diuen aquí, el que 
demanem és que la informació ens arribi, se’ns faci arribar amb molt temps, molt més abans del que 
s’ha fet fins ara i més tenint en compte que fa molt temps que s’està proposant, de fet a les últimes 
eleccions municipals hi ha una de les propostes que l’actual Govern municipal portava. Per tant, tot i 
que podem entendre i votar a favor del què és la proposta en general, el que farem serà abstenir-nos 
en el sentit aquest de què no ens ha arribat la informació a temps. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Està clar que la il·luminació d’una 
ciutat és una de les competències obligatòries que han d’assumir els ajuntaments, igual que tenir les 
clavegueres a punt, l’abastament d’aigua potable, vull dir que això és una de les coses més 
importants que té que fer un ajuntament. I avui ens demanen que prenguem una decisió sobre la 
contractació del subministrament energètic durant, bé, fins l’any 2025. Això ens compromet amb 9,4 
milions d’euros. 
 
Clar, es va convocar una comissió informativa, igual que ha dit ara el senyor Jordan, no?, el dijous. 
Després es va lliurar un “power point” amb quatre imatges el divendres, vull dir, jo crec que tot això és, 
o sigui, gairebé t’has de ficar davant de dir sí o no amb els ulls tancats, vull dir, perquè el Plec de 
condicions de Contractació això no ho vam poder veure fins el divendres que si ho anaves a demanar 
t’ho lliuraven. Clar, tot això fa que tinguéssim els nostres dubtes, per aquest motiu, en aprovar-lo. Per 
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tant, ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. De fet, crec que va ser 
al Ple de Pressupostos, al mes de desembre, que es va formular l’expressió de què Tortosa està a 
fosques i la veritat és de que aquesta és una expressió que ha anat calant en la ciutadania, ha anat 
calant. De fet, crec que era hora de què s’abordés el tema, de com, de quina manera, de quines 
formes, es tenia que celebrar una sessió extraordinària el mes passat, que no es va celebrar. I és 
veritat el que s’ha dit aquí, és a dir, la informació que fa molt temps que s’ha demanat sobre com es 
pretenia que abordar no un contracte, avui no n’aprovem cap de contracte, aprovem l’expedient per a 
la licitació pública del Contracte de subministrament i manteniment de l’enllumenat públic i del 
sistema semafòric de la nostra ciutat. 
 
Per tant, nosaltres coincidim amb algun grup de què la informació s’ha donat a darrera hora i que, per 
tant, no ha hagut, l’oposició no ha tingut el temps per poder aprofundir a estudiar acuradament els 
extrems de les bases de licitació i, fins i tot, comparar-ho amb d’altres possibles sistemes com aquí 
s’ha dit. 
 
Perquè hi ha una cosa que deia el senyor Dalmau, de fet aquest matí a una tertúlia sobre temes 
municipals també deia de què s’hauria d’assegurar de què aquesta tasca, aquesta feina professional 
recaigués en alguna de les empreses de la nostra ciutat. I això no és possible legalment. És una 
licitació pública i hi poden accedir totes les empreses, ara bé, sí que a través del que avui anem a 
aprovar, procedim a l’externalització, renunciem diguem a que aquesta feina es faci directament des 
de l’Ajuntament o possiblement hi haurien d’altres possibilitats de fer-ho des d’un punt de vista mixt, 
que aquí sí que podríem entrar en algunes consideracions com les que aquí es feien.  
 
Res a dir sobre la diagnosi, sobre les propostes, de fet les ha fet el consorci mediambiental CODE i en 
aquest sentit sí que podríem coincidir d’una molt bona feina que aquest consorci fa no solament a la 
nostra ciutat, sinó en el seu àmbit d’actuació en el nostre territori, en aquest i en altres temes. 
 
El tema de l’eficiència energètica és absolutament indispensable i el que cal és que la nostra ciutat, a 
més de que pugui tenir un estalvi energètic, pugui tenir també una millora perceptible dels punts de 
llum i de la il·luminació en el conjunt de tota la ciutat. 
 
Per tant, a manca de fer aquest estudi contrastat i d’aprofundir en les bases de licitació, el nostre 
posicionament i el nostre vot serà d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Independentment de que li passi la paraula 
ara al tinent d’alcalde, algunes de les seves intervencions crec que mereixen algun aclariment per 
part meva i alguna reflexió. 
 
Mirin, quan el Govern porta algo que està ben fet és que no els hi ha donat per estudiar-ho. Mirin, jo 
els hi he explicat, els hi he explicat. Quan portem les coses a comissió i s’analitzen, als dos dies 
vostès ho filtren a la premsa i ho he dit dos vegades i tres vegades en Junta de Portaveus, però cada 
vegada que vostès es comprometen, no dic ningú en concret, vostès saben cada vegada qui ho ha fet, 
ho filtra a la premsa. I ja els hi vaig dir l’última vegada, ho farem sempre dins dels termes legals i tota 
la informació vostès la tenen dins dels termes legals i si no la tenen presentin un recurs contenciós 
administratiu. Perquè no facin l’excusa de “no, és que no em tingut temps”. 
 
Mirin, això ho dictaminen el dijous. Quan es dictamina està tota la informació, tot l’expedient a la seva 
disposició i si no vostès estan faltant als funcionaris que acrediten aquesta documentació perquè a 
mi, ho vaig tornar a preguntar, m’acrediten que tota la informació quan es porta a dictamen està a 
disposició de tots els regidors i regidores presentes. Per tant, una cosa és que vostès després facin 
aquí el debat de que ara el problema quin és? El problema és de que no m’ho han donat a temps. No, 
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no el dijous ho tenien. I tenien tot el dijous, tot el divendres, tot el dissabte, tot el diumenge i una part 
del dilluns per a mirar-s’ho. Vostès consideren que no és prou? Doncs, ja està bé. Quan vingui 
l’aprovació definitiva i l’adjudicació, llavors espero que els hi hagi donat temps de mirar-s’ho i ho 
valoren si volen i ho aprovaran en aquell moment. Però clar, utilitzar tot això de què la informació o 
què és un import molt gran perquè això incorpora 9,4 milions d’euros. I quants n’incorporava fins ara 
aquesta despesa? Que la incrementem la despesa o la reduïm? La reduïm. 
 
Després també és curiosa la observació del senyor Sabaté que diu: no és que clar, ara externalitzem. 
Externalitzem el que teníem externalitzat, senyor Sabaté. El consum energètic ja el teníem 
externalitzat. És obvi que l’Ajuntament no pot generar energia per fer anar les llums, ja el teníem 
externalitzat i a ningú se li planteja que no sigui així.  
 
Què externalitzem més? El manteniment. Que el teníem externalitzat? Pràcticament al 80%. I qui el va 
acabar d’externalitzar? Que va ser un Govern convergent? Un govern convergent en l’època del senyor 
Marià Curto va iniciar aquesta externalització, molt parcial, de molts pocs barris. Sap qui la va 
consolidar? Un Govern socialista, per tant, no acusi ara de que s’externalitza el que vostès van 
externalitzar. Ara s’empaqueta, s’empaqueta però no s’externalitza res més del que ja estava 
externalitzat. No és una privatització del servei, perquè quan ho ha de ser i és una forma més eficient, 
jo sóc el primer de defensar-ho, però no és aquest cas. Ja estava tot externalitzat i ja estava tot 
privatitzat. 
 
Respecte que no pugui concórrer una empresa de Tortosa. El que no podem ficar a aquest concurs, 
com a qualsevol altre concurs, que les empreses tinguin una puntuació diferent perquè no és legal i 
perquè la llei no ho permet, però qui ha dit que no pot concórrer cap empresa de Tortosa? Qui ho ha 
dit això? Clar que poden concórrer empreses de Tortosa i podran concórrer de forma individual o 
podran concorren formant una UTE si ho creuen convenient o podran concórrer d’acord a qualsevol 
fórmula jurídica que creguin convenient. Ningú ho ha dit que no puguin concórrer cap empresa de 
Tortosa.  
 
En tot cas, agrair a les formacions polítiques que han donat el seu vot favorable i a les que s’abstenen, 
totes elles pareix per un tema de temps malgrat tenien tot el temps que legalment se’ls hi dóna per 
part de la Llei de règim local. Com que segurament tindrà que venir l’adjudicació a aquest Ple, suposo 
que hauran tingut temps, perquè això es publica al Diari Oficial de la Unió Europea, per tant, seran 52 
dies de publicació, hauran pogut estudiar el Plec i si ho consideren adient, doncs, suposo que ja 
tindran una nova oportunitat, amb més temps, de votar favorablement. 
 
No sé si el regidor vol afegir alguna cosa, alguna dada addicional que segur que també la té, més que 
jo. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Tomàs 
Seguidament pren la paraula el Sr. Tomàs: Sí, senyor alcalde, regidores i regidors, molt ràpidament. 
Avui s’evidencia que davant de la voluntat, més allà dels informes tècnics que avalen aquesta 
proposta, de la voluntat política i el recolzament que els diferents grups municipals han donat en 
aquesta sessió plenària, s’evidencia que hi ha gent que té ganes que Tortosa segueixi essent una 
ciutat fosca, per tant, avui és un dia en el qual hem de tenir clar que comença una nova etapa, que és 
un primer procés documental i que celebraria que al final tothom s’afegís a la proposta. 
 
En tot cas, no estem davant de cap privatització. Ho ha explicat l’alcalde que és un tema 
d’empaquetar en una única prestació de servei l’enllumenat públic. Actualment, el que preveiem és 
un encàrrec de gestió, no és altra cosa. L’enllumenat públic seguirà essent del municipi, per tant, no 
estem privatitzant absolutament res, és un encàrrec de gestió en tota regla. I en tot cas, reiterar 
l’aprovació per part de tots els grups que ens han donat recolzament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. No ho podem 
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admetre, senyor Domingo, això nosaltres. No s’evidencia que hi hagi algun grup que vulgui que 
Tortosa estigui a fosques. Tortosa avui està a fosques per la seva feina, pel que estan fent. Si ho 
deixarà d’estar ja ho veurem, en qualsevol cas, el que s’evidencia és que el Govern municipal, en 
aquest Govern municipal la discrepància legitima li molesta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo, senyor Sabaté, pot fer la retòrica que cregui convenient. La 
discrepància sempre és legitima, les excuses de mal pagador també són legitimes. Vostè 
legítimament pot utilitzar una excusa de mal pagador i dir “miri, escolti, és que no he tingut temps de 
mirar-m’ho”. Doncs bé, de totes formes jo també el convidaria a que parlés amb els veïns del casc 
antic i que li diguin quina percepció tenen de l’enllumenat, o els de la Llarga de Sant Vicent o molts 
altres.  
 
I també jo li diria que cadascú hem de ser responsables del que hem fet mentre hem estat governant, 
i hem de ser-ho i avui per avui tenim 100 i pico quadres que no compleixen normativa. I algú sabrà 
quant s’ha invertit en enllumenat mentre està governant? Aquest equip de Govern pot presentar el 
seu full de serveis respecte a l’enllumenat i el que s’ha fet i el que s’està fent per l’enllumenat a la 
ciutat de Tortosa. I aquesta és una proposta que a nosaltres també ens hagués agradat que vingués 
abans, per suposat, però des de que es va fer l’encàrrec han passat més de dos anys perquè és una 
qüestió laboriosa i perquè la situació essencialment a nivell tècnic de la ciutat i dels seus pobles era 
deteriorada per una falta d’inversió endèmica. I ara s’està fent una bona proposta i s’està fent una 
bona solució i s’està utilitzant un mecanisme que és veritat, a nivell de Terres de l’Ebre jo crec que 
una altra població l’ha utilitzat, moltes altres la utilitzaran properament, però moltes altres poblacions, 
el mateix mecanisme, algunes de l’àrea metropolitana i governades per tots els colors polítics l’estan 
emprant i l’estan utilitzant, per tant, el mecanisme en sí mateix és bo i és correcte. 
 
En tot cas, doncs, agrair a tots els que han votat a favor i als que no han votat en contra i s’han 
abstingut doncs, suposo que en temps ja tindran l’ocasió de poder votar a favor si ho consideren 
necessari. Moltes gràcies.  
 

*-*-* 
 

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

*-*-* 
 

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde fa aquesta prèvia: Aquí hi ha vuit propostes, malgrat la que és 19 i 20 
hem acordat en Junta de Portaveus que faríem un debat conjunt. Hi ha moltes propostes a un Ple que 
com poden observar és un Ple també amb altres punts de l’ordre del dia. Ja els hi he dit i hem acordat 
també en Junta de Portaveus que tenim uns temps d’intervenció en les mocions que hem de 
respectar, però especialment els dies que acumulem tantes mocions i un Ple tant llarg, per tant, com 
hem acordat seré estricte en l’ús d’estos temps en cada una de les mocions. 
 
La dinàmica és l’habitual, el presentant tindrà cinc minuts per presentar la moció. Cada un dels grups 
que ho cregui convenient en tindrà tres per posicionar. El presentant tindrà dos minuts de rèplica i 
cada un dels grups tindrà un altre minut de rèplica, en el benentès que sempre conclou el debat 
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aquell grup presentant de la moció. 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA LA SUPRESSIÓ D’UNA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA ALS FUNCIONARIS DE CATALUNYA AL 2013. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya. 
 
“ Atès que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de dur a terme una rebaixa 
salarial de la retribució extraordinària que reben els treballadors de la funció pública de la Generalitat 
de Catalunya al mes de juny, i que és equivalent aproximadament al 5 – 7% del seu salari anual. 

 
Atès que els treballadors públics de Catalunya acumulen una pèrdua de poder adquisitiu superior al 
25% des de l’any 2008. La darrera retallada salarial que van patir va ser la supressió de la paga 
extraordinària de Nadal del passat any 2012. 
 
Atès que aquesta mesura se suma a d’altres contemplades en les Mesures de reducció de les 
despeses de personal per a 2013 exposades pel conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, en el punt 
tercer de la reunió amb motiu de la Mesa General de Funció Pública celebrada el 14 de febrer de 
2012. Entre aquestes mesures figuren la no renovació de funcionaris que es jubilen o causen baixa, 
amb el consegüent deteriorament de les condicions laboral dels funcionaris. 
 
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, presenta al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer – Instar a la Generalitat de Catalunya a revocar la decisió de suprimir la retribució 
extraordinària prevista per al juny de 2013. 
 
Segon – Instar a la Generalitat de Catalunya a explorar altres fórmules d’estalvi en l’Administració 
pública i a que prioritzi i respecti el bon funcionament dels serveis públics. 
 
Tercer – Donar trasllat dels acords als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i 
als representants sindicals dels treballadors públics. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies 
senyor alcalde. Regidores, regidors, intentaré com bé demana l’alcalde anar amb la màxima brevetat 
possible. 
 
Tots sabem que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de fer una rebaixa salarial 
a la retribució extraordinària que reben els funcionaris públics de la Generalitat, que serà el proper 
mes de juny, i que equival aproximadament entre un 5% i un 7% del salari anual. 
 
Volem recordar que els funcionaris catalans acumulen una pèrdua de poder adquisitiu que 
sobrepassa el 25% des de l’any 2008, o sigui, pràcticament un 5% de mitjana cada any dels últims 
cinc anys. Això, evidentment, és totalment insuportable per a qualsevol persona que depengui o que 
visqui d’un sol. Això, i si em permeten la paraula, encara que una mica forta però és que és la realitat, 
és indecent. O sigui, no podem permetre que tota una sèrie de persones preparades, que han aprovat 
unes oposicions i que a partit d’aquí s’han creat una vida basant-se en uns ingressos i en unes 



                                   

- Pàg. 46 / 86 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 
 

condicions laboral, ara es trobin que els últims cinc anys això se’ls hi ha reduït d’una manera més que 
notable. 
 
Amb tot això, a més hem de tenir en compte que el senyor conseller d’Economia, el senyor Mas-Collell, 
al punt tercer de la reunió amb motiu de la mesa general de la funció pública que es va celebrar el 
passat mes de febrer, hi havia també altres mesures que és, per exemple, la no renovació de 
funcionaris que es jubilen o causen baixa i això, evidentment, totes aquestes van empitjorant les 
condicions laborals dels funcionaris. 
 
Per tot això que hem exposat, el grup municipal Plataforma per Catalunya presenta al Ple d’aquest 
Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
Primer, instar a la Generalitat de Catalunya a revocar la decisió de suprimir la retribució extraordinària 
prevista per al juny de 2013. 
 
Segon, instar a la Generalitat de Catalunya a explorar altres fórmules d’estalvi, altres solucions en 
l’Administració Pública i a que prioritzi i respecti el bon funcionament dels serveis públics. Uns serveis 
públics que a més són bàsics. 
 
I tercer, donar trasllat dels acords als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i als 
representants sindicals dels treballadors públics.  Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot 
a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1). 
 
 
 
16 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA INSTANT A PRESERVAR EL 
PODER ADQUISITIU DE LES PENSIONS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades durant 
el debat: 
 
“ ANTECEDENTS i MOTIUS 
 
La decisió del Govern, de no revalorar les pensions a Espanya en la quantia equivalent a la desviació 
entre l'IPC a 30 de novembre i la previsió d'inflació abonada a principi d'any, de l'1%, torna a incidir en 
disminuir la renda disponible dels pensionistes en el marc de les polítiques d'ajust per a complir amb 
els objectius de dèficit. 
 
Per això, ha aprovat un Reial decret llei de mesures de consolidació i garantia del sistema de 
Seguretat Social, motivant la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat per part de la majoria de 
grups parlamentaris, entre ells Esquerra Plural (IU-ICV-EUiA-CHA). Igualment, es modifica la Ley del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 
Per d’l-Entesa per Tortosa aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a un dels col·lectius més 
vulnerables, el dels pensionistes. És, a més d'inconstitucional, una mesura injusta i ineficaç i 
s'emmarca en la continuada política d'ajustos que està intensificant els efectes negatiu de la crisi, 
deprimint la demanda interna i afectant intensament a l'activitat econòmica i l'ocupació. Amb ella, es 
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retiren de manera immediata 2.000 milions de potencial consum, en el cas de la pensions la pràctica 
totalitat es destina a aquest fi, i el mateix solament al llarg de 2013. 
 
Igualment, el Govern ha cedit a les exigències del nucli més conservador de la Unió Europea i dels 
mercats, l'activitat especulativa segueix provocant que l'economia, no es recuperi i que els 
treballadors / es, els pensionistes i jubilats segueixin perdent poder adquisitiu i uns drets socials que 
aconseguim durant molts anys de lluita. 
 
També el Govern canvia la Ley del fondo de reserva de la Seguridad Social, per establir que durant els 
exercicis 2012, 2013 i 2014 no és aplicable el límit del 3 per 100 de la nòmina de pensions 
contributives i despeses de gestió del sistema, que poden ser disposats per atendre el pagament de 
les pensions. Durant aquests anys el límit serà el que determini i prevegi la Intervención General de la 
Seguridad Social. 
 
Una mesura que es fa sense explicació prèvia als grups parlamentaris que integren la Comissió de 
Seguiment i Avaluació del Pacto de Toledo ni a les organitzacions sindicals i empresarials, com hauria 
de passar. 
 
Per tot això, s'ha d'exigir que es mantingui l'esperit de consens del Pacte de Toledo, ja que les 
mesures del Govern perjudiquen les persones més febles i no es pren, ni una sola mesura que afecti 
els culpables de la crisi tan brutal que tenim ara i que no són precisament els treballadors / es, ni els 
pensionistes i jubilats. 
 
Hi ha una gran preocupació quan veiem l'impacte que la crisi està fent en la gent gran. El progressiu 
envelliment de la societat espanyola planteja un dels principals reptes socioeconòmics i polítics de 
l'estat de benestar, ja que dibuixa un escenari de noves necessitats socials a les quals hem de donar 
resposta per assegurar els drets democràtics de la ciutadania. 
L'augment de la proporció de persones grans en la societat implica enfortir els diferents pilars sobre 
els quals se sosté el dret a un envelliment digne i de qualitat: les pensions, la sanitat, l'atenció a la 
diversitat funcional o les mesures de serveis socials que aquest Govern està retallant. 
 
Les principals polítiques públiques dutes a terme en els últims anys, a partir de la irrupció de la crisi, i 
els seus efectes en la vida de les persones de 65 i més anys, està sent demolidor, portant a un gran 
nombre de pensionistes i jubilats a la pobresa i l'exclusió social. 
 
Cal enfortir la solidaritat intergeneracional per assegurar la qualitat de vida de la nostra població 
major i posar fi a les injustes polítiques d'austeritat, com a via per a una sortida de la crisi de manera 
democràtica i sostenible econòmicament i socialment. 
 
El govern estatal ha de tenir en compte que els més de 8.800.000 pensionistes i jubilats espanyols, 
en la immensa majoria dels casos, tenen en les seves pensions la principal i / o única font 
d'ingressos, que a més serveix per al manteniment dels seus familiars en atur o en serioses dificultats 
econòmiques, pel que es fa necessari que recuperin l’IPC perdut injustament. 
 
Per tot això el grup municipal del d'I-Entesa per Tortosa proposa al Ple els següents acords. 
 
ACORDS 
 
1. L'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de l’Estat a retirar el Real decreto ley 28/2012, de 30 de 
novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, mantenint el 
poder adquisitiu de les pensions. 
 
2. Donar suport al recurs d’inconstitucionalitat contra el RD-Llei 28/2012, als efectes de revalorar i 
actualitzar les pensions en la quantia equivalent a l’increment de l’IPC per aquest 2013, presentat el 
26 de febrer per diferents partits, entre ells, tres de catalans (CiU, PSC i ICV). 
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3. Que el Govern de l'Estat espanyol procedeixi a abonar les quantitats deixades de percebre per 
aplicació de l'esmentada Llei. 
 
4. El present acord es remetrà al president del Govern de l'Estat espanyol, a tots els grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i a les associacions de pensionistes i jubilats del municipi. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Jordi Jordan i Farnós: Senyor alcalde, 
regidors i regidores, presentem una moció en defensa del poder adquisitiu dels pensionistes i dels 
jubilats davant la proposta que ha fet el Govern central amb majoria absoluta del Partit Popular de, 
precisament, no revalorar les pensions dels jubilats equivalent a la desviació de l’IPC com es venia 
fent en relació al famós Pacte de Toledo. 
 
Això ho ha fet fa relativament poc presentant un decret llei de mesures de consolidació de Seguretat 
Social, el qual el nostre grup al Congrés dels Diputats a Madrid ha recorregut perquè considera que és 
inconstitucional i, tal i com hem parlat a la Junta de Portaveus, altres grups també aquí presents al 
nostre Ajuntament l’han recorregut conjuntament, per la qual cosa també afegirem un punt, tal i com 
havíem quedat abans a la Junta de Portaveus. 
 
En aquest sentit, considerem que és injusta i ineficaç aquesta mesura perquè afecta, una vegada 
més, a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, en aquest cas als pensionistes, però 
és que a més a més és inútil des del punt de vista econòmic perquè deprimeix la demanda interna, el 
consum i, per tant, acaba generant més crisi econòmica. En definitiva, significa reduir la capacitat 
adquisitiva a molts treballadors i treballadores que durant molts anys han cotitzat i és un dret que 
s’ha aconseguit per la lluita de moltíssima gent. És un exemple més d’aquestes polítiques d’austeritat 
que s’estan imposant a Catalunya, a Espanya, a la Unió Europea i que considerem que són negatives 
per a la sortida de la crisi.  
 
I més enllà d’això, també en aquest  cas, la decisió s’ha pres de manera unilateral per part del Govern 
que té majoria absoluta a Madrid sense tractar-ho ni tan sols a la comissió del Pacto de Toledo, en el 
qual hi ha representats tots els sindicats, tots els empresaris i tots els partits polítics, com es venia 
fent fins al moment. 
 
Per tant, el que demanem és que l’Ajuntament de Tortosa, en defensa dels pensionistes també de la 
nostra ciutat, reclami a l’Estat espanyol la retirada d’aquest Decret i, per tant, la revaloració de les 
pensions i hem proposat aquests acords que juntament amb el que hem comentat abans presentem 
avui aquí al Ple de l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, no cal 
ni dir, nosaltres ja ho hem deixat molt clar a la moció que presentàvem abans contra la supressió de 
la paga extra als funcionaris, que Plataforma per Catalunya està i estarà sempre en contra de 
qualsevol mesura que faci perdre poder adquisitiu als ciutadans. Encara més si aquests ciutadans són 
la nostra gent gran, una nostra gent gran que després de treballar tota una vida i lluitar molt per uns 
drets i complint molts i molts deures reben una pensió que en molts casos ja es prou justa per poder 
viure amb una certa dignitat. Tot i això, i pagant impostos durant tota una vida. 
 
Unes pensions que ja són molt justes, com deia, però que degut a l’estafa, que no ens enganyem que 
de crisi res, estafa político–financera que hem viscut aquests últims 8, 10, 12 anys, és aquesta gent, 
la nostra gent gran, doncs, si continuem per aquest camí no podran viure. 
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També cal tenir molt en compte, perquè això és molt important, que gràcies a aquesta pensions estan 
vivint molts fills i molts nets, perquè molts d’aquests fills que s’han quedat a l’atur i molts d’aquests 
nets, probablement es veurien fins i tot amb problemes per poder menjar. Quantes famílies hi ha a tot 
el país que avui viuen dels iaios? Moltíssimes. No cal sortir molt lluny, només cal anar, només cal 
sortir aquí a Tortosa perquè hi ha moltes famílies que estan en aquesta situació. 
 
Qualsevol govern que sigui del color polític que sigui, aquí no entraré, que pretengui tocar ni un cèntim 
de les pensions de la nostra gent gran, que pretengui treure un sol dret als nostres pensionistes, per 
mi només té una expressió i prego que em perdonin però és que ho he de dir, serien uns miserables, 
així de clar.  
 
Cal, de totes totes, actualitzar les pensions segons l’IPC, tal com deia el proposant, i que la nostra gent 
gran recuperi el seu poder adquisitiu, que puguin viure i que, evidentment, en cap cas es pretengui ni 
retallar ni rebaixar un sol dret. 
 
Tal com hem dit a la moció anterior, que era la nostra, la que presentava Plataforma per Catalunya, ni 
els treballadors ni els funcionaris ni els pensionistes són els que han de pagar l’estafa a la que ens 
han portat perquè, evidentment, ells no han estat els responsables. Que la paguin els responsables, 
que han sigut polítics i banquers. 
 
Per tant, per tot el que acabem d’explicar, evidentment tenen el nostre suport. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo sé molt 
breu i començo per dir que la revaloració de les pensions en funció de l’IPC per a l’exercici 2013 s’han 
ressentit per la crisi, no? Tots, inclús el Govern, i ho ha dit més d’una vegada, ens dol, ens dol 
profundament que s’hagi adoptat aquesta dolorosa decisió, i ho ha dit també el Govern. I espero que 
aquesta decisió, que ve imposada per compromisos que té l’Estat en la Unió Europea i tal pugui 
canviar-se mirant cap a altres camps, carregant tot el pes del sacrifici en aquells camps, en aquells 
sectors socials que tenen la responsabilitat en la situació socioeconòmica actual i que no la sofreixen 
de la mateixa forma, amb la mateixa intensitat que la puguin fer els pensionistes, que estic plenament 
d’acord en què és un sector que tindria que ser, la situació de crisis és la que hi ha i hi ha que fer 
coses que vénen imposades però que tindria que ser intocable, com també el sou dels funcionaris, 
etc.  
 
Però bé, jo sols vull una precisió molt concreta. De moment, i que no és justificació en absolut la 
baixada o no haver apujat les pensions amb l’IPC del 2013 no és justificació, però per precisar, no?, 
que s’augmentaran al 2013 les pensions de la Seguretat Social i del règim de classes passives en un 
2% al 74% dels pensionistes, al 74% del pensionistes se’ls apuja un 2%, se’ls hi ha apujat ja a partir 
de gener. No amago que l’Índex de Preus al Consum s’ha apujat un 2,9%, però se’ls ha apujat un 2% 
al 74% dels pensionistes, del total dels pensionistes. I a la resta se’ls hi ha augmentat un 1,1%. No vull 
justificar en absolut que no s’hagi arribat a l’increment legal o si hagués pogut ser encara més. 
 
El nostre vot és evident que tindrà que ser desfavorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Seré curt, direm que sí, que recolzem la proposta que fa 
el grup municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa per a que el poder adquisitiu de les pensions no vagi 
cada vegada més avall, perquè clar, estant fent pagar la crisi a la gent més dèbil i entre ells als 
pensionistes. I jo crec que això també es mereix una reflexió perquè quan parlem de que els diners 
que se’n van a Madrid i no tornen, amb les pensions se n’anirien menys i en tornarien més. A lo millor 
cada pensionistes de Catalunya podria tenir vora 600 / 700 euros l’any. 
 
Dit això, el que vull és que la gent reflexioni perquè, entre altres coses, la crisi la paguem els catalans 
dos vegades: per l’espoli fiscal i per la crisi pròpiament dita. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per donar tot el nostre suport a aquesta moció 
presentada per Iniciativa per Catalunya Verds, de la mateixa manera que també vam donar suport al 
recurs d’inconstitucionalitat amb l’objectiu de què les pensions s’incrementin per al 2013 d’acord, 
diguem, a l’IPC. I manifestar, com hem vingut manifestant, que de cap de les maneres les retallades 
poden afectar sobretot als pensionistes desprès de tota una vida d’esforç i de treball i en tantes 
consideracions de la seva contribució a la crisi econòmica i als casos d’emergència social que s’estan 
duent, que s’estan produint avui per avui. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, també 
mostrar el nostre suport a la proposta amb un punt que hem sol·licitat per part del grup de 
Convergència i Unió afegir, que tot seguit el llegiré, però que en tot cas suposa que l’aprovació 
d’aquest Reial decret llei, el passat mes de novembre, suposa haver incomplert per part del Govern 
del Partit Popular l’obligació legal de revalorar les pensions cada any en funció del corresponent IPC.  
 
I a més, com s’ha dit, el Govern espanyol també ha incomplert el Pacte de Toledo, ja que ha adoptat 
aquesta mesura de forma unilateral, sense consulta prèvia i sense debat a la comissió de seguiment 
del Pacte. Aquesta mesura, per tant, constitueix un greu perjudici per a un dels col·lectius socials més 
vulnerables, el dels pensionistes. És una mesura cruel, injusta, ineficaç que intensificarà més els 
efectes de la crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant a l’activitat econòmica i 
l’ocupació. La no revaloració de les pensions incrementarà, a més a més, la pobresa. 
 
A més, cal recordar que aquesta no és la primera mesura que afecta al col·lectiu de pensionistes, ja 
que el Govern del Partit Socialista va congelar també les pensions al seu moment i, per tant, sumant 
les decisions negatives per als pensionistes, el Govern del Partit Socialista i ara el Govern del Partit 
Popular, des del maig del 2010 aquest col·lectiu ha vist perdre el seu poder adquisitiu en un 9,2% a 
Catalunya. 
 
És paradoxal que els mateixos que van fer una manipulació electoral durant la passada campanya al 
Parlament de Catalunya jugant amb els sentiment d’aquest col·lectiu tan vulnerable com són els 
pensionistes, afirmant que revalorarien les pensions per part del Govern espanyol i que, a més a més, 
si hi hagués un Estat propi, les pensions a Catalunya no estarien assegurades, hagin estat els que 
hagin acabat retallant les pensions de forma unilateral. 
 
En aquest sentit i per tal de mostrar el nostre ferm suport a aquesta proposta i al rebuig a aquest 
acord del Partit Popular, s’ha presentat també per part de Convergència i Unió amb altres formacions 
polítiques un recurs d’inconstitucionalitat al Reial decret llei i, per tant, crèiem que calia afegir un nou 
punt, que en aquest sentit el que diu és: donar suport al recurs d’inconstitucionalitat dictat contra el 
Reial decret llei 28/2012, als efectes de revalorar i actualitzar les pensions en la quantia equivalent a 
l’increment de l’IPC per a aquest 2013, presentat el passat 26 de febrer per diferents partits, entre 
ells tres de catalans. 
 
Per tant, creiem que calia donar aquest suport al recurs d’inconstitucionalitat i, per tant, el nostre vot, 
entenent que s’accepta d’aquesta manera, seria favorable a la moció presentada. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair el 
vot favorable de tots els grups municipals que han donat suport a la nostra proposta. 
 
En segon lloc, i també aquí s’ha dit, crec que és important remarcar la situació de pobresa que s’està 
produint al nostre país, a Catalunya i també a les Terres de l’Ebre, desgraciadament molt més alta que 
a la resta del país. Una pobresa que afecta cada vegada a més gent i en aquest cas un dels col·lectius 
que més està tenint aquesta afectació precisament són els pensionistes que prou feina tenen per 



                                   

- Pàg. 51 / 86 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 
 

arribar a final de mes. 
 
En tercer lloc, m’agradaria recordar que aquesta situació de les polítiques que s’estan duent a terme 
estan relacionades amb aquestes polítiques neoliberals que s’estan aplicant no només a Espanya, 
sinó a diferents països d’Europa i que, per tant, per tal cal un canvi a partir de la construcció 
d’alternatives que vagi a exigir més a qui més té i no precisament tot el contrari que s’està fent ara, 
que és exigir només als més dèbils. 
 
I finalment, també remarcar que pensem que no podem perdre més drets. El dret de les pensions és 
un dels que el nostre país té des de fa un temps i pensem, per tant, com a país just que volem ser 
avui és important que l’Ajuntament de Tortosa també votés a favor d’aquesta demanda. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. Entenc que la proposta de 
Convergència i Unió queda incorporada a la moció. 
 

*-*-* 
 
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 CiU (12), PSC (3), 
ERC (2), I-ET-E (2) i PxC (1), i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal PP.  
 
 
 
17 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER TORNAR A 
POSAR EN VALOR TURÍSTIC L’ÀREA D’APARCAMENT D’AUTOCARAVANES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El principal canal de projecció exterior de la imatge d'una ciutat és el turisme, sobretot entès com a 
fenomen social i econòmic. És de tots conegut que el turisme juga un paper molt important per a 
l'economia d'un territori o d'una ciutat, ja que aporta riquesa i contribueix a l'ocupació. 
 
Volem que es faci del turisme una activitat generadora de riquesa i ocupació al servei de la 
ciutadania. Una forma, entre altres, d'atreure un segment important de turistes és amb les 
anomenades àrees d'autocaravanes. 

 
Els usuaris d'autocaravanes consumeixen, combustible, alimentació, restauració i serveis. Les seves 
preferències al moment de comprar se centren en el comerç local. Practiquen un turisme on 
predomina el desig per descobrir noves formes de cultura, la cultura local i els productes de la terra, 
paisatges i el patrimoni històric dels indrets que visiten. 
 
Un autocaravanista, ha de buidar periòdicament els dipòsits de residus del seu vehicle, repostar aigua 
i li cal un lloc tranquil i segur per a estacionar i pernoctar. Això on millor ho pot trobar és a una àrea 
d'autocaravanes. 
 
Es calcula que cada any el turisme en autocaravanes aporta, a l'estat espanyol, una xifra superior a 
280.000.000 d'€. 
 
Una àrea d'aparcament d'autocaravanes ha de gaudir d'unes regles d'utilització que evitin qualsevol 
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tipus d'abús, el temps de permanència a la plaça ha d'estar limitat per a permetre la rotació 
(s'aconsella entre un i tres dies). Es pot cobrar una quantitat per procedir al manteniment en 
condicions de les instal·lacions. Ha d'estar ben senyalitzada a les entrades del municipi. És 
aconsellable que hi hagi un pannell informatiu dels comerços del municipi, dels restaurants, de la 
ubicació de l'oficina de turisme, de l'oferta turística de la ciutat, dels centres sanitaris i de les 
condicions d'ús de l'equipament. 
 
A la legislatura anterior, tant des de la Direcció General de Turisme del Govern de la Generalitat com 
des de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament es varen trobar sinèrgies per potenciar la creació de 
productes turístics a la ciutat de Tortosa un exemple n'és el Pla de foment del turisme que actualment 
encara s'està implementant, un altre en va ser la construcció d'una àrea d'aparcament 
d'autocaravanes. És d'aquesta que avui en volem parlar. 
 
El projecte va consistir en fer una àrea d'estacionament d'autocaravanes situada a la zona del pont 
del Mil·lenari de Tortosa. Aquesta havia de disposar de 32 places de 3 x 8 m., 2 zones d'abocament 
d'aigües grises, 4 zones de presa d'aigua potable i abocament d'aigües negres. Hi hauria preses de 
llum. L'espai estaria il·luminat i portaria la senyalització adient. 
 
L'àrea d'autocaravanes a Tortosa, es va construir per un import de 144.671,44 € (24.071.302 
pessetes), el 90% va ser subvencionat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. És va executar al 2010. Aquesta subvenció es va atorgar perquè el projecte s'adequava al 
Pla estratègic de turisme de les Terres de l'Ebre, al de Catalunya i s'adequava a les bases de la 
convocatòria anual de PLADETUR. 
 
Durant aquests dies hem pogut constatar la presència d'autocaravanes a la zona, parlant amb els 
usuaris hem pogut copsar la seva opinió. Tot i ser una de les àrees més grans de Catalunya es 
lamentaven de no poder disposar de presa d'aigua potable per a recàrrega, l'aigua està tallada. Es 
lamentaven que no funcionés l'embornal per a dipositar les aigües negres, alguns ho varen fer al de 
les aigües grises. També els estranyava que no hi havien dispositius recaptatoris que limitessin 
l'estada i que l'àrea no restés senyalitzada a les entrades del municipi. 
 
És evident que s'està degradant una instal·lació que ens pot aportar turisme, deixar recursos 
econòmics i promocionar la ciutat. 
 
És per tot això que presentem la següent:  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
 
És proposa al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Senyalitzar a les entrades de la ciutat l'existència a Tortosa d'una àrea d'autocaravanes. 
 
Segon - Procedir a instal·lar senyalització indicativa, per dins la ciutat, que guiï fins l’àrea. 
 
Tercer - Procedir a disposar de mitjans de control a l’entrada de l’àrea per evitar entrar sense pagar i 
per limitar els dies d'estada. 
 
Quart - Restituir la presa d'aigua potable. Tot instal·lant, si s'escau, un mecanisme recaptatori per al 
seu ús. 
 
Cinquè - Facilitar dispositius per buidar les aigües negres. “ 
 

 
*-*-* 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor 
Alcalde. Regidores i regidors, sabem, ho hem dit més vegades, que la principal forma de projectar cap 
a fora la imatge d’una ciutat és el turisme, sobretot quan l’entenem com a fenomen social i econòmic. 
I volem que es faci del turisme una activitat que generi riquesa i ocupació al servei de la ciutadania, 
crec que això ho compartim tothom. I una forma, entre altres, d’atraure un segment important de 
turismes és amb les anomenades àrees d’autocaravanes. 
 
Els usuaris de les autocaravanes consumeixen combustible, benzina, alimentació restauració, diuen 
que la mitjana és que dos vegades a la setmana vagin a menjar a algun restaurant de la zona, i també 
serveis. Les seves preferències al moment de comprar se centren en el comerç local, practiquen un 
turisme on predomina el desig per descobrir noves formes de cultura, la cultura local i els productes 
de la terra, paisatges i el patrimoni històric dels indrets que visiten. 
 
Un autocaravanista ha de buidar periòdicament els dipòsits de residus del seu vehicle, repostar aigua 
i li cal un lloc tranquil i segur per a estacionar i per pernoctar. Això on millor ho pot trobar és a una 
àrea d’aparcament d'autocaravanes. 
 
Diuen els experts que es calcula que cada any el turisme en autocaravana porta a l'Estat espanyol una 
xifra superior als 280 milions d’euros. 
 
Una àrea d'aparcament d'autocaravanes ha de gaudir d'unes regles d'utilització que evitin qualsevol 
tipus d'abús, per exemple, que el temps de permanència ha d’estar limitat per a que hi hagi rotació, 
s’aconsella, també ho diuen els experts, entre un i tres dies. També es pot cobrar una quantitat per 
procedir al manteniment en condicions de les instal·lacions. Ha d'estar ben senyalitzada a les 
entrades del municipi. 
 
A la legislatura anterior, em refereixo a la legislatura municipal, tant des de la Direcció General de 
Turisme del Govern de la Generalitat com des de la pròpia Regidoria de Turisme de l'Ajuntament es 
van saber trobar sinèrgies per potenciar la creació de productes turístics a la ciutat de Tortosa, un 
exemple n'és el Pla de foment del turisme que actualment s'està implementant i un altre va ser la 
construcció d'una àrea d'aparcament d'autocaravanes i d’això avui és del que en volem parlar. 
 
El projecte va consistir en fer una àrea d'estacionament situada a la zona del pont del Mil·lenari de 
Tortosa. Havia de disposar i disposa de 32 places, zones d’abocament d’aigües grises, que són les de 
les dutxes i dels lavabos, zones de presa d’aigua potable i també abocament d’aigües negres, que ja 
s’entén el que és. I hi hauria, a més, preses de llum. 
 
L'àrea d'autocaravanes a Tortosa es va construir per un import d’uns 144.671,44 €, que són uns, 
passa de 24 milions de pessetes. El 90% va ser subvencionat per la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, es va executar i  el que hem vist, aquesta àrea al llarg del temps veiem que 
cada vegada hi ha més autocaravanistes que la van utilitzant i hem pogut constatar, parlant amb 
usuaris que han estat allí aquesta Setmana Santa i preguntant-los la seva opinió, que deien que tot i 
ser una de les àrees més grans de Catalunya, es lamentaven de no poder disposar de presa d’aigua 
potable per a recàrrega. N’hi havia dins d’un armari que abans sembla que es podia tirar unes 
monedes i en podien disposar, però això està fet malbé. 
 
També es lamentaven alguns de que no funcionés l’embornal per dipositar les aigües negres i 
comentaven que hi havia gent no prou endreçada que ho tiraven al lloc de les aigües grises. I també 
els estranyava que no hi havia dispositius recaptatoris que limitessin l’estada i que l’àrea no estès 
senyalitzada a l’entrada de Tortosa. És evident que s'està degradant una instal·lació que ens pot 
aportar turisme, deixar recursos econòmics i promocionar la ciutat.  
 
Per tot això, proposem al Ple municipal, primer, senyalitzar a les entrades de la ciutat l'existència a 
Tortosa d'una àrea d'autocaravanes. Segon, procedir a instal·lar senyalització indicativa per dins de la 
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ciutat que guiï fins a aquesta àrea. Tercer, procedir a disposar de mitjans de control a l’entrada de 
l’àrea per evitar entrar sense pagar i per limitar els dies d'estada. I quart, restituir la presa d'aigua 
potable, tot instal·lant, si s'escau, un mecanisme recaptatori per al seu ús. I cinquè, facilitar dispositius 
per buidar les aigües negres. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, senyor 
Monclús, ja sap que nosaltres sempre hem estat d’acord amb totes aquelles mocions que vostès han 
portat per fomentar el turisme i bé, promocionar la ciutat, que vinguin visitants, que vinguin 
consumidors, per tant, aquesta vegada també serà igual i també els hi donarem tot el nostre suport. 
 
Sí que sobretot m’agradaria ressaltar, molt breument, algunes de les coses que ha dit, sobretot el 
tema de la senyalització de l’àrea d’autocaravanes perquè realment, vull dir, quan entres a Tortosa no, 
si no ets d’aquí, no ho saps que n’hi ha. 
 
Després, sobretot també el control d’entrada a l’àrea i la limitació dels dies d’estada i que, 
evidentment, que no es pugui entrar sense pagar el que correspongui i restituir la presa de l’aigua 
potable perquè, home, això és un servei bàsic. 
 
Tenen el nostre suport. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo bé, doncs el 
mateix, no? Tot el que diu la moció em pareix molt bé, millorar l’àrea d’aparcament, no?, millorar la 
senyalització interna i externa, el control d’accessos, d’estada, bé, tot això doncs, tot el que és bo per 
a Tortosa és bo per a nosaltres. Considerem que això bo i és bo des del punt de vista de potenciar 
algo per millorar o potenciar lo turístic de la ciutat. 
 
Potser caldria, i imagino que s’ha degut fer, però bé, donar-ho a conèixer, que en la petita experiència 
que ja tinc acumulada d’aquest pàrquing d’autocaravanes, fer com una estadística de l’ús, de la 
recaptació, dels ingressos, de les despeses, el cost que ens suposa, bé, per posar millor en valor 
aquest aparcament. Però bé, nosaltres la votació és favorable. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem davant 
d’una proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana en positiu, amb mesures concretes per a 
la millora de l’aparcament d’autocaravanes que hi ha instal·lat a la nostra ciutat. Nosaltres també, 
evidentment, ho hem dit moltes vegades, compartim que el turisme és un dels eixos estratègics de 
desenvolupament per a la nostra ciutat i sobretot en relació al seu patrimoni històric i també natural i, 
per tant, donarem suport perquè pensem que la millora de qualsevol equipament turístic és positiva i 
per tant, tal i com dèiem, donarem suport a la seva proposta. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Efectivament, la 
proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya té a veure amb aportacions per la 
millora de la nostra oferta turística, essent el turisme un dels actius importants de l’economia de la 
nostra ciutat i, per tant, el nostre vot serà favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Monclús, de nou ens entra un tema d’un àmbit municipal, en aquest cas d’un equipament públic que 
està funcionant, amb algunes situacions que estan en procés de ser resoltes per millorar el 
funcionament, però ens demana que actuem en un tema que ja estem actuant i, a més a més, no ho 
ha preguntat a la comissió perquè sinó el regidor de Turisme ja l’hagués informat exactament de quin 
ha estat el procés i què està succeint, perquè algunes coses de les que ha dit no són certes o no 
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estan funcionant com vostè ha dit. 
 
Al primer dels punts ens demana que senyalitzem l’existència de l’àrea i com arribar-hi. Dir-li que, i 
això també li hagués pogut explicar el regidor, que l’Ajuntament està finalitzant, com saben alguns de 
vostès, el Pla de senyalització direccional per a vehicles que inclou la senyalització dels principals 
punts d’interès de la ciutat turístics, com és l’equipament d’autocaravanes però també el Museu, com 
l’Oficina de Turisme, és a dir, una senyalització integral de tot el municipi. 
 
A més a més, en relació als mitjans de control a l’entrada que vostè també ha comentat, se’n van 
habilitat en el seu moment, però malauradament van ser víctimes de destrosses per un acte vandàlic 
i, per tant, la localització que queda una mica aïllat del que és el nucli urbà, tenint en compte el cost 
que suposaria posar una vigilància i tenint en compte que és un equipament que a dia d’avui no està 
col·lapsat ni s’està col·lapsant ni hi ha hagut un moment que hi hagi una demanda superior a les 
places que hi ha, enteníem que deixar-ho d’accés lliure no suposava cap problema i, a més a més, la 
recaptació també era molt significativa, molt simbòlica i, per tant, no calia, no valia la pena deixar-ho 
tancat i tornar a invertir en aquella maquinària perquè no sortia. 
 
D’altra banda ens diu el tema de l’aigua potable. Pel que fa a l’aigua potable dir-li també, això també 
l’hagués informar, que en breu hi haurà una altra font amb un dispensari també d’aigua per tal que ho 
puguin agafar, serà també d’accés lliure. I pel que fa a les aigües negres, dir-li que a dia d’avui però 
també a Setmana Santa es podien abocar les aigües negres, perquè està oberta la caixa de poder 
abocar les aigües negres, no està tancada ni amb sistema de pagament com estava també pel 
mateix, però està a disposició de tots els usuaris de les caravanes.  
 
Per tant, estem molt orgullosos de que a dia d’avui tinguem aquest equipament de les autocaravanes, 
amb un cost superior al que ens ha dit perquè va tenir un cost superior que va finançar part important 
l’Ajuntament de Tortosa i, per tant, a dia d’avui estem contents de tenir aquest equipament que 
funciona i que cada dia va a més, cada dia té més autocaravanes instal·lades a la nostra ciutat i, per 
tant, celebrem això però que, en tot cas, no podem compartir el que ens està demanant per tots els 
motius que li acabo d’exposar.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, agrair a tots els grups municipals que han dit que 
endavant, que és bo que això és un actiu important per al turisme de la nostra ciutat i el turisme deixa 
diners, el turisme crea feina, per tant, agrair que ho vegin com ho veiem nosaltres. I també al grup 
municipal de Convergència i Unió, tot i que sembla que ho votaran en contra, no?, que s’esforcin el 
màxim per a que un actiu tan important, doncs, que no es vagi deteriorant. Per tant, endavant, no 
volem altre que els visitants a Tortosa deixin aquí diners, se sentin a gust i facin difusió de tot el 
patrimoni que tenim a la nostra ciutat. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ ERC (2), PSC (3), I-
ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CIU. 
 
 
 
18 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE L’EXERCICI 
DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, al que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades durant el debat: 
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“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Catalunya pateix dins l'Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l'espoli interessat de les 
grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i fortunes que pateix el nostre 
poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i 
l'educació, perjudica l'economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que 
colpeix Catalunya amb especial virulència. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l'Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les 
institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de 
deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 
 
L'espoli fiscal i els deutes de l'Estat amb Catalunya s'ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre 
s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics 
d'Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees. 
 
Davant d'aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la 
denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució 
definitiva. 
 
Per aconseguir l'objectiu de posar fi a l'espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que 
actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l'Agència Tributària de 
Catalunya, en lloc de fer-ho a l'Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% 
dels impostos suportats a Catalunya. 
 
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma "Catalunya Diu Prou", 
fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant I'ATC com l'AEAT han 
reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius que certifiquen el 
compliment de les obligacions tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament. 
 
Els ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les 
dificultats socials que comporta l'espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l'objectiu de posar fi a 
aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l'Agència Tributària de 
Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l'Agència Tributària espanyola. 
 
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que ja 
exerceixen la sobirania fiscal. I té la cobertura d'entitats municipalistes com l'Assemblea de Municipis 
per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat 
"que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la sobirania fiscal per la qual passin a 
ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l'Agència Tributària Catalana, en hoc de fer-
ho a l'Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus batlles i 
equips de Govern." 
 
És per tot això que presentem la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Comprometre’s a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per 
l’Ajuntament de Tortosa corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i, en 
cas d’haver-n’hi, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya, en el moment 
que sigui possible i d’acord amb l’estratègia conjunta que determini el Parlament de Catalunya, el 
Govern de la Generalitat i l’AMI. 
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Segon - Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Tortosa que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a 
les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema. 
 
Tercer - Demanar a l'alcalde que trameti aquesta proposta a l'AMI per tal de consensuar un calendari 
d'actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l'Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Quart - Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les Associacions 
Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia. 
 
Cinquè - Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou i a l'Agència 
Tributària de Catalunya. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies. Dins 
l’Estat espanyol, Catalunya pateix un espoli fiscal continuat, de fa anys i anys. I això, si ho sumem a 
l’espoli interessat de les grans corporacions financeres i al frau fiscal centrat en grans empreses i 
fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com 
per exemple la sanitat, els serveis socials i l’educació, els tres pilars fonamentals de l’estat de 
benestar. Això perjudica l’economia del nostre país i fa encara més dura la crisi econòmica que 
colpeix a Catalunya amb especial virulència. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les 
institucions catalanes, tant amb la Generalitat com amb els ajuntaments. Per què? Perquè no paga 
una gran quantitat de deutes que té contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola 
reconeix. L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’han mantingut al llarg dels anys, fins i 
tot mentre augmentava la càrrega fiscal.  
 
Davant d’aquesta clamorosa situació és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la 
denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge i posar les bases per a què 
tinguéssim una solució  definitiva. 
 
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos, tots, que 
actualment paguen les institucions i els ciutadans dels nostres país es liquidin a l’Agència Tributària 
de Catalunya enlloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola. 
 
Els ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les 
dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a 
aquest espoli que pateix Catalunya exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària els 
impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola. Aquest és un acte complementa 
legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que ja exerceixen la sobirania fiscal i té la 
cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència. 
 
És per tot això que presentem la següent proposta al Ple municipal per a que s’adoptin els següents 
acords:  
 
Primer, comprometre’s a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per 
l’Ajuntament de Tortosa corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, en cas 
d’haver-n’hi, l’Impost sobre el Valor Afegit, a l’Agència Tributària de Catalunya en el moment que sigui 
possible i d’acord amb l’estratègia conjunta que determini el Parlament de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat i l’AMI. 
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Segon, adreçar a aquells ciutadans o empreses de Tortosa que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a 
les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema. 
 
Tercer, demanar a l'alcalde que trameti aquesta proposta a l'AMI per tal de consensuar un calendari 
d'actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l'Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Quart, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les Associacions 
Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia. 
 
Cinquè, notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou i a l'Agència 
Tributària de Catalunya.  
 
També he de fer constar que el punt 1, a la Junta de Portaveus, l’hem modificat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo davant 
d’aquesta moció que se’ns acaba de presentar, a mi m’agradaria demanar a tots els tortosins que 
facin una prova, que demà vagin a la delegació de l’Agència Tributària a Tortosa, que diguin que volen 
pagar els seus impostos, els impostos que els hi  toca pagar, però que també diguin i deixin molt clar a 
quines partides els volen aplicar, o sigui, que tots puguem decidir allà on volem posar o el què volem 
pagar amb els nostres impostos. 
 
Imagino que l’Agència Tributària, i sinó el senyor Dalmau m’ho pot aclarir, imagino que no m’ho 
permetrien, a més em dirien que sóc un irresponsable i que tinc molt poc sentit comú. Bé, aquesta 
moció que ens acaben de presentar és exactament el mateix, o sigui, si jo el dia que jo pugui decidir 
on vull que vagin a parar els meus impostos, llavors, vostè senyor Monclús tindrà tota la raó del món i 
li donaré el meu suport. Mentre no sigui així, la nostra votació serà en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. En tot cas, senyor Casanova, 
només una matisació. Pregaria que no ens féssim al·lusions professionals a cadascun dels presents 
perquè, en tot cas, després igual li demana una recepta al senyor Monclús i tampoc no procediria. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, simplement 
dir que nosaltres votarem desfavorablement a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup sí 
que votarem favorablement a aquesta proposta. Pensem que Catalunya com a país està vivint un 
ofegament per part del Govern d’Espanya de majoria absoluta del Partit Popular, i aquí ja n’hem parlat 
moltes vegades de la situació del finançament que tenim, dels incompliments de l’Estatut, etc., però 
també volem recordar que més enllà d’esta situació interna entre Catalunya i Espanya hi ha una altra 
situació més greu que és les polítiques, més o tan greu com són les polítiques neoliberals de 
retallades que s’estan aplicant a tots els països del sud d’Europa, que són independents, com Itàlia, 
Portugal, Grècia i que també les pateixen i, per tant, també volem fer aquest matís. 
 
Nosaltres considerem que sí que cal actuar davant de la sordesa que hi ha per part del Govern de 
Madrid i considerem que la seva proposta és positiva en el sentit de reclamar i de començar a fer 
actuacions, declaracions com a mínim simbòliques per a que se’n donin compte, no?, des del centre 
de l’Estat espanyol què a banda d’exercir el dret a decidir també podem exercir el dret a la sobirania 
fiscal. Però, tal i com s’ha dit també a la Junta de Portaveus, considerem que per fer aquest exercici 
de sobirania fiscal s’ha de fer de manera correcta, a través d’una estratègia que no vagi només en la 
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línia del nostre Ajuntament, sinó amb la resta d’ajuntaments del país i sobretot del Parlament de 
Catalunya, per la qual cosa, afegint el punt que abans hem dit a la Junta de Portaveus, el nostre grup 
se sent satisfet i per tant votarà favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Sí, efectivament, jo crec que s’acaba de dir, és una mena 
de declaració simbòlica. S’ha aprovat una transaccional que diuen ara un moment que sigui possible 
d’acord amb l’estratègia conjunta que determini el Parlament de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat i l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Ara saben el que és urgent ? Que Esquerra Republicana doni suport a Convergència i Unió al 
Parlament de Catalunya i s’aprovin els pressupostos al nostre país, que estem al mes 4 i no tenim 
pressupostos. I per tant, en la dialèctica de posicions simbòliques, doncs, anem fent. Si es va donar 
suport a la investidura i alhora també voler ser oposició, en aquest moment la urgència és aquesta, en 
aquest moment la urgència és lluitar contra la crisi econòmica, contra l’atur i possibilitar que 
Catalunya aprovi els seus pressupostos. 
 
Ho tenia ganes de dir, perquè em sembla que això és així. I dit això, ja no solament des d’un punt de 
vista simbòlic, nosaltres estem per la redefinició de la relació de Catalunya amb Espanya, nosaltres 
estem per la reforma de la Constitució i que la nova Constitució, quan sigui possible i quan a aquest 
Estat ens asseguéssim i li fiquéssim raonament i racionalitat, doncs, que donéssim una orientació als 
territoris d’Espanya des d’una posició federal. 
 
Per tant, aquest és el nostre raonament, la nostra posició que ja és sabuda i voldria dir també, que ho 
he dit, amb tota la cordialitat perquè em sembla que amb les retòriques i amb els posicionaments 
simbòlics ens perdem bastant per les rames i no fem allò que toca fer, per tant, en aquella famosa 
frase que va encunyar un expresident de la Generalitat, francament, em sembla que això no toca, que 
el toca és aprovar pressupostos a Catalunya i anar progressant per la redefinició d’una nova relació 
entre Catalunya i Espanya. El nostre vot serà contrari.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc, 
senyor  Sabaté, també el poden donar vostès el suport als pressupostos de la Generalitat, igual que li 
ha ofert Convergència i Unió però que en tot cas tampoc han volgut assumir aquesta responsabilitat. 
 
Pel que fa a la moció, el nostre país està suportant un important dèficit fiscal continuat per part de 
l’Estat espanyol. Cada any 16.000 milions d’euros marxen del nostre país i no retornen i amb la 
situació econòmica que estem patint al país no ens ho podem permetre. La situació de les finances 
de la Generalitat com saben és molt complexa i no tindríem la situació que tenim si no tinguéssim 
aquest espoli fiscal que estem patint. 
 
Estem d’acord amb el que proposa, però estem d’acord amb el que proposa quan pertoqui, quan 
estiguin les estructures creades i no només al nostre Ajuntament de forma unilateral o juntament amb 
altres ajuntaments, però molt significatius, molt petits del nostre país. En definitiva, el que hem 
demanat és que les coses es facin ben fetes i es facin quan toquen. Per això des de Convergència i 
Unió hem presentat una proposta d’esmena al punt primer, que el què ens diu exactament és: 
comprometre a exercir la sobirania fiscal i a ingressar els pagaments efectuats per l’Ajuntament de 
Tortosa corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, en cas d’haver-n’hi, 
l’Impost sobre el Valor Afegit, a l’Agència Tributària de Catalunya en el moment que sigui possible i 
d’acord amb l’estratègia conjunta que determini el Parlament de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat i l’AMI. 
 
Per tant, entenem que si no ho fem així acabaríem bloquejant l’Hisenda de la Generalitat i creiem que, 
a més, cal actuar amb seguretat jurídica per a tothom, per això creiem que cal fer-ho quan toqui, és a 
dir, quan estiguin les estructures creades i quan realment es pugui fer d’una manera jurídicament 
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correcta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Abans que res, agrair a tots els grups municipals que han 
donat suport a aquesta moció. 
 
En principi, per què? Perquè això no és simbòlic, això és absolutament no és simbòlic i toca fer-ho. I 
toca fer-ho com més prompte millor, perquè si ens anem afegint tots els ajuntament s de Catalunya, 
com més millor, gota a gota fa forat.  
 
I per què no és simbòlic? Per què toca fer-ho? Perquè ens corre molta pressa. Simplement, entre 
altres raons, per l’espoli fiscal al que estem sotmesos. 
 
La despesa que genera, no, els impostos que genera Catalunya apujaran enguany 36.000 milions 
d’euros. La Generalitat només en pot pressupostar 19.000 de milions d’euros. Tots els demés se’n 
van i no tornen, per tant, de simbòlic no n’és res. Ens fan fer unes retallades o pretenen que féssim 
unes retallades del 0,7% del PIB. Això no és simbòlic. Això suposa que hem de retallar més de 5.000 
milions d’euros. Portugal, que s’estan queixant tant i que estan sortint a la premsa i que es reuneixen 
aquest cap de setmana i que no paren, resulta que només els obliguen a reduir l’1,3% del PIB. 
Nosaltres una gran diferència. I això ens porta a que no sigui simbòlic, a que molta gent ho pateixi, 
que ho pateixin a les pensions i que ho pateixin en moltes altres coses. 
 
Per tant, creiem que això porta pressa, que no es pot aturar, que s’ha de fer gota a gota i com més 
ajuntaments, millor. 
 

*-*-* 
 

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 d’ERC (2), CiU (12) i I-
ET-E (2), i cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC 
(3), PP (1) i PxC (1). 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde per fer uns aclariments: Passem al punt següent de l’ordre 
del dia, que és el 19è. En aquest punt del Ple, dir-los que el punt 19è i el punt 20è, que són dos 
propostes diferents però que versen sobre un mateix tema, per acord dels dos grups proposants han 
decidit que farem el debat conjunt. El debat conjunt acumulant el debat i els temps d’intervenció, però 
no fent-ne més.  
 
Per tant, cada grup proposant tindrà 5 minuts per fer la primera intervenció. Els grups no proposants 
només tindran 3 minuts per fer la intervenció i després les rèpliques oportunes. 
 
Donat que la primera moció que va entrar a Registre ha estat la d’Iniciativa, Iniciativa iniciarà i 
conclourà el debat i, per tant, després el seguirà el Partit Socialista.  
 
Els dos punts els hi llegeixo. La votació, senyor secretari, després es farà per separat a cadascun dels 
punts. 
 
 
 
19 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA INSTANT A PRESERVAR 
L’ACTUAL MODEL PÚBLIC I DE QUALITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE CATALUNYA. 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa:  
 
“ ANTECEDENTS i MOTIUS 
 
El passat dimecres dia 3 d'abril es coneixia públicament l'acomiadament dels corresponsals que 
treballen des de fa molts anys per a Catalunya Ràdio a les Terres de l'Ebre. Este fet, sumat a la fi del 
contracte de la productora que treballava també per a TV3 a les comarques de l'Ebre, està fent perillar 
el model de televisió i ràdio públiques del nostre país. 
 
Els recursos destinats als mitjans de comunicació públics no són una despesa, sinó una inversió per a 
la normalització de la llengua, la qualitat democràtica del país, la cohesió social i l'expansió cultural de 
continguts. 
 
Catalunya Ràdio i TV3 no poden prescindir de professionals que fa anys treballen per a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals mentre el Govern de la Generalitat sí atorga importants subvencions 
a mitjans de comunicació privats. 
 
Al mateix temps que es retallen estos serveis públics de comunicació durant el 2012 només un grup 
de comunicació privat, el Grup Godó, va rebre entre subvencions directes – 55 milions d'euros per a 
l'edició de la Vanguardia – i publicitat institucional, subscripcions de les conselleries i altres ens 
gairebé 8 milions d'euros. 
 
Pels motius exposats el grup municipal d'I-Entesa per Tortosa proposa al Ple els següents acords. 
 

ACORDS 
 
1. L'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de la Generalitat a suspendre els acomiadaments dels 

periodistes que actualment ja treballen per a Catalunya Ràdio i TV3 a les Terres de l'Ebre mentre hi 
haja quantitats milionàries de diners públics per a mitjans privats. 

 
2. L'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de la Generalitat a prioritzar en el pressupost de 2013 

l'aportació als mitjans de comunicació públics i què compleixen funció de servei públic enfront les 
subvencions a grups de comunicació privats què defensen interessos particulars.  “ 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, 
regidors i regidores, en primer lloc saludar als periodistes que avui aquí estan presents. Abans s’ha 
dit, un dels col·lectius més, també, desfavorits de l’actual crisi econòmica. 
 
El nostre grup municipal, Iniciativa Entesa per Tortosa, presentem aquesta moció instant a 
l’Ajuntament de Tortosa a preservar l’actual model públic i de qualitat dels mitjans de comunicació de 
Catalunya i, per tant, sobretot de la televisió pública de TV3 i de Catalunya Ràdio. 
 
El passat 3 d’abril es coneixia l’acomiadament per e-mail d’uns 30 corresponsals de Catalunya Ràdio 
al conjunt del nostre país, tres dels quals a les comarques de l’Ebre. Una situació que sumada a com 
està l’Agència Catalana de Notícies i també les notícies que hi ha en relació a ella, i hi ha també a la fi 
del contracte de la productora de TV3 a les comarques de l’Ebre, ens demostra que aquest sector 
està patint una greu situació. 
 
Aquest mateix Ple el passat mes va aprovar la defensa de les delegacions de TV3 i Catalunya Ràdio a 
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les Terres de l’Ebre i per tant, en aquest sentit, estem d’acord de què es mantinguin aquestes 
delegacions, però el que sí que no podem estar d’acord és que la qualitat que tenien fins ara aquestes 
delegacions minvarà i moltíssim, tant perquè es rebaixa el pressupost com el personal, tal i com hem 
dit. 
 
En aquest sentit, a més a més, el nostre grup ha sabut durant tot aquest temps que mentre no hi ha 
diners, en principi, per a la televisió pública i la ràdio pública del nostre país per part de la Generalitat, 
perquè s’estan rebaixant els pressupostos per a aquestes institucions, sí que en canvi n’hi ha per als 
mitjans privats de comunicació que s’han augmentat en els darrers temps. Per tant, nosaltres 
considerem que això no es pot acceptar, que això va en contra de l’actual model públic de mitjans de 
comunicació que ha de garantir els drets d’informació i la pluralitat en el nostre país i, per tant, per 
això avui presentem la moció amb els següents acords. El primer acord diu així:  
 
L'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de la Generalitat a suspendre els acomiadaments dels 
periodistes que actualment ja treballen per a Catalunya Ràdio i TV3 a les Terres de l'Ebre mentre hi 
haja quantitats milionàries de diners públics per a mitjans privats. 
 
I en segon lloc, o el segon acord: l'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de la Generalitat a prioritzar 
en el pressupost de l’any 2013, un pressupost que encara no s’ha aprovat, l'aportació als mitjans de 
comunicació públics i que compleixen la funció de servei públic enfront les subvencions a grups de 
comunicació privats que defensen, legítimament, però defensen interessos particulars.   
 
Per tant, són aquestes dos les nostres propostes en relació a la situació que estan vivint els mitjans 
de comunicació i, en concret, els periodistes a les comarques de l’Ebre. 
  

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ I-ET-E (2), PSC (3), 
ERC (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal CiU. 
 
 
 
20 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN CONTRA DELS 
ACOMIADAMENTS DELS PROFESSIONALS I PER AL MANTENIMENT DELS SERVEIS DE LA CORPORACIÓ 
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS A LES TERRES DE L’EBRE. 

 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya:  
 
“ Davant de l'anunci de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que suposa de facto el 
desmantellament dels serveis d'informació pública i l'acomiadament de professionals, tant de TV3 fa 
unes setmanes, com ara de Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies. 
 
Atès que considerem lamentable que es qualifiqui d'esporàdica la feina feta pels corresponsals a 
l'Ebre, alguns amb més de 25 anys de servei públic, per tal d'informar rigorosament sobre la realitat 
territorial a les Terres de l'Ebre. 
 
Davant de l'intent de silenciar un territori amb l'objectiu ocult que l'Ebre torni a ser invisible. 
 
Davant de que es considera un atac al territori i a la descentralització administrativa en la què s'ha 
basat el nostre Estatut d'Autonomia i que va en detriment del servei públic que ha de complir un mitjà 
de comunicació pagat entre tots. 
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És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de l'Ajuntament de 
Tortosa eleva al Ple la següent proposta d'acord: 
 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER - Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el manteniment de les 
actuals corresponsalies a les Terres de l'Ebre de Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Noticies, 
igualment com es va demanar que es fes amb TV3. 
 
SEGON - Que es garanteixin els llocs de treball als professionals de les Terres de l'Ebre que 
actualment donen el servei. 
 
TERCER - Exigir el manteniment de la cobertura de Catalunya Radio a tot el territori de les Terres de 
l'Ebre. 
 
QUART - Comunicar aquests acords al Consell de Govern de la CCMA, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Antoni Sabaté i Ibarz: Moltes gràcies senyor 
alcalde. Senyores regidores i senyors regidors, en els darrers dos anys el degoteig de professionals de 
la informació del nostre territori que han engrossit la llista de l’atur ha estat molt considerable. 
 
Darrerament, han estat els mitjans de comunicació públics, tal com es va constatar en l’aprovació de 
la declaració institucional que va fer aquest mateix plenari, els que hem posat damunt de la taula 
també acomiadaments tant pel que fa a la televisió com a la ràdio nacional de Catalunya i que 
afecten al nostre territori. Jo crec que això afecta també al model de comunicació pública del que 
durant anys i anys s’ha dotat el nostre país. 
 
La informació és un dret fonamental de la ciutadania i havíem assolit un nivell de professionalitat i de 
treballadors de l’àmbit de la informació aquí a les Terres de l’Ebre amb persones que coneixen 
abastament el territori, el coneixem pam a pam. D’entrada podríem dir, per tant, de què és del tot 
inadmissible que una de les justificacions que des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
s’esgrimeixi a l’hora de prendre les mesures d’una evident regulació d’ocupació en aquest àmbit sigui 
de què les corresponsalies són esporàdiques i això no ho és, perquè tots els d’aquí coneixem la 
realitat de la informació a casa nostra i sabem de la dedicació, pràcticament a disposició les 24 hores 
del dia. 
 
Per tant, aquí hi ha un aspecte de model que tenim el perill de què ens pugui portar a la llarga a una 
externalització amb tot el que això suposi. I amb el diner privat i les empreses privades es poden 
orientar els temes, sempre respectant els codis ètics que requereix la informació, però amb el diner 
públic. La informació ha d’estar ajustada, no solament al rigor, sinó al coneixement del territori també 
i a la objectivitat, reconeixent les diferents sensibilitats de tot tipus de institucions i d’associacions i 
de teixit econòmic i social. 
 
Per tant, jo crec que amb la declaració institucions que va aprovar per unanimitat aquest Ajuntament 
és insuficient. Estem davant d’un tema important a tot el país, també al nostre territori, pel que fa, a 
banda del relacionat directament en l’àmbit de la comunicació, a l’atur en general. De fet, els 100 
darrers dies, coincidint amb els 100 primers dies de Govern de Convergència i Unió, al nostre territori 
cada dia hi ha 13 aturats nous. 
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Aquestes mesures que es pretenen a través de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ens 
pot comportar un balanç de què de 6 treballadors passéssim a 3 i amb l’espasa de Dàmocles dels 
treballadors que estan a l’Agència Catalana de Notícies. Per tant, encara que això en xifres absolutes 
sigui poc, contribueix a engrossir la llista d’atur i per això, des del nostre grup municipal, estem en 
contra de l’acomiadament dels treballadors i la nostra moció, en aquest sentit, proposa exigir a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el manteniment de les actuals corresponsalies a les 
Terres de l’Ebre, tant de Catalunya Ràdio com de l’Agència Catalana de Notícies, igualment com es va 
demanar que es fes amb TV3. En segon lloc, que es garanteixin els llocs de treball als professionals 
de les Terres de l’Ebre que actualment donen el servei. En tercer lloc, exigir el manteniment de la 
cobertura de Catalunya Radio a tot el territori de les Terres de l'Ebre. I elevar aquest acord  al Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al Govern del nostre país i al Parlament 
del nostre país. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
periodistes, bé, fa un mes, com han dit ja alguns portaveus, vam aprovar una declaració institucional 
exigint el manteniment de la delegació de TV3 a les Terres de l’Ebre i fins i tot la millora de la 
informació que surti de les nostres comarques. 
 
També, per altra banda, em sembla que ho deia el senyor Jordan, també realment és escandalós 
perquè és escandalós dedicar en grans quantitats de diner públic, la Generalitat, a mitjans de 
comunicació particulars. Pràcticament, tota la premsa escrita catalana, si no tota bona part, tota està 
subvencionada amb diner públic. Llavors clar, home, això és un escàndol. 
 
Es comentava aquí que quan es parla dels mitjans de comunicació públics i de qualitat, bé, jo mateix 
vaig defensar aquí fa un mes la qualitat i la bona feina de TV3 als seus inicis. Una feina que realment 
va ser espectacular per fer arribar el nostre idioma a tots els ciutadans. Llavors, que sí era una 
televisió pública i de qualitat, amb el temps TV3, com altres mitjans públics, s’han convertit en 
altaveus del Govern de torn, amb diners de tots però on no hi cabem tots i això també és escandalós.  
 
Per altra banda, lamentem profundament qualsevol acomiadament, avui ho hem dit diverses vegades, 
o qualsevol reducció de drets laborals, avui s’ha comentat aquí diverses vegades. Encara més si això 
afecta a gent d’aquí, a gent de casa, a gent que coneixem de fa anys.  
 
Però també és cert i vull que ho tinguin en compte que tant TV3 com Catalunya Ràdio, que tenen 
delegació a les Terres de l’Ebre, ens han ignorat completament. Nosaltres, que som una formació 
petita, és cert, però tenim representació a dos capitals de comarca: Amposta i Tortosa, i a Roquetes, 
que és precisament on TV3 té la delegació. Ens han ignorat durant 2 anys, no ens han donat ni 10 
segons. Vull que ho tinguin en compte, perquè jo ara a mi em seria molt fàcil rentar-me les mans, 
votar que no i quedar-me tan tranquil, però no ho faré perquè jo, com a representant de Plataforma 
per Catalunya, més enllà d’ideologies, a mi m’interessa Tortosa i m’interessen aquestes comarques.  
 
Per tant, i vull que ho tinguin molt en compte, jo votaré a favor d’aquesta moció, la votarem a favor, 
però també no s’oblidin d’una cosa molt important: tinguin en compte que les televisions públiques, 
tal com estan les coses, desapareixeran perquè avui per avui econòmicament són inviables i al final, 
si volem una televisió en català, s’haurà de fer amb criteris empresarials, perquè serà l’única manera 
de poder-la tenir. Però tot i així, avui per avui, tenen el meu vot favorable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres ja 
està molt clar també de què tant a una com a l’altra moció votarem favorablement, no?, com vam 
votar també favorablement a l’anterior moció de fa uns mesos. 
 
Nosaltres estem, evidentment, contra l’acomiadament de qualsevol professional en qualsevol sector 



                                   

- Pàg. 65 / 86 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 
 

laboral, però més especialment en aquest moment en què toca a persones conegudes i persones que 
tenen acreditada la seva professionalitat, la seva experiència en el món de Tortosa i el món de les 
Terres de l’Ebre. 
 
Agafem al peu de la lletra el que diu un dels punts d’una de les dos mocions, que hi ha que exigir a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el manteniment de les actuals corresponsalies a les 
Terres de l’Ebre, tant de Catalunya Ràdio com de l’Agència Catalana de Notícies i igualment com es va 
demanar que es fes amb TV3. I segon, que es garanteixin totalment i absolutament tots els llocs de 
treball als professionals de les Terres de l’Ebre que actualment donen servei i alguns dels quals estan 
presents aquí, perquè tinc entès que el nombre és de més o menys 30 persones. Dit això, la nostra 
total i absoluta solidaritat amb els professionals dels mitjans de comunicació.  
 
Jo sí també vull fer un punt i un incís, que sempre que toco el tema de les comunicacions i del 
periodisme crec que hi ha que fer-ho: no a l’ús de les subvencions públiques i de qualsevol medi d’ajut 
com a instrument polític per comprar veus i voluntats, que no és el cas eh, ull, que quedi clar, i poder 
manipular a la ciutadania, és a dir, no al servilisme informatiu. El periodisme, els mitjans de 
comunicació tenen un paper fonamental, com s’ha dit abans, en un estat de dret i en una societat 
avançada, però sempre i quan informin i formin a la ciutadania. No quan la desinformen i la 
manipulen. Però això, aquest és un punt a banda que jo sempre dic, però insisteixo en què estem al 
costat de tots vostès, de tot el món de la comunicació, de tots els mitjans de comunicació i, per tant 
doncs torno a dir, votem favorablement les dos mocions. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de Tortosa votarem que sí a les dos propostes perquè compartim aquestes 
propostes que els dos grups han entrat i que es fan. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya som coneixedors que els periodistes que 
actualment encara treballen, i que alguns fa tants anys que hi treballen, han estat, heu estat fent una 
magnífica feina. Heu fet una feina objectiva, abnegada, de dedicació plena, més que plena, i a més 
defensant la nostra varietat dialectal i a més defensant el territori, ajudant a crear el concepte de 
Terres de l’Ebre, ho heu fet molt bé, felicitats. Teniu el nostre recolzament. 
 
Sembla que ara, aprofitant raons d’estalvi econòmic, ens volen fer pagar a Tortosa i a les Terres de 
l’Ebre els plats trencats. Plats que es trenquen perquè la Generalitat no té el control dels impostos i 
dels recursos que Catalunya genera, per això abans dèiem que no és simbòlic i que toca a fer-ho de 
pressa en la moció que comentàvem abans. 
 
Generem 36.000 milions d’euros i només en disposa el Govern de la Generalitat de 19.000 per 
elaborar el pressupost ordinari. L’espoli fiscal a què ens sotmet l’Estat ofega i ens arrossega 
econòmicament a un pou de la misèria. Aquestes circumstàncies i la poca consideració que el Govern 
de la Generalitat té de cara a les Terres de l’Ebre fa que es recentralitzi. Es recentralitza a Tarragona, 
es recentralitzen molts serveis i un és Catalunya Ràdio i l’Agència Catalana de Notícies. Més que el fet 
d’estar ubicats és la seva capacitat de ser veu del territori. 
 
Per tant, diem que votem que sí a les dos propostes. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo voldria 
començar recordant-los el que vam aprovar el passat Ple, perquè sembla que no tenen memòria del 
que van fer només fa un mes. Avui mateix hem aprovat l’acta de l’anterior Ple i, per tant, després 
d’escoltar-los sembla que vulguin o modificar el que vam aprovar en el seu moment o desdir-se del 
que van aprovar en el seu moment. I com sembla que han perdut una mica la memòria, sí que els ho 
recordaré. 
 



                                   

- Pàg. 66 / 86 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 
 

Fa unes setmanes, l’alcalde en Junta de Portaveus els hi va proposar signar, tots plegats, una 
declaració per evitar la pèrdua de TV3 a les Terres de l’Ebre i tots, tots els grups polítics presents avui 
aquí ho van signar i, a més a més, vam celebrar en aquest mateix plenari aquest acord d’unanimitat 
de tots els partits. 
 
Ara avui, el Partit Socialista i Iniciativa han preferit fer un partidisme unilateral intentant treure un 
rèdit dient coses que no són i mesclant temes que no pertoquen i, a més a més, sense dir tota la 
veritat. Davant l’absència de memòria, sí que els hi voldria recordar exactament que deien dos dels  
punts aprovats. En aquest cas el primer, que deia: Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals el manteniment de la delegació de les Terres de l’Ebre de TV3 i, per extensió, de 
Catalunya Ràdio. I el segon punt que deia: En cas que no es pugui mantenir la delegació de la 
Corporació en el format actual, demanem que es busquin altres fórmules, fins i tot utilitzant personal 
propi, aprofitant l’excedent de personal que pot haver-hi d’altres delegacions o en la mateixa seu 
central de TV3. 
 
Parlàvem de TV3, parlàvem de Catalunya Ràdio, vostès ho van aprovar i, a més a més, van estar 
absolutament d’acord amb la proposta que els vam presentar, que no van esmenar en cap moment 
en Junta de Portaveus ni després aquí al plenari. Vam reclamar, per tant, la presència física de la 
Corporació, no només de TV3 sinó també de Catalunya Ràdio aquí a Tortosa, aquí a les Terres de 
l’Ebre.  
 
I el que deia la declaració és el que està passant. A dia d’avui hi haurà delegació a les Terres de l’Ebre 
amb personal propi. És el que vam demanar tots. Entenc que era així i és això el que vam aprovar i és 
això el que ha constat a l’acta perquè cap de vostès han esmenat tampoc l’acta que hem aprovat 
avui. 
 
Avui mateix, també, es feia un concurs intern a Catalunya Ràdio per accedir a la corresponsalia de les 
Terres de l’Ebre, tal i com va anunciar el director de Catalunya Ràdio el passat divendres a l’alcalde 
personalment, el senyor Felip Riera li va anunciar aquesta situació. 
 
Per tant, per primera vegada, TV3 i Catalunya Ràdio tindran aquest personal propi contractat, perquè 
fins ara no l’hi havia i, per tant, senyor Monclús, està parlant de recentralització, no és cap 
recentralització, és al contrari. Hi ha delegació pròpia, cosa que no hi havia. No hi ha cap 
recentralització ni amb TV3 ni amb l’Agència ni amb Catalunya Ràdio. 
 
Dissortadament, la situació laboral de les persones afectades que vostès comenten, actualment era 
molt precària. No estaven en plantilla, eren autònoms o personal subcontractat per empreses 
privades. És veritat que un dels casos ve de molt lluny, de fa molts anys, però la resta aquest tipus de 
contractes tan precaris els van fer vostès, els dos que han presentat les mocions quan vostès van 
governar van contractar persones com a autònoms o, com he dit, van subcontractar persones 
subcontractades per empreses privades, sense, alguns casos, processos de selecció i sense formar 
part de la plantilla de la pròpia TV3 o de Catalunya Ràdio. Segurament, si s’haguessin fet bé les coses, 
a hores d’ara aquestes persones no estarien en aquesta situació de precarietat.  
 
I les situacions laborals particulars ens mereixen tot el respecte però no poden ser, entenem, objecte 
de moció com ho són les situacions d’altres periodistes també acomiadats de mitjans públics o 
privats de qualsevol altre sector. 
 
D’altra banda, sí que voldria, i ja vaig acabant responent al senyor Jordan, perquè sorprèn la 
criminalització que fa la moció respecte als mitjans privats en general, quan sap que un dels factors 
que demostra que hi ha més qualitat democràtica a la societat és que hi hagi una pluralitat de mitjans 
de comunicació. Però a més a més, ha dit que s’ha augmentat les aportacions, ho acaba de dir ara 
mateix, als mitjans privats des de que governa de nou Convergència i Unió. El que demostra és tenir o 
mala memòria o molt d’atreviment o potser les dues coses, perquè ens diu que instem al Govern de la 
Generalitat a prioritzar les ajudes als mitjans públics enfront dels mitjans privats i jo li voldria recordar 
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si sap el que el Govern tripartit, on estava Iniciativa per Catalunya, què atorgava als mitjans privats. I 
en això li diré les xifres: l’any 2010, mentre estàvem en una situació econòmica molt complexa, l’any 
2010 van destinar 19 milions d’euros a subvencions directes i 22 milions en publicitat, per tant, més 
de 41 milions d’euros van destinar l’any 2010. Convergència i Unió a l’any següent va gastar 16 
milions d’euros. Per tant, estem parlant de què gastaven 41, van gastar vostès en un únic any, en 
l’últim any, en el 2010, any d’una situació molt complicada econòmicament, més que Convergència i 
unió en tots els anys junts. Per tant, poques lliçons pel que fa a la utilització dels mitjans, a les 
subvencions en mitjans privats que està fent vostè des de la seva posició avui aquí. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. No, només una 
matisació. Avui hem aprovat les actes del mes de gener i del mes de febrer, la del mes de març no 
l’hem aprovada. No obstant, quan se sotmeti a la consideració del plenari l’acta del mes de març, si 
es reprodueix, diguem, amb el tenor literal que ha dit la senyora Roigé, evidentment, l’aprovarem 
perquè així ho vam fer també en Junta de Portaveus, però per dir les coses exactes, avui no hem 
aprovat l’acta del mes de març. 
 
Quan l’aprovéssim, el que sí que nosaltres volem afegir és de què la nostra iniciativa vol ser més 
exigent, perquè sap que passa? Doncs, una mica de precedents també en tenim de què aprovem 
coses i després no se és conseqüent. Aquí també vam aprovar una moció en defensa de la salut 
pública i allò ha quedat com ha quedat. Per tant, avui jo crec que tenim una oportunitat per mostrar 
que allò que vam aprovar té un grau més d’exigència en favor, diguem, d’aquesta discriminació 
positiva que sempre hem parlat del nostre territori i dels professionals dels mitjans de comunicació. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc volia 
agrair a tots els grups municipals que han donat suport a la nostra proposta. 
 
En segon lloc, volia fer també algun matís a algun dels grups que ens ha donat suport. En aquest 
sentit jo sí que crec que els mitjans de comunicació públics al conjunt del país i també a les Terres de 
l’Ebre han sigut prou professionals i plurals, tot i que moltes vegades hi ha coses que a mi també no 
m’agrada, i a tothom, precisament perquè són plurals. 
 
En relació al representant del grup Popular també agrair-li el seu vot, però lamentar que el seu partit a 
nivell d’altres comunitats autònomes estiguin fent, precisament, tot el contrari. 
 
I en relació al grup de Convergència i Unió, jo crec que no és incompatible una cosa amb l’altra. No és 
incompatible la defensa que vam fer de manera unànime en el mes passat, en el Ple del mes passat. 
Simplement aquí estem afegint un altre debat, que després de veure i tindre molta més informació 
dels diners que la Generalitat en aquests moments està donant als mitjans de comunicació privats i 
que els està augmentant, considerem que abans de fer fora a tants i tants periodistes dels serveis 
públics de comunicació del nostre país, possiblement el que s’hauria de fer és no augmentar tant les 
subvencions als mitjans de comunicació privats. 
 
No tinc res en contra dels mitjans de comunicació privats, ho he dit a la meva exposició, però és 
evident que el Govern el que ha de fer és defensar primer els públics, que per alguna cosa és la seva 
funció. 
 
I per tant, nosaltres el que constatem és que hi ha una clara voluntat de canviar el model actual dels 
mitjans de comunicació públics intentant desmantellant-se, afavorint els altres mitjans de 
comunicació privats i que això està relacionat amb tot el que avui en aquest Ple hem parlat moltes 
vegades, que són aquelles polítiques neoliberals que al conjunt de tots els països del sud d‘Europa 
s’està aplicant i que això també ho saben perfectament, per exemple, els periodistes portuguesos, 
italians, grecs, etc. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova. Prèviament el senyor alcalde li recorda que disposa 
d’un minut de temps:  
 
Gràcies senyor alcalde, me’n sobrarà la meitat. Només per dir-li al senyor Jordan que jo amb això de 
què hi ha pluralitat, doncs jo, la veritat, no ho estic d’acord. Jo ho entendria si fes 4 dies que 
estiguéssim aquí, dius bé, val, però és que portem aquí 2 anys i ens han ignorat durant 2 anys. Per 
tant, de pluralitat cap ni una. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor Sabaté, quan vulgui en parlem de salut pública i del 
que ha fet aquest Govern per la salut pública, perquè només cal dir-li l’adquisició de la Clínica Terres 
de l’Ebre, una clínica privada que s’ha convertit en una clínica pública i que no va comptar amb el seu 
suport. 
 
I al senyor Jordan li repeteixo, 41 milions d’euros gastats en mitjans privats l’any 2010, any que 
governava vostè, el seu partit, la Generalitat. L’any següent 16 milions d’euros, de 41 a 16, per tant, 
no digui mentides pel que fa a l’increment de fons pel que fa a mitjans privats. I segurament, si no 
haguessin estirat més el braç que la mànega, com diuen per aquí, segurament ara no estaríem com 
estem.   
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, jo en relació al que acaba de dir la senyora Roigé, dir-li 
que jo tinc aquí totes les dades de l’any 2011 al 2012, que és quan s’estan decidint totes aquestes 
retallades, a mi el que va fer el Govern anterior, si no feien fora a diferents periodistes, com sí ara 
s’està fent, és una altra cosa. Però en aquests moments el que s’ha de fer és o prioritzar el públic o 
prioritzar el privat i vostès estan prioritzant el privat, perquè vostès el que estan fent és augmentar en 
aquests moments les subvencions. I li repeteixo que les tinc totes aquí, publicades al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
I en relació a l’excusa del deute públic que vostès sempre parlen, li vull recordar que a l’any 2008 
Catalunya tenia un deute públic de 18.000 milions d’euros, a l’any 2010 de 31.000 i a l’any 2012 de 
45.000 i que, per tant, té que veure una mica més en relació al que es gastaven, sinó en altres coses 
com és precisament la manca d’ingressos que hi ha en aquests moments. 
 
De totes formes, lamento, si em deixen acabar, lamento que vostès no es posin al costat dels 
periodistes que en aquests moments són acomiadats dels mitjans de comunicació públics del nostre 
país i que defensen aquest model en aquests moments de crisi de prioritzar lo privat davant del 
públic. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal CiU. 
 
 
 
21 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE PETICIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA QUE DESISTEIXI DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I PROMOGUI UNA NOVA LICITACIÓ QUE NO IMPLIQUI REDUCCIÓ D’HORES. 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya:  
 
“ ATÈS que en data 28 de febrer la Junta de Govern Local va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars del contracte per a la prestació del servei de neteja d’edificis, escoles 
públiques i dependències municipals. 
 
ATÈS que en aquests Plecs es preveu una disminució molt significativa del número total d'hores 
anuals, que pot arribar inclòs a més de 15.000 hores i que aquesta disminució a banda de perjudicar 
a la qualitat del servei ofert en la neteja d'edificis dependents de l'Ajuntament, pot implicar la 
disminució de la jornada laboral o l'acomiadament de treballadors i treballadores adscrits a aquest 
servei. 
 
ATÈS que l'article 155 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text 
refós de la llei de contractes públics, preveu la renuncia a la celebració d'un contracte no adjudicat i el 
reinici del procediment per a la seva adjudicació, per raons d'interès públic. 
 
És per aquest motiu que el nostre grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple 
de l'Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer - Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que faci les accions necessàries 
per tal renunciar a la celebració d'un contracte. 
 
Segon -  Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que reiniciï el procediment per a 
l'adjudicació del servei de neteja d'edificis, escoles públiques i dependències municipals, amb el 
número d'hores actuals de la prestació del servei, es a dir, sense retallades en prestació horària. 
 
Tercer - Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal que en el cas de que es produeixin 
acomiadaments s'insti a la l'empresa contractant per a que es negociï les condicions laborals dels 
mateixos, i no s'apliqui les causes objectives d'acomiadament econòmic recollides a la última reforma 
laboral del Reial decret llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 
 
Quart -  Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que vetllin, en la mesura del 
possible, que no es produeixin més acomiadaments de treballadors municipals de l'Ajuntament de 
Tortosa o de qualsevol altre personal adscrit a empreses que desenvolupin serveis municipals. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Enric Roig i Montagut: Senyor alcalde, 
senyores regidores i senyors regidors, avui hem vingut aquí a parlar de persones, no de números. I 
també hem vingut aquí a parlar de justícia. Avui no hem vingut a parlar de dolents ni de bons ni  de 
partits polítics ni d’ideologies, ni de dèficit ni de pressupostos ni tan sols de qui té o no té raó. 
Repeteixo, hem vingut a parlar de justícia. Per aquesta raó demano a tots els regidors, especialment 
als integrants del grup de Convergència i Unió, majoritàriament en aquest Ple, que reflexionin i, per 
tant, donin suport a la moció que el nostre grup avui presenta. 
 
Encara hi som a temps, encara hi som a temps d’evitar una injustícia i per fer-ho si volen diguin que la 
culpa és meva, que la culta és d’Enric Roig, diguin que el Govern d’esquerres de Tortosa va ser un 
desastre, ho va fer tot malament, ja ha sortit per aquí avui. Diguin que no som valents, diguin que tot 
és culta de Joan Sabaté i fins i tot, com es deia fa 60 anys allò que deia la gent gran als xiquets i 
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xiquetes, que nosaltres els socialistes portem banyes i rabo. No els hi penso rebatre, no els hi penso 
rebatre. 
 
Però avui, per favor, no permetin una injustícia, repeteixo, no la permetin. Perquè la moció que avui 
presenta el grup municipal del Socialistes de Catalunya a Tortosa és una moció política que té per 
objectiu convèncer l’equip de Govern de què no tiri endavant les condicions que proposa en el 
contracte de neteja d’edificis municipals, ni més ni menys. 
 
El passat 8 de març es va publicar l’anunci de la licitació del contracte de neteja d’edificis municipals i 
aquest nou contracte no implica únicament la reducció en la prestació del servei de neteja, també 
implica algo més. Algo més que vol dir que es passa de 925 hores setmanals a unes 620, el que 
implica una reducció de 304 hores setmanals, més o menys 15.000 hores anuals. És així de trist, així 
de senzill, però és irrefutable, és incontestable. 
 
Avui, després d’haver rebaixat al 2012 més d’un 20% del pressupost, el que va representar una 
important reducció de jornades i persones, hi treballen 36 a la neteja d’edificis municipals, però 
sembla ser que a vostès, als del Govern municipal, això no ha estat suficient. I com es produirà 
aquesta nova reducció? Doncs, evidentment, només n’hi ha dos, dos: o bé es redueixen hores 
laborals al voltant d’una tercera part o bé s’acomiada a la gent. Si redueixen 15.000 hores no hi ha 
més opcions. Les opcions són unes. Obrin les ulls o facin-nos-els obrir vostès a nosaltres, però no n’hi 
ha d’altres. 
 
Amb el nou contracte es redueixen les hores de feina un 33%. Efectuant el càlcul aproximat, si s’opta 
per l’acomiadament, s’ha de reduir entre 6 i 9 jornades de treball. Donat que la majoria d’aquestes 
persones no treballen en jornades de 40 hores, estem parlant entre 12, 15, 11. Però no parlem de 
números, parlem de persones. Reduir jornades o acomiadar, no hi ha més, no hi ha més, per molt que 
no ens agradi no hi ha més. 
 
Si la segona opció és desastrosa, la primera tampoc és millor. No és millor perquè estem parlant de 
36 persones, de 36 treballadores cadascuna de les quals té una vida i una història diferent. Estem 
parlant de persones que treballen aproximadament una mitjana de 25 hores setmanals, moltes de les 
quals amb sort aconsegueixen subsistir i arribar a final de mes i que no són els sous més importants 
d’aquest Ajuntament. Estem parlant de persones, de mares amb els seus fills com Rosa o Àngels que 
per mantenir a la seva família treballen netejant una escola o un edifici municipal. 
 
Tortosa es pot permetre perdre més llocs de treball? Nosaltres creiem que no. Estem cansats que 
amb l’excusa de la crisi econòmica s’estiguin desmantellant els serveis públics i que es facin pagar 
sempre els plats trencats als que menys tenen. A Tortosa això també passa. Estem d’acord que hi ha 
crisi, però no és tot culpa de la crisi. Això és una qüestió de preferències a l’hora de repartir el 
pressupost municipal, és qüestió d’escollir. A Tortosa també, directament o indirectament, s’acomiada 
gent en silenci i sense soroll. 
 
I on nosaltres veiem famílies que es queden abocades a l’atur i a la precarietat, un dels regidors de 
l’equip de Govern només veu l’acomiadament de treballadors de la neteja urbana com un ajust o com 
una optimització de despesa fetes amb rigor. Estem parlant de persones i les persones per a 
nosaltres ni s’ajusten ni s’optimitzen. 
 
Fa dos mesos en aquest plenari es va aprovar una compra d’una clínica privada, a la qual la senyora 
Roigé feia fa un moment referència, per salvaguardar els seus llocs de treball, i ara no passa el 
mateix? No és el mateix argument? No serveix? Sí per rescatar una empresa privada? No per evitar 
els acomiadaments que recauen exclusivament, la responsabilitat, damunt l’Ajuntament? 
 
Per favor, senyors regidors, senyores regidores recapacitin, perquè darrera de cada lloc de treball hi 
ha una família de tortosins i tortosines. La pregunta que els llanço és: s’està retallant el correcte? 
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Nosaltres creiem que no. Perquè avui encara estem a temps, avui l’Ajuntament pot renunciar de 
forma immediata a la seva licitació i traure’n una altra amb hores diferents, amb més hores. 
 
Intervenció del senyor Alcalde 
El senyor alcalde adverteix al senyor Roig sobre l’exhauriment del temps: Vagi acabant senyor Roig, 
que ha sobrepassat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Continua el senyor Roig la seva intervenció: Ara mateix. 
 
Hem estat cinc anys sense contracte. Ha passat alguna cosa? No, per tant, uns quants mesos més 
tampoc passarà res.  
 
Encara som a temps de fer justícia i nosaltres ens oferim per a veure com es pot ajustar aquest 
pressupost, com es pot ajustar aquest contracte. Vostès manen, vostès manen però rectifiquin, per 
favor. I sobretot, sobretot en aquest plenari no ens oblidem mai, mai, ni ara ni mai de les persones, 
dels tortosins i les tortosines. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
senyor Roig, nosaltres sempre fidels a la nostra de veure-ho, a la nostra filosofia de no acceptar més 
retallades, de no acceptar que es continuïn perdent condicions laborals i drets dels treballadors, 
donarem el nostre vot positiu a la moció que aquí ens presenten, especialment recalcant els punts 
tercer i quart, que suposat que s’hagués d’arribar a algun acomiadament, que no s’apliquin les cases 
objectives d’acomiadament econòmic recollides a l’última reforma laboral. Una reforma que s’ha 
demostrat totalment nefasta per als interessos del treballadors. 
 
I al punt quart en què es demana al Govern municipal que, dintre de lo possible, no es produeixin més 
acomiadaments de treballadors municipals o de personal adscrit a empreses que facin serveis 
municipals. 
 
Pensem, ja ho hem dit abans a una altra moció, que abans d’acomiadar a qualsevol persona hi ha 
100 altres sortides, però l’acomiadament sol ser ja per condemnar a aquella persona totalment. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, la nostra posició 
serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, la neteja dels edificis, 
les escoles i les dependències municipals és molt important per garantir uns serveis de qualitat per 
als tortosins i les tortosines i especialment crec que en el cas de les escoles públiques de la ciutat i 
també, evidentment, de les instal·lacions esportives. 
 
És per aquest fet que no compartim tampoc el nou contracte de neteja, perquè podria significar 
menys de 15.000 hores de treball, la qual cosa significaria l’acomiadament, segurament, de molt de 
personal de la neteja o de retallades, a banda, evidentment, de la manca de qualitat de la neteja i, en 
definitiva, de tenir uns espais públics de la nostra ciutat bruts o no prou endreçats. 
 
Per tant, el posicionament nostre és favorable. Tot i això, el que volem dir també és que compartim la 
idea de racionalitzar el contracte però no en aquests termes tan elevats i el que demanem en aquest 
cas al Govern municipal també és a reiniciar el procés amb més serenitat, amb més consens perquè 
pensem que seria el millor per a Tortosa i pel qual estem aquí. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, tenim clar 
tothom que un servei ha de ser eficient, això vol dir que el prestéssim el millor possible al mínim cost 
econòmic. I clar, l’Ajuntament de Tortosa, a totes les tortosines i els tortosins, a finals d’any, ens deien 
que teníem un deute viu de, no arriba, però de casi 55 milions d’euros, o sigui, devem molt, per tant, 
ens sembla bé que s’estalviï si es pot, sempre amb eficiència. 
 
Però clar, el que no tenim clar, perquè ho veiem impossible, és que es pugui estalviar en despesa de 
neteja sense tenir que retallar hores, per tant, la nostra posició serà la d’abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, ens 
presenten una moció per tal que no féssim res, que continuem un contracte que està vençut, que si 
no és eficient i costa massa diners a l’Ajuntament de Tortosa i als tortosines i a les tortosines i es pot 
millorar, a vostès els hi és igual perquè aquest tema no deu ser important per al Partit Socialista. A 
més a més, quanta demagògia, senyor Roig, amb tot el que ha arribat a dir. Ens situarem, per això.  
 
Aquest és un contracte que es va licitar l’any 2004, quan vostès governaven, que a dia d’avui està 
vençut i que cal tornar a licitar com succeeix amb tots els contractes públics de tot el món i de tots els 
ajuntaments i, per tant, una moció no pot demanar que tiréssim enrera un contracte que calia licitar 
que diu aquí, que en tot cas suposo que deu estar parlant d’una licitació perquè de contracte, a dia 
d’avui, encara no n’hi ha cap. I ens està dient que no volen que es liciti un contracte pensant amb 
criteris d’eficiència, com els hi han explicat a la comissió o quan l’hem aprovat, caracteritzant el que 
caracteritza a una administració pública, utilitzant els recursos públics que siguin necessaris. 
 
Llavors, ens demanen que partim del 2004, que ens quedéssim com estàvem llavors. Ja entendrà que 
no podem comparar l’any 2004 amb l’any 2013, que és molt diferent. Ni podem comparar el que 
vostès gastaven en aquell moment amb els recursos que tenim a dia d’avui i les necessitats que 
tenim a dia d’avui a l’Ajuntament. Per tant, el que hem de fer és adaptar la present contractació a les 
demandes, a les necessitats que tenim a dia d’avui al sector i també a les noves tecnologies i a la 
situació de la neteja.  
 
Com entendrà, li posaré diferents exemples, no és el mateix, abans potser ens netejàvem el despatx 
cada dia aquí a l’Ajuntament i ara no cal i realment no ha passat res. Quan ens pensàvem que érem 
rics, venien a l’Ajuntament i cada dia netejaven tots els despatxos. Ara no, ara vénen uns pocs dies a 
la setmana i és més que suficient i vostès estan absolutament d’acord, al menys no hem tingut cap 
queixa al respecte ni m’ha arribat res.  
 
O, per exemple, s’ha passat de realitzar, quan vostès van governar, 28 hores de neteja exclusivament 
als serveis públics del Parc Teodor González i a dia d’avui entenem que amb 11 hores setmanals, 
incloent-hi a més a més la Llotja, és més que suficient per tal de poder portar a terme uns serveis 
amb eficiència, amb eficàcia i amb els recursos públics adients. O, per exemple, a l’Auditori passem 
de 35 hores setmanals a 25 hores setmanals, perquè a més a més també s’han establert criteris 
d’eficiència pel que fa als horaris. O la caserna de policia de, 25 a 15. O la biblioteca, de 51 a 40. 
 
Per tant, queda clar que la prestació del servei continuarà essent bona, continuarà essent eficient 
però adaptada a dia d’avui a les necessitats que hi ha. 
 
I acabo amb el tema labora. A veure, és mol demagògic voler fer creure a un col·lectiu de persones 
que se les acomiadarà i anar amb la política de la temor, anar a dir-los que perdran la seva feina, anar 
a reunir-les, anar a fer el que ha fet vostè. Em sembla que posa la temor al cos de les persones i, a 
més a més, està actuant amb molt mala fe, perquè sap vostè que al propi plec del contracte està fixat 
que l’empresa que assumeixi el servei de neteja subrogarà a tot el personal laboral, per tant, em 
sembla de molt mala fe actuar d’aquesta manera, em sembla molt demagògic. 
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D’altra banda, si s’han de produir acomiadaments, que està dient aquí, quin és el tipus de legislació 
que s’ha d’aprovar o que s’ha de portar a terme, que s’ha de regular, això és una cosa que no podem 
decidir nosaltres. No pot decidir a uns regidors de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Vagi acabant senyora Roigé. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
La senyora Roigé continua amb la seva intervenció: Ja acabo.  
 
I si vol que parléssim de situacions laborals o de com contractaven, doncs, fem un monogràfic. L’insto 
a que ens demani com contractaven vostès quan estaven governant l’Ajuntament de Tortosa, que en 
aquell moment, evidentment, contractaven a totes les famílies que podien i sense contracte, sense un 
procediment, amb un contracte d’urgència i per decret i a dia d’avui com s’estan produint les coses. 
Per tant, l’insto a què quan vulgui parlem de contractacions amb el Partit Socialista i de 
contractacions amb Convergència i Unió. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. A veure, en primer lloc 
agraeixo als regidors que ens han donat suport a la moció, inclús als que s’han abstingut. Lamento, 
lamento que els regidors de Convergència i Unió no ens donin el suport perquè com sempre, una 
vegada més, bé doncs, primen altres interessos i una vegada més, com vostè ha dit, sempre és culpa 
dels socialistes, sempre nosaltres ho fèiem malament, tot ho fèiem malament, val? 
 
Vostès diuen 28 hores als lavabos municipals, no? Vint-i-vuit hores que es redueixen a catorze, això 
està als plecs, eh, als plecs de condicions seves, no? D’acord, molt bé, què vol dir això? Vint-i-vuit 
hores en relació a quinze mil anuals?, això és comparable?, per favor, sembla que se n’estigui rient. A 
mi en sona a excuses de mal pagador, ho dic així de clar. 
 
Però, per què passa? Si és un contracte mal dimensionat, per què en data 3 de gener de 2011 es 
contracta una treballadora indefinida? Per què en data 1 de març de 2012, només fa un any, es 
contracta a una altra persona i ara es volen reduir les hores? No podien en aquell moment gestionar 
el contracte millor? No podien en aquell moment col·locar a un lloc i a l’altre els llocs, les hores? No 
podien fer-ho? 
 
Parlem de 7 anys. Parlem de quan vostès governàvem, no? Miri, miri, jo voldria parlar d’ara i no del 
passat, però vostè sempre s’encaparra i em parla del passat, avui ha sortit unes quantes vegades 
aquí al Ple, que si el tripartit, que si no sé què. Bé, quant s’incrementa el pressupost municipal al 
2012, al 2007 perdó, per què s’incrementa? Perquè hi ha més espais a netejar i van ser tots aprovats, 
eh, van ser tots aprovats, en Junta de Govern o en Ple. En canvi, jo he buscat i no he trobat cap 
ampliació del contracte del 2007 cap aquí, i n’hi ha hagut, eh. El pressupost de la neteja d’edificis 
municipals creix al 2008, al 2009, al 2010, al 2011. I saben perquè no he trobat cap ampliació ni en 
Junta ni en Ple? Ho saben? Perquè un contracte que està exhaurit i esgotat no pot prorrogar-se. 
 
Intervenció del senyor Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde fa el següent incís: El seu temps també esgotat, senyor Roig. Hauria de 
finalitzar.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Continua el senyor Roig amb la seva intervenció: Un segon, ja acabo. Ja acabo de seguida, ja acabo de 
seguida. 
 
Perquè fa cinc anys que està acabat. I per últim, només incidir en què jo m’he informat i el preu per 
hora que aquest nou contracte proposa per a que es contracti és de 15,45 €. Si vostès busquen, a les 
Illes Balears 19,67, Girona 13, Diputació de Girona, Santa Maria de Palautordera 12,88. Tres euros 
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més, tres euros més. Per què sortim amb 3€ més en època de crisi que podríem ajustar preus? Si 
mirem aquestes hores, això suposaria 87.000€ anuals, anuals, d’estalvi. No ho entenc. Jo no ho 
entenc. Jo hi crec amb la seva gestió, però no ho entenc, per tant, deixem dir que aquí hi ha algo que 
no quadra. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Ràpidament. Els interessos són els de l’Ajuntament de 
Tortosa, per això estem aquí, no els interessos nostres. I en tot cas, potser vostè sí que té algun 
interès, perquè és molt estrany tot el que ens està dient, perquè a dia d’avui que pugui justificar 28 
hores per poder netejar uns serveis d’un parc municipal, jo en això, lo injustificable. 
 
A més a més, si vostè creu que s’ha actuat malament, també l’insto a que ens ajudi a demanar 
responsabilitats a l’empresa que ha tingut la gestió d’això. 
 
I en últim lloc, dir-li que aquests preus, sap que passa? Que aquests preus nos ens els inventem 
nosaltres, ni els fixa el regidor de Serveis. Els fixen uns tècnics i van avalats per uns tècnics que 
creuen adient i creuen que amb criteris d’eficiència els serveis s’han de prestar d’aquesta manera. 
 
Per tant, una vegada més li torno a reiterar que no faci demagògia quan està afectant a les persones i 
que realment actuï com ha d’actuar un regidor de l’Ajuntament de Tortosa pel que fa a un contracte 
com aquest. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyora Roigé, a veure, jo no faig demagògia, jo no estic 
justificant si 28 aquí, si 28 allà, això no és cert.  
 
Aquí hi havia un contracte. El contracte es va esgotar, la seva pròrroga, el 31 de desembre de 2007. 
Vostès han anat augmentant el pressupost d’aquest contracte, en un contracte que estava caducat i, 
per tant, no ho podien fer i han tardat 5 anys, 5 anys, en tornar a licitar-lo.  
 
Per tant, entenc, entenc que això no està bé. I per tant, quan nosaltres diem: per favor aturi’l, i 
passem uns mesos més, i a partir d’ara ens posem tothom al servei d’intentar buscar les millors 
solucions, ho diem de cor. Perquè nosaltres sí que estem parlant de persones i a nosaltres sí que ens 
preocupen les persones. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb sis vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), I-ET-E (2) i PxC 
(1), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal CiU (12) i 
tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2) i PP (1). 
 
 
 
22 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE PETICIÓ DE 
RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL PÀRQUING DE LA PLAÇA MOSSÈN SOL I DE LA 
ZONA D’ESTACIONAMENT LIMITAT (ZONA BLAVA) PER CAUSES OBJECTIVES D’INCOMPLIMENT I 
D’APLICACIÓ D’ALTRES MESURES PER AFAVORIR LA MOBILITAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya:  
 
“ ATÈS que en data 3 de gener de 2011, es va adjudicar a l'empresa Quatour Infraestructures i 
Concesiones, SL el contracte de gestió i explotació en la modalitat de concessió d'un aparcament en 
el subsòl de la plaça Mossèn Sol, així com de l'aparcament en superfície sota temps limitat controlat 
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mitjançant parquímetres en determinats àmbits de la ciutat i en data 1 de març de 2011 es va 
formalitzar mitjançant contracte amb l'empresa Serveis i Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL, empresa 
concessionària de l'adjudicatària. 
 
ATÈS que aquest contracte implicava la construcció i explotació del servei d'aparcament soterrani de 
la plaça Mossèn Sol de Tortosa i que en la clàusula segona del Plec de clàusules es reflectia que es 
tractava d'un contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió, plantejat per la necessària 
austeritat que requeria la hisenda municipal al no haver-se de satisfer cap remuneració per 
l'Administració pel finançament, construcció i explotació de l’obra, ans al contrari, rebent-se un cànon 
per l'explotació. 
 
ATÈS que la clàusula 6a. i 11a. del Plec de clàusules indiquen que l'adjudicatari havia de presentar el 
projecte executiu de l'aparcament i urbanització de la plaça, l'estudi de seguretat i salut, el projecte 
d'instal·lacions i el projecte de la llicencia ambiental en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de 
la data de recepció de l'acord d'adjudicació el contracte. 
 
ATÈS que la clàusula 13a. del Plec de clàusules estableix que el projecte d'aparcament de la plaça 
Mossèn Sol i d'urbanització de l'espai púbic havia de ser tramitat, quant a la seva aprovació, d'acord 
amb allò que preveu el ROAS. 
 
ATÈS que aquest grup municipal no té coneixement que s'hagi aprovat el projecte executiu 
d'aparcament de la plaça Mossèn Sol i d'urbanització de l'espai púbic, i que en tot cas no s'ha obert el 
preceptiu termini d'informació pública que estableix el ROAS. 
 
ATÈS que la clàusula 16a. estableix que les obres de l'aparcament havien de començar l'endemà de la 
data en que es verifiqués la comprovació del replanteig que estableix l'article 212 de la LCSP i 140 del 
RGLCAP, després d'aprovar el Pla de seguretat i salut, i que aquest replanteig havia d'estar verificat 
per l’Ajuntament dins dels 15 dies següents a l'aprovació definitiva del projecte executiu. 
 
ATÈS que la clàusula 18a. del Plec de clàusules estableix que el termini màxim d'execució de les obres 
havia de ser de tretze (13) mesos, o inferior si s'hagués compromès l'adjudicatari en la seva oferta, a 
comptar des de l'aprovació definitiva del projecte per part de l'Ajuntament de Tortosa i que els 
projectes tècnics en cap cas podien preveure terminis d'execució superiors i aquests només podrien 
ser objecte de pròrroga o ampliació en casos degudament justificats i avaluats per l'Ajuntament. 
 
ATÈS que a la clàusula 3a. del Plec de clàusules estableix la naturalesa i règim jurídic del contracte i 
que la preparació, adjudicació, efectes i extinció del mateix es regirà per allò en el Plec de clàusules 
administratives particulars i d'explotació i en base als articles 8, 116, 117 i 251 a 265 de la Llei 
30/2007 de contractes del sector públic sense prejudici de les remissions a altres preceptes de la 
referida Llei i les seves disposicions de desplegament, en particular el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, i el Reglament general de la llei de contractes de 
les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò que 
no s'oposi a la referida Llei 30/2007 i no hagi estat derogat expressament. 
 
ATÈS que d'acord amb els terminis exposats anteriorment i segons la clàusula 99a., el concessionari 
havia de donar inici a les diferents prestacions i serveis del contacte, en el termini previst en les 
clàusula 4a. del Plec de clàusules, però que només s'ha donat inici al servei d'aparcament en 
superfície sota temps limitat. 
 
ATÈS que a la clàusula 100a. dels Plecs s'estipulava que el concessionari havia de complir, entre 
d'altres, les obligacions d'executar les obres de construcció dels aparcaments i d'urbanització de 
l'espai públic superior, d'acord amb els projectes aprovats definitivament per la corporació dins dels 
terminis fixats en els mateixos Plecs. 
 
ATÈS que a la clàusula 101a. s'estipulava que el concessionari havia de posar en funcionament els 



                                   

- Pàg. 76 / 86 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 
 

aparcaments dins dels terminis previstos en els Plecs. 
 
ATÈS que segons la clàusula 116a. relativa a la meritació del cànon anual que ha de percebre 
l’Ajuntament per l'explotació de la concessió de l'aparcament en superfície, aquest s'havia d'ingressar 
a la Tresoreria de l’Ajuntament de forma trimestral la part fixa i anual la part variable i que aquesta 
meritació havia de tenir lloc dins dels 15 primers dies del segon mes després de la finalització del 
trimestre o any i que aquesta segons consta a aquest grup municipal no ha estat satisfeta 
trimestralment en quant, com a mínim a l'any 2012. 
 
ATÈS que a la mateixa clàusula indica que les conseqüències del seu impagament implicarà l'aplicació 
del Text refós de la llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, podent ser objecte de recaptació per via executiva, sense prejudici de la potestat municipal 
de donar per extingida la concessió en aquest cas. 
 
ATÈS que la clàusula 4a. del Plec de clàusules determina que l'establiment del termini de la concessió 
s'entén, en qualsevol dels casos, sens perjudici de la facultat municipal d'acordar el rescat total o 
parcial de la mateixa o declarar la seva extinció (també total o parcial) per causa imputable al 
concessionari, de conformitat amb allò previst en el Plec i en la legislació general d'aplicació. 
 
ATÈS que la clàusula 104a. estableix que és un dret de l’Ajuntament l’extingir el contracte per 
qualsevol de les causes previstes a l'ordenament jurídic i en propi Plec de clàusules. 
 
ATÈS que no es donen les circumstàncies recollides en allò disposat a l'article 92 i següents de la Llei 
30/2007 de contractes pel sector públic per procedir a modificar el contracte i no construir el 
pàrquing i mantenir vigent el mateix en allò referent a la zona d’estacionament limitat de superfície, ja 
que la s'alteren les condicions essencials de la licitació i adjudicació, al executar la prestació en forma 
distinta a allò pactat, havent-ne de procedir, per tant, a la resolució del contracte i a la celebració d'un 
altre sota les condicions pertinents. 
 
ATÈS que segons consta a la clàusula 142a. són causes d'extinció del contracte de concessió les que 
estableix la Llei 30/2007 de contractes del sector públic en concordança amb les previstes en els 
articles 241 i 260 del ROAS i les que contemplen en el propi Plec de clàusules. 
 
ATÈS que segons l'article 206 de la Llei 30/2007 és causa de resolució, entre d'altres, la 
impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat de produir una 
lesió greu a I' interès públic de continuar-ne exercint la prestació en aquests termes, quan no sigui 
possible modificar el contracte. 
 
ATÈS que segons consta a l'article 207 de la Llei de contractes del sector públic 30/2007 que el 
incompliment de les obligacions derivades del contracte per part de l'administració originarà la 
resolució d'aquest en els casos previstos per la mateixa Llei. 
 
ATÈS als preceptes relatius al incompliment de contractes del sector públic i a les causes de resolució 
i els seus conseqüents efectes, del mateix, que consten a la Llei 30/2007 i que podrien ser aplicables 
al contracte de gestió i explotació en la modalitat de concessió de l'aparcament en el subsòl de la 
plaça Mossèn Sol i de l'aparcament en superfície sota temps limitat controlat mitjançant parquímetres 
en determinats àmbits de la ciutat objecte d'aquesta moció. 
 
ATÈS que segons la clàusula 117a. és el Ple municipal, en tant que òrgan de contractació, de 
conformitat amb l'article 194 de la LCSP, dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes 
assenyalats en l'esmentada norma, té les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, suspendre l'execució i acordar-
ne la resolució i els efectes d'aquesta. 
 
ATÈS que en atenció a la problemàtica sobre la manca d'estacionament que presenten alguns dels 
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barris de la nostra ciutat. 
 
És per aquest motiu que el nostre grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple 
de l'Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer - Instar a l’alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que encomani als serveis jurídics 
municipals incoar d'ofici l'expedient administratiu per tal de resoldre el contracte de concessió per a la 
construcció de pàrquing subterrani de la plaça Mossèn Sol i de l'explotació de la zona 
d'estacionament limitat de Tortosa, de amb l'empresa adjudicatària del projecte, posant fi al vincle 
contractual amb la mateixa ja que s'ha comprovat la impossibilitat d'executar la prestació en els 
termes inicialment pactats i que existeix la possibilitat de produir una lesió greu a l'interès públic de 
continuar-ne exercint la prestació en els termes actuals. 
 
Segon - Que en el cas de que les causes d'incompliment dels compromisos adquirits en els terminis 
signats per a la construcció del pàrquing fossin imputables a l’Ajuntament, es resolgui el contracte en 
aplicació d'allò recollit sobre resolució de contractes contingut a la Llei 30/2007 afrontant les 
indemnitzacions que si escauen corresponguin a l'empresa licitant. 
 
Tercer - Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que encomani als serveis jurídics 
municipals iniciar les gestions per a que en el cas de que les causes d'incompliment dels 
compromisos adquirits en els terminis signats fossin imputables al contractista per causes objectives, 
s'incoï expedient com a peça separada de l'expedient inicial, per tal d'aplicar a l'empresa 
concessionària les penalitzacions que recull el dret administratiu de pèrdua de la fiança definitiva, i 
sol·licitar la conseqüent indemnització pels danys resultant del seu incompliment segons allò establert 
a la Llei 30/2007. 
 
Quart - Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que encomani als serveis jurídics 
municipals, si existeix impagament per part de l'empresa adjudicatària del cànon a percebre d'acord 
amb l'adjudicació realitzada, que inicien les gestions per incoar, si escau, el corresponent expedient 
per impagament d'aquest cànon, en aplicació del Text refós de la llei reguladora d’hisendes locals, 
efectuant-se, si escau, la recaptació per via executiva, sense prejudici de la potestat municipal de 
donar per extingida la concessió. 
 
Cinquè - Una vegada resolt el contracte efectuar un estudi econòmic ben fonamentat en el context 
econòmic actual per avaluar la viabilitat de la construcció del pàrquing soterrat de la plaça Mossèn 
Sol i tornar a licitar la concessió en el que cas de que aquest sigui viable. 
 
Sisè - Una vegada resolt el contracte, deslligar la concessió de la gestió del servei públic d'aparcament 
en superfície sota temps limitat en el municipi de Tortosa de les obres de construcció i explotació del 
pàrquing de la plaça Mossèn Sol, al tractar-se de dos contractes de servei públic de diferent 
naturalesa. 
 
Setè - Una vegada resolt el contracte, eliminar l'ampliació de 235 places de nova creació 
contemplades en l'adjudicació del contracte a l'empresa adjudicatària, i mes concretament aquelles 
que es troben situades als carrers Rosselló, ronda dels Docs, avinguda Generalitat, Artur Anguera, 
ronda Reus, Despuig i Poeta Vicenç Garcia, retornant a l'estatus quo original abans de l'adjudicació de 
la concessió, així com a l'horari inicial al barri de Ferreries (no ús per les tardes i dissabtes). 
 
Vuitè - Instar a l’alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que encomani un estudi de 
mobilitat, ben fonamentat en el context econòmic actual, per en un futur avaluar l'impacte de 
l'establiment de possibles futures zones blaves al municipi de Tortosa i que contempli la possibilitat 
de l'establiment de altres mecanismes reguladors de l'estacionament com les anomenades zones 
verdes o d'ús preferent per a residents en diferents barris de la ciutat. Que fins que aquest estudi no 
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hagi estat presentat i explicat, en el cas que recomanés l'establiment de noves zones de pagament 
(zones blaves i verdes), no es posin en marxa sense consulta i debat ciutadà que permeti consensuar 
pels diferents actors socials de la ciutat implicats la seva conveniència. 
 
Novè - Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que es facin les modificacions 
administratives oportunes per tal d'incloure que els pàrquings de concessió administrativa municipal 
(pàrquing del Temple i pàrquing de la plaça Alfonso) disposin de lloguers diaris a preus baixos, per tal 
de facilitar aparcament dels veïns de les zones adjacents. 
 
Desè - Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que es facin les modificacions 
administratives oportunes per tal d'incloure que els pàrquings de concessió administrativa municipal 
(pàrquing del Temple i pàrquing de la plaça Alfonso) es disposi d'emplaçaments gratuïts lliures per a 
deixar bicicletes, de forma temporal, en adequades condicions de seguretat. 
 
Onzè - Instar a l'alcalde de Tortosa i al seu Govern municipal per a que es facin gestions 
administratives oportunes amb ADIF per tal de procedir l'obertura immediata dels terrenys que té 
aquest ens als costat de l'estació de tren, de forma que permeti esponjar els problemes 
d'estacionament de visitants i treballadors, sense tenir que recórrer a la zona blava. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor 
alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, poques vegades en la vida i en aquest Ple tenim 
l’oportunitat de rectificar. Avui, avui en aquest Ple n’hem tingut dos. La primera, gràcies al grup 
municipal de Convergència i Unió, l’hem deixat escapar. Esperem que ara poguéssim aprofitar la 
segona. 
 
L’enunciat resumit està molt clar, l’ampliació de la zona blava de Tortosa ha estat un fracàs, ha estat 
un desastre. I això és un fet i a les proves em remeto. Només fa falta que anéssim a pegar una volta 
pel carrer Rosselló, per la Ronda Docs, per davant l’estació per veure del què estem parlant. No hi ha 
cotxes aparcats, del dret o l’inrevés, no n’hi ha, no n’hi ha. Qualsevol que ho hagi fet pot confirmar 
una cosa, que l’ampliació de la zona blava ha estat un fracàs. 
 
I davant d’això que podem fer? Jo els hi diré, al meu entendre, clar. És molt senzill. Ser valents i 
assumir que s’ha comès un error. Per favor, siguin valents. En la moció que els hi presentem hi ha un 
seguit de raons administratives per resoldre el contracte de la zona blava i, per tant, per acabar amb 
la seva ampliació.  
 
En primer lloc, el pàrquing del Rastre no s’ha fet. Desconeixen les raons, però les obres haurien 
d’haver finalitzat tretze mesos després de la seva licitació al març del 2012, fa un any i, evidentment, 
no s’ha finalitzat. De fet, encara no ha començat. Al principi, sembla ser que era per culpa d’unes 
expropiacions, després per problemes de l’empresa que va guanyar la licitació i ara, de fet, no ho 
sabem. 
 
La regidora senyora Alícia Gamundi ho va preguntar en el Ple passat i li van contestar que ens dirien 
alguna cosa. Esperem que ens diguin alguna cosa, a veure si avui podem aclarir-ho. Però sigui culpa 
de l’empresa o sigui culpa de l’Ajuntament és un fet incontestable: el pàrquing del Rastre no està fet. 
 
Si fem cas del que diuen alguns membres de l’equip de Govern en actes públics i a la premsa, en 
aquest plenari no ho han dit, sembla ser que el pàrquing no es farà mai. I això només té dos 
culpables: l’empresa o l’Ajuntament. Un dels dos ha fallat, o els dos. 
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En qualsevol cas, la moció, podem trobar arguments jurídics que els serveis tècnics valoraran la seva 
possibilitat per resoldre el contracte i arreglar aquesta situació. 
 
En segon lloc, perquè fins on tenim coneixement el grup municipal, nosaltres, sembla que l’empresa 
adjudicatària no ha pagat a l’Ajuntament el cànon corresponent al 2012, el què també seria motiu 
suficient per resoldre el contracte, perquè el motiu últim d’aquesta moció, independentment de que 
es faci o no faci el pàrquing del Rastre, és que es tiri enrera en l’ampliació de la zona blava, al nostre 
entendre una de les pitjors decisions que ha pres el Govern municipal. 
 
Les zones blaves tenen sentit en llocs on necessàriament hi ha una rotació d’estacionament. La zona 
blava del centre comercial de Tortosa té raó de ser, la del Temple nosaltres pensem que no. No 
oblidem que hi ha molta gent que opina que la zona blava és una forma de recaptar diners per a 
l’Ajuntament, o el que és pitjor, per a l’empresa concessionària. Veient com funciona la zona blava del 
Temple sembla així i si no és així, per favor, diguin’s-ho.  
 
Siguin valents, resolguin el contracte, anul·lin la zona blava i vostès poden. Sense cap cost per a 
l’Ajuntament si és culpa de l’empresa, amb un cost molt petit si és culpa de l’Ajuntament. De veritat 
que poden. 
 
Si voten a favor aquesta moció, si volen ho voten en contra, és així de senzill, no hi ha més. O a favor 
o en contra. Mostrin als tortosins i tortosines que el Govern municipal entén els ciutadans i que 
l’Ajuntament de Tortosa no és una màquina de recaptar de diners. 
 
Per aquesta raó, i essent conscients del problema d’estacionament de la nostra ciutat, en aquesta 
moció els ho posem de forma resumida deu coses: 
 
Ú, eliminar l’ampliació de les 235 places de la zona blava corresponents al Temple i l’estació de tren, 
retornant a l’Status Quo original abans de l’adjudicació i fent així l’horari inicial al barri de Ferreries. 
 
Dos, iniciar l’expedient administratiu per tal de resoldre la concessió del pàrquing del Rastre i de la 
zona blava a l’empresa adjudicatària per incompliment dels terminis de construcció. 
 
Tres, en el cas de que aquest incompliment fos culpa de l’Ajuntament, resoldre igualment el contracte 
segons el que marca la llei. 
 
Quatre, si l’incompliment és culpa de l’empresa que es penalitzi, igual que es faria amb qualsevol 
altre ciutadà. I si l’empresa no paga, que es recuperi la concessió. 
 
Cinc, efectuar un estudi econòmic ben fonamentat per avaluar la viabilitat del pàrquing del Rastre i 
deslligat de la zona blava. 
 
Sis, encomanar un estudi de mobilitat que contempli l’establiment d’altres formes d’estacionament, 
com zones verdes per a ús dels veïns de diferents barris de Tortosa. 
 
Set, que no es posin en marxa noves zones blaves fins que aquest estudi no hagi estat presentat i 
explicat i consensuat pels diferents agents socials. 
 
Vuit, que als pàrquings municipals del Temple i plaça d’Alfons es facilitin als veïns lloguers de places 
d’aparcaments diaris a preus baixos. 
 
Nou, permetre en aquests pàrquings l’estacionament gratuït lliure temporal de bicicletes per tal 
d’afavorir aquest mitjà de transport. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa el següent comentari sobre el temps d’intervenció: Senyor Roig, ha tornat a 
superar el temps. Hauria d’anar acabant. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
El senyor roig continua amb la seva exposició: Ja acabo. 
 
I que es facin gestions a Adif per habilitar de forma ràpida estacionaments per a vehicles de veïns,  
visitants i treballadors de Renfe. 
 
Entenc que amb aquestes propostes, depèn de tots nosaltres el poder tirar aquesta moció endavant. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Roig, bé, aquesta moció que vostès presenten, una moció complexa i molt extensa, la conclusió que 
n’hem tret és de què aquesta ampliació de la zona blava a tots els carrers que ja diu la moció, no cal 
repetir-ho, no ha estat altra cosa que una autèntica “xapussa” del Govern municipal.  
 
Se’ns va vendre que aquesta ampliació de la zona blava anava lligada a què l’empresa concessionària 
havia de construir i gestionar el pàrquing de la plaça Mossèn Sol. Aquest pàrquing, com deia el senyor 
Roig, ni l’hem vist ni el veurem, però la zona blava l’hem pagada i la paguem. 
 
Tot i la complexitat d’aquesta moció, creiem que és evident que cal resoldre aquest contracte amb 
aquesta empresa i iniciar, si cal, les accions jurídiques corresponents per posar fi a les relacions amb 
aquesta empresa. 
 
També estem d’acord amb un altre dels punts que deia la moció que, si cal, el Govern municipal faci 
un estudi seriós i acurat per si realment és necessari aquest pàrquing i si ens el podem permetre, si 
és un obra que l’Ajuntament de Tortosa en la situació actual es pot permetre. 
 
També, no cal ni dir que estem totalment d’acord en què tornéssim a la situació anterior de la zona 
blava als carrers que ja hem dit i al barri de Ferreries, on el fracàs ha sigut estrepitós perquè per les 
tardes no hi ha cap cotxe aparcat, no sé si és que la gent se’ls emporta a casa, no sé com s’ho fan 
però per la tarde allí no paga ningú. No paga ningú perquè no hi ha ningú. Llavors doncs, home, si és 
una cosa que s’ha demostrat que no serveix per res i que és un fracàs, doncs home, tornem a la 
situació anterior. 
 
I bé, en fi, ho podríem fer molt, molt llarg, però és que no cal fer-ho més llarg perquè a veure, la moció 
ja és prou complexa, llavors, si hem d’anar punt per punt no acabaríem mai. Simplement per dir que 
estem d’acord i que la votarem favorablement. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, la nostra postura 
serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc el que 
volem recordar és que la principal petició que avui fa el grup dels Socialistes al nostre Ajuntament, la 
revisió i l’eliminació de les noves 235 places de la zona blava, tant al barri de Ferreries com al barri 
del Temple, perquè no s’està construint l’aparcament que s’havia de construir a la plaça de Mossèn 
Sol, al barri del Rastre, malauradament ja la vam defensar fa més d’un any el nostre grup municipal, 
precisament el 02 d’abril de l’any 2012, per la qual cosa això demostra que les coses es van fer 
malament i que s’estan fent malament. 
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A més a més de la revisió d’aquesta concessió, el nostre grup, quan es va tramitar aquesta proposta 
d’ampliar la zona blava tant al barri del Temple com a Ferreries en el passat mandat, a canvi de la 
construcció d’aquest aparcament soterrat a una de les places més importants del Rastre, ja ens vam 
abstenir perquè pensàvem que les formes en aquell moment tampoc havien sigut les que tocàvem i 
perquè no veiem clar que fos possible la realització de tot aquest projecte que, malauradament, s’està 
demostrant que és així perquè, tal i com s’ha dit aquí, està esdevenint un fracàs. 
 
Tornant al principi, el que és evident és que avui, que és el que ens ha d’importar, hi ha un contracte 
que no s’està complint per una de les dues parts, perquè les obres del pàrquing de la plaça del Rastre 
ja haurien d’estar acabades, però en canvi el que sí que s’ha ampliat és la zona blava al Temple i a 
Ferreries, la qual cosa considerem, evidentment, que és molt negativa perquè els tortosins i tortosines 
han de pagar a molts més llocs de la ciutat per poder aparcar, però en canvi aquesta empresa no està 
construint el pàrquing que hauria de construir. En aquest sentit, pensem que rectificar és de savis, 
que no passa res si ens equivoquem i, per tant, que a partir de reconèixer els errors crec que podríem 
avançar. 
 
També volem valorar de manera positiva algunes de les diferents propostes que se’ns presenten a la 
moció en relació a la mobilitat i a alguns nous aparcaments, les quals també des del nostre grup 
municipal compartim, però tot i això, al Govern municipal, el que també li volem dir és que entenem 
que és molt difícil en aquests moments fer enrera el contracte i no sé si no es veuen capaços o no 
volen rescindir el contracte, però com a mínim el que els hi demanem és que davant de la situació 
que ens trobem, com a mínim, facin alguna cosa. Una de les propostes que nosaltres faríem, per 
exemple, seria reduir les tarifes a tota la zona blava de Tortosa perquè com a mínim, d’aquesta 
manera, al rebaixar la zona blava, els tortosins sortiríem beneficiats en algun dels aspectes. 
 
Per tant, donarem suport a la moció però també intentarem donar alguna idea, alguna proposta al 
Govern municipal per intentar sortir d’aquesta situació que crec que ningú desitja. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Al Ple de fa poc, del 4 de març, i per tal de donar 
resposta a les demandes de ciutadans en relació al problema de l’aparcament al centre de la ciutat, 
ja el nostre grup municipal, la regidora Alícia Gamundi, a través de precs i preguntes sol·licitàvem la 
següent informació: 
 
Primer, tenint en compte que la gestió de la zona blava de Tortosa ampliada a Ferreries i el Temple 
anava vinculada a la construcció d’un nou aparcament a la plaça Mossèn Sol del Rastre, quan està 
previst que comencin les obres d’aquest aparcament? Té intenció el Govern municipal d’aturar aquest 
projecte? 
 
Segon, mentre no es construeixi l’aparcament esmentat, que havia de ser finalitzar l’any 2012, quines 
mesures prendrà l’Ajuntament en relació a l’empresa Quatour, responsable de la seva construcció i de 
la zona blava? Hi ha prevista alguna reducció temporal del preu de la zona blava? 
 
Tercer, si està clar que no es construirà l’aparcament esmentat, quines mesures pensen prendre el 
Govern municipal per a que l’empresa compensi als ciutadans de Tortosa? Quin és el calendari 
d’actuacions previst per part de l’equip de Govern municipal per donar resposta a la manca 
d’aparcament en el nucli antic de Tortosa? 
 
Veiem que aquesta preocupació de la ciutadania, i que no ha estat contestada, també avui el grup 
municipal, o sigui, preocupació que el grup municipal va entrar com a preguntes, avui vostès o el grup 
municipal del Partit Socialista de Catalunya l’han convertit en moció. Moció a la qual, òbviament, li 
hem de donar suport, ja que hi ha un incompliment flagrant, sembla, del contracte. 
 
I pensem que això ha sigut una política que ha fracassat en quant a la construcció d’un pàrquing al 
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Rastre lligat a la zona blava. Zona blava que ha augmentat molt, que ens toca pagar i pàrquing que no 
es veu per cal puesto. 
 
No sé, no sé si aquesta proposta pot servir, però busquem aquells puestos com s’ha fet, per exemple, 
a Ferreries de què s’ha aprofitat llocs per fer pàrquings en superfície, que a lo millor és més barato, a 
les muralles del Rastre hi ha un pàrquing privat, a veure si es podria d’alguna manera trobar sinèrgies 
per a que es pogués aparcar millor i fos públic o d’alguna manera el pogués utilitzar tothom. També al 
Josepets hi ha una pista allí a la vora mateix que s’utilitzava per jugar a bàsquet i a esports; sí que és 
d’un col·legi privat però, vull dir, es pot treballar per aconseguir d’una forma més barata poder 
augmentar les places d’aparcament fins que estigui el pàrquing del carrer Montcada, on havia d’anar 
l’edifici de les delegacions de la Generalitat. Per tant, el nostre suport a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, rectificarem quan 
calgui, senyor Roig, quan els interessos de l’Ajuntament així ho demanden. No quan ens presenti 
vostè una moció política, llavors a partir d’aquí canviarem o farem el que vostè ens està demanant. 
 
Ens presenten una moció on demanen coses tan variades com resoldre un contracte, fet que 
entendrà que no es fa per una moció, aquest Ajuntament és més seriós que tot això, bé, aquest 
Ajuntament i qualsevol ajuntament no resolt un contracte a partir d’una moció política. A més a més, 
parlen de resoldre a la pròpia moció de contractes, parlen d’aparcaments gratuïts per a bicicletes o 
parlen, per exemple, d’un pla de mobilitat o parlen dels terrenys de Renfe, terrenys de Renfe que ara 
no toca que parléssim dels terrenys de Renfe perquè sinó esgotaria els 3 minuts, però potser el seu 
grup municipal és el menys indicat per parlar dels terrenys de Renfe, del gran conveni signat pel 
Govern presidit pel senyor Joan Sabaté, un conveni absolutament “gravós” per a aquest Ajuntament, 
que suposa que a dia d’avui estiguéssim com estem i que impossibilita accedir als terrenys que vostè 
està demanant. Potser li hauria d’explicar o demanar una còpia del conveni i allí veurà quines són les 
característiques del conveni que va aprovar el Partit Socialista. Grans anuncis al seu moment però 
després pocs o cap resultat. 
 
Ens volen donar lliçons de pàrquings, ens volen donar lliçons de creació de places d’aparcament i 
també li voldria preguntar això: quantes places d’aparcament van crear vostès quan governaven?, 
quants pàrquings soterrats van fer? Cap, suposo que tothom ho sap però, en tot cas, també li recordo. 
I pel que fa a l’estudi de mobilitat, en tenim un aprovat, encarregat, engegat al passat mandat, per 
tant, també quan vulgui li podem fer arribar, perquè els contractes, senyor Roig, els contractes que età 
aquí marcant i tot el que ens insta, que els serveis jurídics de l’Ajuntament facin o deixin de fer, tenen 
un procediment administratiu, no es regeixen per una moció, ja pot dir que es faci això o que es deixi 
de fer, perquè això al final no funciona així ni aquí ni a cap lloc, abans li he dit. 
 
I respecte al pagament del cànon no digui mentides tampoc o, al menys, informi’s del que toca perquè 
el pagament cel cànon sí que s’ha efectuat. S’ha liquidat al 2012, pendent d’unes al·legacions, però sí 
que s’ha efectuat el pagament. Per tant, no està dient coses certes pel que fa a la moció. 
 
Per tant, si es volen redimir a partir de mocions de la seva manca d’actuació en un passat, pel que fa 
a la política de creació de places d’aparcament a la ciutat de Tortosa, doncs, aquí no ens trobaran i 
per tant, evidentment, no els hi seguirem el joc i el nostre vot serà contrari a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. A veure, moltes coses ha dit. 
Intentaré ser breu. 
 
A veure, comencem pel cànon. El cànon s’ha pagat trimestralment com diu, com diu el plec de 
condicions? Jo m’he informat, jo m’he informat. A mi no em digui que no m’informo perquè jo 
m’informo, al menys ho intento. No s’ha pagat trimestralment. Jo he demanat, inclús, una liquidació la 
qual encara no se m’ha donat, només m’ha donat la fulla que es presentava la liquidació, el registre 
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d’entrada, però el contingut de la liquidació de l’empresa encara no la tinc, encara no la tinc i l’he 
demanat dos vegades. Però el que sí que es cert i el que sí que es veritat és que el cànon 
trimestralment no s’ha pagat, no s’ha liquidat i això és així. Que passa? No passa res. Bé, si un 
ciutadà de Tortosa, els seus impostos no els liquida quan toquen, a veure que li passarà a un ciutadà 
de peu que no sigui l’empresa. 
 
Vostès barregen coses i diuen que bé, clar, ja tornem a ser-hi. El “rabo”, les banyes i sempre nosaltres 
i sempre nosaltres, però el cert, el cert és que nosaltres vam fer pàrquings en superfície, nosaltres 
vam fer convenis pels quals ara s’ha construït el pàrquing del carrer Montcada i aquestes coses es 
van fer. Ara, ara parlem de llistes o no parlem de llistes, parlem del que ens toca ara, no? La pregunta 
és, la pregunta és: es farà el pàrquing del Rastre? No. S’omplirà la zona blava? No. Es faran preus 
populars per als veïns als pàrquings? No. S’obriran els pàrquings de forma gratuïta a bicicletes? No. 
Es faran zones verdes per a residents? No. Clar, alguna idea proposem nosaltres, alguna idea 
proposem, no? És que clar, sembla que tot ho féssim absolutament malament.  
 
I, evidentment, ja no entraré, ja no entraré en el tema d’Adif, però sí que li diré una cosa, que el plec 
de condicions fet, adduïa de molts errors, de molts, de molts errors. I n’hi havia, n’hi havia i voldria dir-
ho perquè sinó és que al final queda com si nosaltres ens inventem tot i resulta que tal. Jo he 
comptat, jo he mirat i llavors hi havia un lloc on posava 13 places de pàrquing i posava: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, i en realitat 12, 13, n’hi havia 15, home, i vas sumant i vas sumant i bé, i 
vas fent. I clar, i dius, bé, si mirem, si mirem aquesta documentació que vostè ho diu que sempre ens 
hem de mirar, doncs jo la miro, la clàusula 60a del plec de condicions, no estava contemplada una 
zona blava al voltant de la plaça Joaquim Bau i això es pot veure en aquest plano que els hi he portat. 
Això que està de color roig no pot tenir una zona blava, que era el suposat pàrquing de les famoses 
piscines. Vostè que ens diu que prometíem, prometíem i no fèiem, no sé qui promet i promet i no fa, 
eh?, val. 
 
En aquest sentit, vull dir que en aquesta zona blava d’aquí jo he comptat les places que hi ha a 
Ferreries i en l’actualitat l’empresa està cobrant al voltant de 50, 50 places més i està multant. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En referència al temps, el senyor alcalde fa el següent advertiment: Vagi finalitzant, senyor Roig, que 
ja ha esgotat el seu temps. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
El senyor Roig reprèn la seva intervenció: Sí, sí, ja acabo. 
 
Per tant, en aquesta zona d’aquí d’estant aparcant, cobrant l’aparcament en zona blava a 50 places 
més que no toquen. Hi ha un excés de 50 places i s’està multant a qui no compleix l’horari. En aquest 
sentit, és el que jo vull, que quedi ben clar que aquest lloc és així. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3),  ERC (2), I-
ET-E (2) i PxC (1), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
CiU (12) i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP (1). 
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23 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
8/2013, de 25/02/2013 
9/2013, de 28/02/2013 (extraordinària i urgent) 
10/2013, de 04/03/2013  
11/2013, de 11/03/2013 
12/2013, de 18/03/2013  
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
De la 67/2013 a la 236/2013 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
 
24 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
El senyor alcalde intervé per donar part del següent : 
Simplement comunicar-los-hi, tal i com ho he fet en Junta de Portaveus, que el proper dijous 18 d’abril 
de 2013 procediré a signar un Decret pel qual cessa, a voluntat pròpia i tal i com ho havia anunciat i 
el compromís que havia adquirit amb el mateix poble de Vinallop, el senyor Josep Audí com a alcalde 
pedani de Vinallop i anomenem el senyor José Antonio Estíbalez com a nou alcalde pedani de 
Vinallop.  
 
Ja tindrem l’ocasió de fer-ho en algun acte a Vinallop, però en tot cas jo voldria agrair en nom propi i 
en nom de l’Ajuntament de Tortosa la dedicació del senyor Josep Audí en diferents moments de la 
seva vida però especialment en aquests últims 6 anys en què jo he estat alcalde de l’Ajuntament de 
Tortosa i he tingut l’honor i el plaer de què el senyor Josep Audí hagi estat alcalde pedani de Vinallop. 
 
Moltíssimes gràcies per la feina feta, continua vinculat igual com a membre del Consell Assessor, cosa 
que li agraeixo molt especialment i també agrair a José Antonio Estíbalez que és una persona que ve 
treballant des de fa molt temps pel poble de Vinallop, que ja formava part del Consell Assessor, que 
tal com ja havíem acordat tots tres fa ja ara dos anys, simplement, adquireixi aquest pas endavant i 
passi a ser el responsable màxim al poble de Vinallop. 
 
Moltíssimes gràcies a tots dos. 
 
 
25 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL Sr. ROIG: 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el prec meu d’avui està relacionat amb un tema d’imatge de la nostra ciutat. Una imatge 
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que, al meu entendre, és fonamental per a la nostra avaluació comercial i turística, en definitiva, per a 
la nostra economia. Em refereixo al tractament de les mitgeres dels edificis que queden a vistes des 
del carrer i, sobretot, pel que fa al nostre barri antic, centre històric i nucli comercial. 
 
S’entén que mitgera és aquella paret que limita amb les propietats veïnes i s’eleva des dels 
fonaments fins a la coberta. D’acord amb el punt 2n. de l’article 259, regles sobre mitgeres del nostre 
POUM de Tortosa, diu que com a conseqüència de les diferents alçades reguladores reculades, 
remuntes, construccions, costats de solars no edificats puguin sortir mitgeres vistes des del carrer, 
aquestes hauran de ser acabades amb materials i colors de nivell de qualitat d’una façana. 
Excepcionalment, s’eximirà de la condició anterior aquelles construccions situades en zones de fort 
desenvolupament urbà i sempre i quan estigui garantida la construcció d’edificacions veïnes sobre les 
mitgeres executades inicialment. En qualsevol cas, si transcorregut un any de l'acabament de l'obra 
no s'han realitzat les edificacions veïnes, l'Ajuntament podrà obligar al tractament de la mitgera vista 
segons les condicions definides anteriorment. 
 
Com es pot veure, aquest article pot obligar a donar a les mitgeres vistes un tractament de façana i 
això es pot entendre, a priori, com una obligació per raons bàsiques, estètiques, és una mesura a 
recolzar, tot i que el caràcter marcadament estètic ajudi en gran mesura al manteniment i conservació 
de les edificacions en aquelles zones en contacte directe amb l’aire. 
 
A Tortosa es poden observar existents nombroses mitgeres vistes que no compleixen amb aquesta 
especificació, pel que l’Ajuntament hauria d’obligar als seus propietaris a donar-li compliment. Ara bé, 
com ho ha de fer si l’Ajuntament de Tortosa ja no dóna compliment en aquesta obligatorietat. 
L’Ajuntament ha enderrocat edificis al barri antic, com per exemple a l’entorn de la recent renovada 
plaça de Sant Joan, entre elles la casa natal de Felip Pedrell, i aquests enderrocs han deixat mitgeres 
vistes que haurien de tractar-se com a façana.  
 
Tot i que l’article del POUM dóna un marge d’un any per preveure possibles construccions al costat, 
ha passat aquest temps sobradament i les mitgeres constitueixen, continuen sense tenir tractament 
de façana i oferint un aspecte que no és el més adequat ni el que exigeix el POUM. 
 
El meu prec és que es prenguin les mesures oportunes per part de l’Ajuntament per complir amb 
l’article 259 del POUM i es doni tractament de façana a les mitgeres vistes des del carrer en 
conseqüència i de les obres i intervencions de caire municipal. 
 
Si això no es fa així, l’Ajuntament és el primer en incomplir la seva obligació i com pot desprès exigir a 
un particular que procedeixi a fer una cosa que l’Ajuntament no fa? Per exemple, en el cas dels 
edificis de la plaça de l’Àngel, que tant va costar, tot i la promesa d’enllestir-se ràpidament i que s’ha 
resolt de manera que resten mitgeres sense tractament de façana, la planta baixa amb un bloc de 
formigó i elements per retirar com el pal de la llum i ara ja fa un any i no s’han iniciat encara les obres 
de la nova edificació. Les solucions a aplicar en aquestes mitgeres poden ser diverses i estic 
convençut que els tècnics municipals ja sabran determinar quina és la més adequada. 
 
Per acabar voldria afegir que, d’una banda, donar aquest tractament és un tema de salut de les 
edificacions i estètica d’imatge. Crec que s’ha de fer per un tema de compliment de normatives per 
part de tothom. I si nosaltres, per part de l’Ajuntament exigim alguna cosa, nosaltres també ho hem 
de complir amb la realització del projectes que fem des de l’Ajuntament. Moltes gràcies senyor 
alcalde. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Recepcionem el seu prec i mirarem de 
fer-ho en lo possible. Tanmateix, la veritat és que és una situació complexa perquè en la majoria 
d’aquest enderrocs que vostè ha fet referència són execucions subsidiàries que, dissortadament i 
suposo que per motius dels anys i anys d’abandó del casc antic i no haver-s’hi actuat, ha fet que 
aquestes propietats s’hagin anat deteriorant, les anat adquirint persones que no sempre són solvents 
i aquestes execucions subsidiàries, en ocasions, les està suportant l’Ajuntament, que després 
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acabarà adquirint solars. Per tant, en una situació econòmica complexa és difícil carregar més 
execucions subsidiàries.  
 
Tanmateix, no s’ha fet mai aquest prec que vostè diu i demana i, per tant, el recepcionem. Home, en 
l’edifici de la plaça de l’Àngel, molt afortunat en l’exemple no ha estat, senyor Roig. Miri que en podia 
triar a l’hora de triar exemples de què s’ha de fer i què no s’ha de fer, però amb aquest, miri, si vol ja li 
passaré l’expedient i mirarem que ha fet, que va fer, malgrat hi havia una sentència judicial, 
l’Ajuntament de Tortosa durant 8 anys de Govern socialista, 7 concretament, perquè la sentència va 
ser al primer any. Que hagi vingut a poder fer un prec, jo li accepto, ara, que damunt retragui 
l’actuació a la plaça de l’Àngel, o vostè ho ignorava, cosa que no ho puc entendre perquè en aquell 
moment vostè també estava vinculat directament amb aquesta casa, o sinó és absolutament 
incomprensible. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
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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