
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

22 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

SECRETARIA 
 
01 – Aprovació, si s'escau, de la següent acta:  
 
− Extraordinària i urgent 14/2013, de 26 de setembre. 
− Ordinària 15/2013, de 07 d’octubre. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de modificació de l’Ordenança reguladora dels fitxers 
que contenen dades de caràcter personal. 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Conveni amb la URV per als anys 2014 i 2015, així com 
l’aprovació de la plurianualitat de la subvenció a atorgar. 
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04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de pagament de les quotes endarrerides de l’Ajuntament de 
Tortosa al Consorci Domus Templi (exercicis 2005, 2006, 2007 i 2011). 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de plurianualitat per fer front a les despeses que es 
desprenen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre per 
al transport no obligatori curs 2013/2014. 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de la tarifa per a la prestació de serveis de Tortosasport, 
SL, per introducció de la tarifa social. 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de mantenir la vigència durant l’any 2014 de les actuals 
tarifes del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable. 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de mantenir la vigència durant l’any 2014 de les actuals 
tarifes del servei de clavegueram. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

09 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la 
plaça Alfons XIIè, per a l'any 2014. 
 
10 – Dictamen de proposta d’acord d’actualització de les tarifes del servei d'autotaxi per a l'any 2014. 

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per aprovar l’accés a les instal·lacions 
esportives municipals dels col·legis fora de l’horari lectiu. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per garantir el manteniment dels llocs 
de treball i les condicions laborals de les contractacions i concessions de serveis municipals. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya en defensa de la gent gran de Tortosa. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
14 – Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 50/2013, de 28 d’octubre (ordinària) 
- 51/2013, de 04 de novembre (ordinària) 
- 52/2013, d’ 11 de novembre (ordinària) 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 2115/2013 a la 2276/2013 
 
 
15 – Informes de l’Alcaldia.  
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16 –  Control dels òrgans de la corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Extraordinària i urgent 14/2013, de 26 de setembre. 
− Ordinària 15/2013, de 07 d’octubre. 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DELS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesos els canvis organitzatius dels grup municipal produïts des de la data d'aprovació de la vigent 
ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal. 
 
Atès l'informe d'auditoria bianual de protecció de dades i d’adequació al nou Reglament que s’ha realitzat. 
 
Atès l’informe d’auditoria emès per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per verificar la situació de 
compliment d’algunes de les mesures de seguretat de caràcter organitzatiu previstes al Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i més concretament l’existència 
de responsable de seguretat i del registre d’incidències. 
 
Vist l’expedient instruït per a la modificació, pel motiu exposat, de l’Ordenança reguladora dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Tortosa, el qual inclou la documentació tècnica 
adient. 
 
Atès allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, l’article 20 de la qual estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers que continguin 
dades de caràcter personal sols podrà realitzar-se mitjançant una disposició de caràcter general publicada en 
el butlletí o diari oficial corresponent, així com la Llei 32/2010, de l'1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès allò que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999. 
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Atès que, de conformitat amb allò que estableix l’article 22. 2 .d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de disposicions de caràcter general, així 
com allò que preveu l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió del dia 4 de 
setembre de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els ACORDS següents: 
 
Primer - Donar-se per assabentat del contingut de l’informe d’auditoria bianual realitzat així com de l’informe 
d’auditoria emès per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Segon - Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de 
caràcter personal gestionats per l’Ajuntament de Tortosa que s’inclou com Annex A i que recull les 
modificacions efectuades en els fitxers ja existents, així com els fitxers que es donen de baixa i els fitxers que 
es donen d’alta. 
 
Tercer - Aprovar la modificació del Document de Mesures de Seguretat que s’inclou com Annex B. 
 
Quart - Sotmetre la modificació de l’ordenança referida en el punt segon del present acord al tràmit 
d’informació pública durant el període de trenta dies, comptadors des de l’endemà hàbil de la data de la 
darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual es podran formular les 
al·legacions i reclamacions que s’estimin adients. 
 
Cinquè - Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període abans indicat, el present 
acord esdevindrà aprovat definitivament sense cap més tràmit, procedint-se a la seva publicació al BOPT i a 
anunciar la respectiva referència al DOGC. 
 
Sisè - Actualitzar el Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb les 
modificacions, altes i baixes proposades un cop aprovades definitivament.  
 
 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA  
 
Preàmbul 
 
La llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, estableix un 
conjunt de mesures per a garantir i protegir el dret fonamental a la protecció de dades. 
 
En l’àmbit de les seves competències, és responsabilitat de les administracions locals allò relatiu a la creació i 
la modificació o supressió dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. 
 
D’acord amb allò que preveu l’art. 20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal, la creació, modificació o supressió dels esmentats fitxers s’haurà d’efectuar mitjançant 
disposició de caràcter general publicada al butlletí oficial corresponent. 
 
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, la corporació local en matèria de protecció de dades queda sota l’àmbit de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
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Capítol I. Objecte 
 
Article 1r.- Aquesta ordenança té per objecte la creació, supressió i modificació dels fitxers automatitzats que 
contenen dades de caràcter personal corresponents a l’Ajuntament de Tortosa. L’ordenança s’aplicarà sens 
perjudici d’allò que disposin, per a cadascun dels fitxers, les normes legals i reglamentàries vigents que els 
siguin aplicables i les que es puguin aprovar amb posterioritat a la seva entrada en vigor. 
 
Article 2n.- A l’annex I d'aquesta ordenança consten els fitxers que ja estaven donats d'alta i s'han modificat . 
 
Article 3r.- A l’annex II d’aquesta ordenança figuren els fitxers que contenen dades de caràcter personal que 
són objecte de supressió. 
 
Article 4t.- A l'annex III. d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal de nova creació, amb les seves respectives descripcions 
 
Article 5è.- Els titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers creats, modificats o suprimits 
mitjançant aquesta ordenança adoptaran les mesures tècniques, organitzatives i de gestió per tal de garantir 
la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com les mesures necessàries per a fer efectius els 
drets de les persones afectades que els reconeix l’ordenament vigent.  
 
Capítol II. Dret d’accés, rectificació i cancel·lació. 
 
Article 6è.- Les persones quines dades figurin en els fitxers automatitzats podran exercir el seu dret d’accés, 
rectificació i cancel·lació de dades, quan procedeixi, davant els òrgans que es concreten en els respectius 
annexos. 

 
Capítol III.- Publicació i inscripció. 
 
Article 7è.- D’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, 70.2 de la llei 7/1985, 178.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995, aquesta ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. 
 
Article 8è.- Els fitxers creats, modificats o suprimits mitjançant aquesta ordenança s’inscriuran en el Registre 
General de Protecció de Dades de Catalunya, depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades quantes disposicions anteriors s’hagin adoptat en la matèria objecte d’aquesta ordenança. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 
  

5  /44  



 
 
ANNEX I 
 

1. GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040058 - G) 
a) Finalitat i usos previstos: Agenda institucional, gestió administrativa i correus electrònics de l'Ajuntament. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones amb què l'Ajuntament ha tingut algun contacte o que poden 
resultar d'interès per l’activitat laboral que exerceixen o pel lloc de treball que ocupen i persones que treballen 
en el propi Ajuntament. Representants d’empreses i particulars. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds, entrevistes o en persona, correu 
electrònic/Internet i targetes de visita, cartes, concursos, projectes, escrits, contractes, ofertes. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; fonts accessibles al públic: Diaris i 
butlletins oficials; entitat privada i Administracions Públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, càrrecs; sectors ,activitats, 
negocis. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 

GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040044 - J) 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió d'usuaris de serveis municipals (mercats, piscines, activitats per a joves, 
biblioteca, escola de música, escola de teatre, beques, activitats culturals, esportives, informació turística, 
suggeriments, SMS, etc.). 
b) Persones o col·lectius afectats: Particulars. Qualsevol interessat en activitats organitzades per l’Ajuntament 
que se subscrigui. Persones d'entitats esportives, culturals, musicals i representants d'associacions. Persones 
que col·laboren en l'organització de festes. Persones interessades en obtenir certificats d'habitabilitat 
d'habitatge. 
c) Procediment de recollida de dades: Entrevistes o en persona, formularis o sol·licituds, correu 
electrònic/Internet, i base de dades d'Alcaldia. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; fonts accessibles al públic i entitats 
privades (Cambres de comerç). 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, imatge, data de naixement, 
edat, nacionalitat, estat civil, núm. de fills, habitatge a llogar, testaments, declaració d'hereus, poder notarial, 
acceptacions d'herència, llicències, permisos, autoritzacions, títol de l'obra, nom del grup musical, formació 
acadèmica, experiència professional, situació laboral, professió, categoria/Grau, plans de pensions, jubilació, 
activitats i negocis, contracte de treball, codi compte corrent, rebuts, vida laboral, declaració jurada 
d'ingressos i certificat d'empadronament. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Generalitat de Catalunya i Registre Civil. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 

 
GESTIÓ D’INGRESSOS (CODI D'INSCRIPCIÓ 2090400 72- H)  

a) Finalitat i usos previstos: Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a la recollida i 
liquidació d'impostos, taxes i altres pagaments a l'Ajuntament. 
b) Persones o col·lectius afectats: Representants d'empreses i particulars. Contribuents del municipi.  
c) Procediment de recollida de dades: Entrevistes o en persona, formularis o sol·licituds i projectes. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; Administració Pública i Registres públics. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, foto, data de naixement, 
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dades familiars, codi compte corrent i import rebut. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Diputació de Tarragona i Catalunya Caixa.. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040038 - F) 
a) Finalitat i usos previstos: Acreditar la residència, domicili i dades de família. 
b) Persones o col·lectius afectats: Ciutadans que resideixen al municipi. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, sexe, nacionalitat, data de naixement, lloc 
de naixement i nivell d'estudis. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Institut Nacional d'Estadística. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Serveis o unitats davant dels quals poden exercitar-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 

CENS D’ANIMALS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040066- N) 
a) Finalitat i usos previstos: Tinença d'animals de companyia i llicència de tinença i conducció de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
b) Persones o col·lectius afectats: Propietaris d'animals de companyia i gossos perillosos. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, certificat de no haver estat 
condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i 
la salut pública, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment 
perillosos i certificat de capacitat física i aptitud pedagògica. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Alt. 
 

TARGETES APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIÓ (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040070 - Q) 
a) Finalitat i usos previstos: Emissió de targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat restringida. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones amb disminució i representants d'empreses. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, data de naixement i informe 
acreditatiu del nivell de disminució. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Manual. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Serveis o unitats davant dels quals poden exercitar-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat:  Alt. 
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REGISTRE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040032 - R) 

a) Finalitat i usos previstos: Recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. 
b) Persones o col·lectius afectats: Particulars, representants d'empreses, personal de l'Ajuntament i 
destinataris de suports. Constructors, projectistes, taxistes, propietaris de finques, agricultors i caçadors. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis o sol·licituds i sol·licituds, projectes, 
escrits, cartes. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, Registres públics i Administracions 
públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, formació i titulacions, 
experiència professional, categoria/Grau, propietats o possessions, dades cadastrals, vehicle, matrícula, 
escriptures, contracte de lloguer i testaments. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Generalitat de Catalunya. (Llei d’urbanisme). 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Mig. 
 

GESTIÓ DE CERTIFICATS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040052- -K) 
a) Finalitat i usos previstos: Expedició d'informes d'arrelament social. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones interessades a obtenir permís de residència. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, NIE o passaport, adreça, telèfon, escriptures, 
contracte de lloguer, pertinença a associacions; lloc de treball, certificats bancaris i programes d'inserció 
laboral. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Alt. 
 
 

GESTIÓ DE COMPTABILITAT (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040050 - L) 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió comptable i pressupostària. 
b) Persones o col·lectius afectats: Particulars i representants d'empreses. Proveïdors de l'Ajuntament. 
c) Procediment de recollida de dades: Correu electrònic/Internet i factures. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal i altres persones diferents de l'interessat o 
el seu representant. 
e)Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, codi compte corrent i import 
factura. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 

EXPEDIENTS ALUMNES (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040064 - X)  
a) Finalitat i usos previstos: Seguiment dels alumnes. 
b) Persones o col·lectius afectats: Alumnes. 
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c) Procediment de recollida de dades: Entrevistes o en persona i formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e)Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, data de naixement, lloc de 
naixement, nacionalitat, edat, estat civil, dades familiars, formació acadèmica, situació laboral, contracte 
laboral, valoració acadèmica, vida laboral, sancions, nòmines, informes judicials, desestructuració familiar i 
drogodependència. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 

GESTIÓ SISTEMES D’INFORMACIÓ (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040040- D) 
a) Finalitat i usos previstos: Administració d'altes i baixes dels usuaris dels sistemes d'informació de 
l'Ajuntament i gestió del correu electrònic, administració i control d'usuaris amb permisos d'accés dins les 
aplicacions de l'Ajuntament, gestió de l'inventari d'equips i material, identificació i assignació de recursos i 
gestió d'usuaris i control d'accés dels mateixos a la pàgina Web de l'Ajuntament. 
b) Persones o col·lectius afectats: Personal de l'Ajuntament i encarregat del tractament i particulars. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes i transmissió electrònica. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal i una altra persona diferent de l'interessat o 
el seu representant. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, contrasenya i departament. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 

GESTIÓ DE PERSONAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040046-  S) 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió, manteniment, oposicions, concursos, formació del personal, control horari, 
borsa de treball intern, plantilla orgànica i expedients disciplinaris.  
b) Persones o col·lectius afectats: Personal que treballa a l'Ajuntament. Persones que presenten el seu 
currículum vitae a l'Ajuntament. Interessats que es presenten a un procés de selecció de l'Ajuntament. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, correu electrònic/Internet, transmissió 
electrònica i contractes, currículum vitae, sol·licitud, titulacions, documentació diversa, notificacions. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; una altra persona diferent de l'interessat o 
el seu representant i d'Administracions públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, telèfon, número SS o mutualitats, adreça, dades 
d'estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, sexe, nacionalitat, formació i titulacions, 
historial d'estudiant i experiència professional, cos, categoria, lloc de treball, dades no econòmiques de 
nòmina i historial del treballador, dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades deduccions 
impositives/Impostos, afiliació sindical als efectes de pagament de quotes. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Seguretat Social, INEM, Jutjats i Tribunals; Generalitat de Catalunya; Tribunal de 
selecció i BOP; AEAT i Administració General de l'Estat. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Mig. 
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POLICIA LOCAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040034 - A) 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió policial integrada. Sistema de seguretat integrat. Realització i tramitació 
d'atestats, control de vehicles abandonats, dipòsit de detinguts, entrada i sortida de documents, registre de 
guals, gestió de personal, d'accidents en trànsit, citacions judicials, grues, Gestió de l'absentisme laboral 
(permisos i llicències), Personal de la plantilla de la policia local i Organització dels serveis diaris. Ordres de 
treball. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones ingressades al dipòsit de detinguts, qualsevol persona que intervé 
o visualitza un accident de trànsit i la plantilla policial. Persones de la plantilla de la policia local. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis o sol·licituds i documentació diversa, 
sol·licitud, aplicació informàtica. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; altres persones físiques diferent de 
l'afectat o el seu representant i Administracions Públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, imatge/veu, data de 
naixement, propietats, possessions, llicències, permisos i autoritzacions, historial d'estudiant, formació, 
titulacions i experiència professional, categoria/Grau i infraccions. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Jutjats i tribunals, companyies d'assegurances i Diputació de Tarragona. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Mig. 
 

GESTIÓ DE BENESTAR SOCIAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040056 - W) 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de benestar social (fitxers de nivell alt). 
b) Persones o col·lectius afectats: Alumnes amb necessitats específiques derivades d'una inadaptació escolar. 
Qualsevol persona que sol·liciti informació als serveis socials de l'Ajuntament, menors amb maltractaments, 
dones que pateixen discriminació sexual. Persones majors d'edat i persones amb disminució física. Dones que 
accedeixen al servei per a realització de consultes o recepció d'assessorament legal o psicològic per 
discriminació per raó de sexe. Persones disminuïdes, discapacitats amb certificats de minusvalidesa de la 
Generalitat. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis i resolució, sol·licitud, fitxa SIAD. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal i una altra persona física diferent de 
l'afectat o el seu representant. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, número SS o mutualitat, 
imatge/Veu, sexe, edat, dades familiars, data de naixement i estat civil, ingressos, rendes, crèdits, préstecs, 
avals, plans de pensions, jubilació, import a pagar, aficions i estil de vida, característiques d'allotjament i 
habitatge, analfabetisme i formació, titulacions, historial d'estudiant, historial del treballador i atur i salut. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Altres administracions públiques, Generalitat de Catalunya, Creu Roja, Jutjats i tribunals 
i Centre de destí (residències, hospitals…) i  Catalunya Caixa. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Alt. 
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ANNEX II 
 
D’acord amb allò establert a l’article 20.3 de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, es 
suprimeixen els següents fitxers automatitzats de dades de caràcter personal: 
 
1. CENS D'ANIMALS que té el codi d'inscripció 209040068-Z al Registre de Protecció de dades de Catalunya. 
2. PARELLES DE FET que té el codi d'inscripció 209040036-M al Registre de Protecció de dades de 

Catalunya. 
3. GESTIÓ DE NÒMINES que té el codi d'inscripció 209040048-V al Registre de Protecció de dades de 

Catalunya. 
4. EXPEDIENTS DE PERSONAL que té el codi d'inscripció 209040062-P al Registre de Protecció de dades de 

Catalunya. 
5. GESTIÓ ABONATS I FACTURACIÓ EMSP que té el codi d'inscripció 209040060-Y al Registre de Protecció de 

dades de Catalunya. 
6. GESTIÓ DE BENESTAR SOCIAL (NIVELL BÀSIC) que té el codi d'inscripció 209040054-T al Registre de 

Protecció de dades de Catalunya. 
 
El responsable dels fitxers que es suprimeixen n’esborrarà les dades existents, i posteriorment disposarà la 
destrucció dels suports físics que els contenien. 
 
 
ANNEX III 
 
VIDEOVIGILÀNCIA: 
a) Finalitat i usos previstos: Videovigilància de les instal·lacions de l'Ajuntament. 
b) Persones o col·lectius afectats: Ciutadania, empleats. 
c) Procediment de recollida de dades: Càmeres de videovigilància. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Imatge. 
f) Sistema de tractament: automatitzat. 
g) Cessions de dades: Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i tribunals. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció 
a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. “ 
 
 

*-*-* 
 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde comenta: És un tema relativament tècnic que coneixen perfectament. S’ha 
informat a la Comissió Informativa i és simplement també per anar-nos adaptant al compliment de la 
normativa que hi ha al respecte. Entenc que és un tema que no mereix altre comentari. 
 
 

*-*-* 
 
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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03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA URV PER ALS ANYS 2014 I 
2015, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DE LA PLURIANUALITAT DE LA SUBVENCIÓ A ATORGAR. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que en data 20 de març de 2006 es va subscriure un primer conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili que va ser vigent fins el 6 de juliol de 2010, data en la que es signà un 
segon conveni de col·laboració amb vigència fins l'any 2013. 
Vist que l'Ajuntament i la URV han manifestat, vist el resultat favorable en benefici de la ciutadania de Tortosa, 
l'interès en continuar la col·laboració iniciada fa uns anys mitjançant la signatura d'un nou conveni, el tercer, 
amb vigència durant 2014 i 2015. 
Vist que  la subscripció d'aquest nou conveni comportarà l'atorgament per l'Ajuntament de Tortosa d'una 
subvenció, que es quantifica en 73.000,00€ per cada una de les anualitats de 2014 i 2015, import anual que 
haurà de resultar aprovat en els corresponents pressupostos de l'Ajuntament de Tortosa de forma nominativa 
en la partida ENS 32400 45390.  
Atès que la planificació plurianual de la despesa amb càrrec a la partida ENS 32400 45390   és la següent: 
 
Anualitat de 2014: 73.000,00€ 
Anualitat de 2015: 73.000,00€ 
 
Vist l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals, relatiu als compromisos de despesa de caràcter plurianual, que estableix que el nombre 
d’exercicis a que pot aplicar-se les despeses de transferències corrents que es derivin de convenis subscrits 
per les corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre no serà superior a 
quatre i que la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la 
quantitat que resulti d’aplicar el crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va comprometre els 
següents percentatges: en l’exercici següent el 70%, en el segon exercici el 60%, i en el tercer i quart el 50%. 
No obstant, en casos excepcionals el Ple podrà ampliar el nombre d'anualitats i elevar els percentatges 
anteriors. 
 
Vist l'informe proposta al respecte de data 27 de novembre, degudament fiscalitzat per la Intervenció, 
 
Atès  el dictamen favorable de la Comissió de L'Àrea de Serveis Centrals, emès en sessió  del 27 de novembre 
de 2013,  al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar la despesa plurianual que es deriva del conveni de col·laboració entre la URV i l’Ajuntament de 
Tortosa pel qual s'instrumenta una subvenció directa de l'Ens local a favor de la URV d'acord amb el següent 
detall: 
Any Despesa % respecte 1a anualitat 

2014 73.000,00 € 100,00% 

2015 73.000,00 € 100.00% 
 
Segon.- Adoptar el compromís d'aportar els imports detallats als pressupostos corresponents per  fer front a la 
despesa de la subvenció. 
 
Tercer.- Aprovar el conveni que s'annexa. 
 

 
 

ANNEX 
 

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PEL QUAL S'INSTRUMENTA 
UNA SUBVENCIÓ DIRECTA DE L'ENS LOCAL A FAVOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. 
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Tortosa (Terres de l’Ebre),           de desembre de 2013 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, Alcalde-President de l’Ajuntament de Tortosa, amb NIF 40924249G, 
ens local amb domicili a Plaça Espanya, 1, 43500 Tortosa, amb CIF P4315700G. 
 
De l'altra, el Magfc. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, amb NIF núm. 
39850167E, en representació de la Universitat Rovira i Virgili, en qualitat de Rector de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb CIF núm. Q 9350003A.  
 
Intervé en qualitat de fedatari el Secretari accidental de l’Ajuntament de Tortosa, Sr. Josep Antoni Chavarria i 
Espuny. 
 
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica i d’obrar suficient per obligar-se mitjançant 
l'atorgament d'aquest Conveni, 
 

EXPOSEN: 
 

Que en data 20 de març de 2006 es va signar un primer conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili, per incentivar accions de dinamització vinculades amb el municipi de 
Tortosa i amb les Terres de l’Ebre. 
 
Que en data 6 de juliol de 2010 es signà un segon conveni de col·laboració per als anys 2010,2011,2012 i 
2013. 
 
Que l’Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili tenen interès en continuar la col·laboració iniciada 
en 2006 mitjançant la signatura d'un nou conveni, el tercer, per als anys 2014 i 2015. 
 
Que la URV, a través del Campus de les Terres de l’Ebre, du a terme una tasca acadèmica i de recerca en els 
diversos àmbits de la seva competència, la qual repercuteix positivament en el desenvolupament educatiu, 
econòmic i social de l’entorn del territori. 
 
Per formalitzar la participació en les diverses activitats i  facilitar la planificació i la concreció dels objectius 
fixats, acorden establir aquest conveni de col·laboració, pel qual l’ajuntament de Tortosa farà una aportació 
econòmica anual a la Universitat Rovira i Virgili. 
 
L'Ajuntament de Tortosa manifesta que, dintre de les seves competències, pot promoure, en exercici de l'acció 
de foment, l'atorgament de  subvencions o altres ajuts de contingut econòmic, en favor d'entitats públiques o 
privades, per a la realització per aquestes d'activitats d'utilitat pública o interès social. 
 
En virtut de l'exposat, l'Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili, amb ple respecte als principis i 
normes que inspiren ambdues institucions, acorden subscriure aquest conveni, que es regirà per les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA: OBJECTE. 
 
L'objecte d'aquest conveni és l'establiment del marc jurídic que regula l'atorgament, per part de l'Ajuntament 
de Tortosa i en  favor de la Universitat Rovira i Virgili, d'una subvenció per a dur a terme accions de 
dinamització universitària vinculades amb el municipi de Tortosa i amb les Terres de l'Ebre.  
 
 
SEGONA:  IMPORT DE LA SUBVENCIÓ. 
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La subvenció en favor de la Universitat Rovira i Virgili es quantifica en 73.000,00€ per cadascuna de les 
anualitats corresponents a 2014 i 2015. 
 
Als pressupostos generals de l'Ajuntament de Tortosa per als exercicis 2014 i 2015 estaran  previstes 
nominativament les aportacions econòmiques corresponents a aquests exercicis. 
 
 
TERCERA: COMPATIBILITAT. 
 
La subvenció atorgada és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que obtingui  la 
Universitat Rovira i Virgili per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra Administració o ens públic o 
privat, nacionals, de la Unió europea o d'organismes internacionals. En qualsevol cas, l'import del total de les 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos percebuts per l'entitat beneficiària per a la mateixa finalitat no podrà 
ser superior al 100 % del cost total de l'activitat subvencionada. 
 
 
QUARTA: COMPROMISOS DE LES PARTS. 
 
L'Ajuntament de Tortosa es compromet a fer efectiu el lliurement a la Universitat Rovira i Virgili l'import de la 
subvenció indicat en la clàusula segona. 
L’Ajuntament de Tortosa lliurarà a la URV l’aportació econòmica anual en tres parts:  
- El primer pagament (30.000,00€) un cop la URV hagi presentat el programa d'activitats  a realitzar i el 
consegüent pressupost previst de despesa.  
-El segon (la quantitat que hagi estat justificada correctament durant el primer semestre) després de la 
justificació de les activitats dutes a terme durant els primers 6 mesos de l'any.  
- I el tercer i últim (la quantitat restant del total de la subvenció), que s'entén com una liquidació, al desembre 
un cop justifiquin les activitats dels 6 darrers mesos de l'any i presentin la memòria anual final corresponent. 
Les aportacions segona i tercera es lliuraran una vegada justificades les despeses, amb la documentació i els 
requisits que s’especifiquin en les bases d’execució del pressupost, amb una memòria de cadascuna de les 
activitats realitzades, i un certificat detallat dels ingressos i despeses de les mateixes. 
 
A efectes de l'ingrés de la subvenció, la Universitat Rovira i Virgili designa el número de compte 2013-0074-36-
0110237491. 
 
 
 
CINQUENA: JUSTIFICACIÓ. 
 
La Universitat Rovira i Virgili, es compromet a presentar anualment a l’Ajuntament de Tortosa una proposta 
dels programes a realitzar, amb un pressupost de la despesa estimada a càrrec de l’Ajuntament. Les 
subvencions atorgades es destinaran exclusivament a la realització de les activitats contemplades en 
l'esmentat programa d'activitat. 
 
La Universitat Rovira i Virgili es compromet a justificar davant l'Ajuntament de Tortosa la despesa per import 
del 100% de la subvenció que li hagi estat anualment atorgada, d'acord amb les normes establertes en la Llei 
38/2003, general de subvencions, el seu reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i les 
bases d'execució del pressupost municipal. 
 
La justificació es durà a terme mitjançant la presentació de les factures originals o còpia compulsada 
d'aquestes per l'Ajuntament de Tortosa a la vista dels seus originals. Juntament amb les factures, la 
Universitat Rovira i Virgili presentarà una memòria de les activitats desenvolupades en cada exercici d'acord 
amb el programa anual prèviament presentat, així com el total de la despesa realitzada i les subvencions 
totals rebudes per a aquesta activitat. 
 
La justificació del conveni s’haurà de realitzar  mitjançant el compte justificatiu regulat a l'art. 75 del 
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Reglament de la Llei general de Subvencions (RD 887/226, de 21 de juliol) . El compte justificatiu haurà de 
contenir la següent informació: 
a) Una memòria d'actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del 
document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament.  
c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de 
l'import i la seva procedència. 
 
L’Ajuntament podrà sol·licitar documentació justificativa d’aquests ingressos i despeses per poder comprovar 
la adequada aplicació de la subvenció.  
 
La justificació de la subvenció es presentarà com a data màxima el 15 de desembre de l’exercici 
corresponent. 
 
En cas que no es dugués a terme la justificació la URV hauria de fer front al reintegrament a l'Ajuntament de 
Tortosa de les quantitats percebudes, en el termini d'un mes comptat a partir de la data en què està prevista 
la presentació de la justificació, sense perjudici de les altres responsabilitats que s'escaiguin. 
 
SISENA: PUBLICITAT. 
 
En tota la documentació relacionada amb les activitats conjuntes, es farà constar degudament el logotip de 
l’Ajuntament de Tortosa com a institució col·laboradora. 
 
SETENA: VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
 
El present conveni té una durada de dos anys, corresponents als exercicis pressupostaris 2014 i 2015. El 
conveni serà vigent a partir del dia en què es procedeixi a la seva signatura i conclourà en el moment en que, 
per part de l'Ajuntament de Tortosa es procedeixi a l'aprovació dels justificants presentats de les anualitats 
2014 i 2015 i l'abonament de l'import total de la subvenció compromesa. 
 
VUITENA: LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
Aquest conveni queda subjecte a la normativa establerta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, les bases d'execució del 
pressupost municipal, les normes vigents de l'ordenament jurídic local, la resta de normes de l'ordenament 
administratiu, havent de solucionar-se els possibles conflictes que poguessin sorgir en base al criteri de la 
bona fe, si bé en el supòsit de que sorgissin controvèrsies insalvables serà competent per a la resolució 
d'aquestes, previ esgotament de la via administrativa, la jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia 
expressa de les parts respecte qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per duplicat exemplar a un sol efecte, en 
la data esmentada a l'encapçalament. 
 
 

 
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde de Tortosa 

  
 

Francesc Xavier Grau Vidal 
Rector de la Universitat Rovira i Virgili 

En dono fe, 
 
 
 

Josep Antoni Chavarria i Espuny 
Secretari accidental de l'Ajuntament de Tortosa “. 

 
 
 
 

*-*-* 
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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. 

 
 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE PAGAMENT DE LES QUOTES ENDARRERIDES DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA AL CONSORCI DOMUS TEMPLI (EXERCICIS 2005, 2006, 2007 I 2011). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ En data 24 d'octubre s'emet informe tècnic per part de l'Àrea de Promoció Econòmica sol·licitant l'aprovació la 
despesa total de les 4 quotes pendents de pagament a favor del Consorci de la Ruta del Temple, corresponents a 
les anualitats 2005, 2006, 2007 i 2011, ascendint cada quota a un import de 1.502,53 €, i el reconeixement de 
l'obligació econòmica de les esmentades quotes. 
Vist que a la partida 2013-PRO-43201-48900 Quota Domus Templi hi ha consignació suficient per fer front al 
pagament de les quotes endarrerides per import total de 6.010,12€ a favor de l'esmentat Consorci. 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 26 de novembre de 2013. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 27 de novembre 
de 2013. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la despesa total de les 4 quotes pendents de pagament a favor del Consorci de la Ruta del 
Temple, corresponents a les anualitats 2005, 2006, 2007 i 2011, ascendint cada quota a un import de 
1.502,53 €. 
 
Segon.- .Reconèixer l'obligació econòmica de les quotes corresponents a les anualitats 2005, 2006, 2007 i 
2011, amb un import de 15.02,53€ per cada quota, sumant un import total de les quatre quotes de 6.010,12 
€ a favor del Consorci de la Ruta del Temple. 
 
Tercer.-. Donar el trasllat a Intervenció per als efectes oportuns.  “ 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde fa el següent comentari: Independentment del futur del Consorci, que entenem que 
s’ha de regularitzar per dissoldre’l, simplement era complint aquesta obligació. 
 

*-*-* 
 
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 D’APROVACIÓ DE PLURIANUALITAT PER FER FRONT A LES DESPESES 
QUE ES DESPRENEN DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2013/2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“Atès que El 20 setembre de 2013, l’Ajuntament de Tortosa va rebre per part del Consell Comarcal del Baix 
Ebre la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Tortosa per al 
finançament del transport no obligatori curs 2013/2014 
 
Vist que mitjançant aquesta col·laboració interadministrativa, el Consell Comarcal del Baix Ebre facilita el 
transport de l'alumnat d'ensenyament obligatori que cursin estudis en un centre públic ordinari proposat pel 
Departament d'Ensenyament i que, malgrat resideixen a una distància considerable al centre escolar, no han 
de desplaçar-se fora del seu municipi per arribar-hi.  
 
Atès que l'Ajuntament de Tortosa ha d'assumir el copagament d'aquest servei i fer-se càrrec de la ruta de 
Vinallop, que ascendeix, segons previsió inicial del CCBE, a un total de 4.159,50€. 
 
Vist que la planificació plurianual de la despesa amb càrrec a la partida ENS 32411 46500  és la següent: 
 
Anualitat de 2013: 2.000,00€ 
Anualitat de 2014: 2.159,50€ 
 
Vist l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora d’hisendes 
locals, relatiu als compromisos de despesa de caràcter plurianual, que estableix que el nombre d’exercicis a 
que pot aplicar-se les despeses de transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les 
corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre no serà superior a quatre i 
que la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que 
resulti d’aplicar el crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va comprometre els següents 
percentatges: en l’exercici següent el 70%, en el segon exercici el 60%, i en el tercer i quart el 50%. No 
obstant, en casos excepcionals el Ple podrà ampliar el nombre d'anualitats i elevar els percentatges anteriors. 
 
Vist l'informe proposta al respecte de data 21 de novembre, degudament fiscalitzat per la Intervenció, 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió de l'àrea de Serveis Centrals, emès en sessió  del 27 de novembre 
de 2013,  al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:  
 
Primer - Aprovar la despesa plurianual que es deriva del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Tortosa per al finançament del transport no obligatori curs 2013/2014 d'acord amb el 
següent detall: 
 
Any Despesa % respecte 1a anualitat 

2013 2.000,00 € 100,00% 

2014 2.159,50 € 107.97% 

 
Segon - Adoptar el compromís d'aportar els imports detallats als pressupostos corresponents per  fer front a la 
despesa prevista pel CCBE.  “ 
 

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

 
 
 
 
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA TARIFA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
TORTOSASPORT, SL, PER INTRODUCCIÓ DE LA TARIFA SOCIAL. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració de la societat mercantil municipal Tortosasport, S.L., en 
sessió de data 29 d’octubre de 2013, pel qual es formula proposta de tarifa social en la prestació de serveis 
esportius adreçada a determinats col·lectius de persones aturades. 
 
Vist l’expedient per a la modificació de la tarifa per la prestació de serveis per Tortosasport, S.L. consistent en 
afegir-hi la referida tarifa social. 
 
Atesa la conveniència de modificar la tarifa per la prestació de serveis per part de la societat municipal 
Tortosasport, S.L., amb la finalitat exclusiva d’incorporar-hi únicament la tarifa social, consistent en una 
reducció del 50% dels preus dels serveis esportius, a l’objecte de facilitar a determinats col·lectius d’aturats 
l’accés a aquests serveis. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de 
data 27 de novembre de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la tarifa dels serveis de Tortosasport, S.L., consistent en la introducció de la 
tarifa social, en els termes següents: 
 
Àmbit objectiu Àmbit subjectiu  Tarifa 
Serveis esportius oferts per 
Tortosasport SL. 

- Menors d’edat amb el pare i la mare en 
situació d’atur. 

- Majors d’edat en situació d’atur. 

Reducció del 50% en el preu 
del servei. 

 
Segon.- Aquesta modificació tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2014. 
 
Tercer.- Publicar la tarifa objecte del present acord al BOPT.  
 
Quart.- Donar compte del present acord a Tortosasport, S.L.  “. 
 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde fa uns aclariments: Simplement també en deuen tenir coneixement, perquè es va 
informar en el seu dia al Consell d’Administració de Tortosasport i a la corresponent Comissió Informativa i és 
establir aquesta tarifació social que fins ara no existia respecte a les activitats de la pròpia Tortosasport, en 
que consistirà que totes les persones aturades tindran un 50% de reducció en les tarifes de Tortosasport i a la 
vegada, respecte als menor d’edat, tots aquells menors d’edat que tinguin al pare i la mare aturats, menors 
d’edat o depenents, també tindran aquesta bonificació del 50% als efectes de que ningú es vegi privat de 
poder realitzar aquestes activitats. 
 

*-*-* 
 
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. 

 
 
 
 
07 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE MANTENIR LA VIGÈNCIA DURANT L’ANY 2014 DE 
LES ACTUALS TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vistes les actuals tarifes del servei municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable al terme 
municipal de Tortosa, aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 5 d’agost de 2013 i 
publicades al BOP de Tarragona núm. 188 de 13.08.2013, modificada parcialment per acord del Ple, adoptat 
en sessió de data 11 d’octubre de 2013 i publicada al BOP de Tarragona núm. 253 de 04.11.2013. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 
27 de novembre de 2013. 
 
Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les normes a què han d’ajustar-se 
les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i tarifes de subministrament d’aigua, i es defineix el 
sistema simplificat d’actualització. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Mantenir durant l’any 2014 la vigència de les actuals tarifes del servei municipal de subministrament 
domiciliari d’aigua potable. 
 
Segon - Publicar el corresponent anunci al BOPT.  “. 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut i si em permeten explicaré breument. 
 
No fa ni 6 o 7 mesos, aquest Ple va aprovar una tarifació social que, bé, una modificació de les tarifes de 
l’aigua que suposava una reducció del 5% per a totes aquelles llars en que el consum estigués al primer tram, 
és a dir, el que consumia la mitja dels ciutadans de Tortosa. En canvi, aquesta reducció del 5% no s’aplicava 
als que consumien més, ans al contrari. 
 
A la vegada, juntament amb això vam implementar una tarifació social que per a determinats col·lectius amb 
uns ingressos reduïts, aquesta bonificació en el que seria estrictament el que cobra l’Ajuntament de Tortosa, 
aquí no afecta els canons de l’ACA o l’IVA per exemple, que no es pot reduir, teníem una reducció del 95% per 
a aquestes persones. Bé, ara el que fem és que, d’acord amb el plec, tocava la revisió dels preus d’acord amb 
l’IPC, però donat que les expectatives fins ara, esperem que ho poguéssim mantenir els anys següents, dels 
beneficis de l’EMSP s’havien complert i estaven dins del plec, jo mateix vaig demanar que poguéssim obviar 
aquesta actualització de l’IPC i es procedís a la congelació de les tarifes que havíem rebaixat durant el 2013. 
 
Per tant, això és el que els hi sotmetem a la seva consideració, tant en aquesta punt, ho dic per si hi ha 
intervencions, com en l’altre punt que és el servei de clavegueram, que fem exactament el mateix, congelem 
les tarifes i no s’actualitzen aquestes tarifes rebaixades ara fa uns mesos. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, és simplement per manifestar 
la nostra abstenció en el punt 7, 8, 9 i 10. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. La nostra posició també serà d’abstenció 
en els punts 7, 8, 9 i 10. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar la nostra abstenció en el punt 7 i 8. 
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*-*-* 
 
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). 
 
  
 
 
08 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE MANTENIR LA VIGÈNCIA DURANT L’ANY 2014 DE 
LES ACTUALS TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vistes les actuals tarifes del servei municipal de clavegueram al municipi de Tortosa, aprovades pel Ple 
d’aquest Ajuntament en sessió de data 5 d’agost de 2013 i publicades al BOP de Tarragona núm. 187 de 
12.08.2013. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 
27 de novembre de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Mantenir durant l’any 2014 la vigència de les actuals tarifes del servei municipal de clavegueram. 
 
Segon - Publicar el corresponent anunci al BOPT.  
 
Tercer - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L.  “. 
 
 

*-*-* 
 
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). 
 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
09 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MANTENIMENT DE LES TARIFES D'APARCAMENT AL PÀRQUING 
MUNICIPAL DE LA PLAÇA ALFONS XIIÈ, PER A L'ANY 2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al pàrquing 
municipal de la Plaça Alfons XIIè per a l’any 2014. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2738/2013, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes d’aparcament al 
pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2014. 
 
Atès que l’estipulació 6.3 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació del pàrquing de 
la plaça Alfons XIIè, una de les obligacions de l’ens públic, és a dir, l’Ajuntament, és la del manteniment de 
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l’equilibri econòmic - financer de la concessió. 
  
Ateses les actuals tarifes de l’any 2013,  sense iva, que són les següents: 
 

• Preu total hora  : 1,46 € (sense IVA) 
• Preu total dia : 11,73 € (sense IVA) 
• Abonament mensual 24 hores/dia : 108,254 € (sense IVA) 
• Abonament mensual 12 hores/dia : 75,781€ (sense IVA) 
• Abonament mensual 8 hores/dia : 46,361 € (sense IVA) 
• Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 30,133 € (sense IVA) 

 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient sobre el manteniment de les tarifes aprovades per 
al 2013, que siguin les mateixes per a l’any 2014 i, a la vegada, la conveniència que el concessionari del 
servei elabori promocions per paquets horaris d’utilització, amb preus inferiors a la referència del màxim 
establert en les tarifes aprovades, de manera que siguin més beneficioses per als clients i fomentar l’ús 
d’aquest equipament.  
 
Vista la proposta de manteniment de tarifes per a l’any 2014 que presenta l’empresa Promoinmo, SL, actual 
concessionari del servei. 
 
Vist l’informe favorable del cap de la Unitat de Mobilitat. 
 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte l’interventor de fons d’aquest Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 28 de 
novembre de 2013. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D: 
 
Primer - Mantenir les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2014 iguals 
que les del 2013, les quals, de conformitat amb la normativa vigent sobre el preu de referència que ha de ser 
per minuts i no per hores, són les següents, amb la tarifació per minuts que detalla més avall : 
 

• Preu total minut  : 0,0244 € (sense IVA) 
• Preu total hora  : 1,46 € (sense IVA) 
• Preu total dia : 11,73 € (sense IVA) 
• Abonament mensual 24 hores/dia : 108,254 € (sense IVA) 
• Abonament mensual 12 hores/dia : 75,781 € (sense IVA) 
• Abonament mensual 8 hores/dia : 46,361 € (sense IVA) 
• Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia : 30,133 € (sense IVA) 

 
A aquestes tarifes caldrà que s’apliqui l’IVA corresponent abans de ser aplicades. 
 

    PREU IVA  TARIFA  

          

1 minut    0,0244 €   0,01 €      0,03 €  

2 minuts    0,0488 €   0,01 €      0,06 €  

3 minuts    0,0732 €   0,02 €      0,09 €  

4 minuts    0,0976 €   0,02 €      0,12 €  

5 minuts    0,1220 €   0,03 €      0,15 €  

6 minuts    0,1464 €   0,03 €      0,18 €  

7 minuts    0,1708 €   0,04 €      0,21 €  

8 minuts    0,1952 €   0,04 €      0,24 €  
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9 minuts    0,2196 €   0,05 €      0,27 €  

10 minuts    0,2440 €   0,05 €      0,30 €  

11 minuts    0,2684 €   0,06 €      0,32 €  

12 minuts    0,2928 €   0,06 €      0,35 €  

13 minuts    0,3172 €   0,07 €      0,38 €  

14 minuts    0,3416 €   0,07 €      0,41 €  

15 minuts    0,3660 €   0,08 €      0,44 €  

16 minuts    0,3904 €   0,08 €      0,47 €  

17 minuts    0,4148 €   0,09 €      0,50 €  

18 minuts    0,4392 €   0,09 €      0,53 €  

19 minuts    0,4636 €   0,10 €      0,56 €  

20 minuts    0,4880 €   0,10 €      0,59 €  

21 minuts    0,5124 €   0,11 €      0,62 €  

22 minuts    0,5368 €   0,11 €      0,65 €  

23 minuts    0,5612 €   0,12 €      0,68 €  

24 minuts    0,5856 €   0,12 €      0,71 €  

25 minuts    0,6100 €   0,13 €      0,74 €  

26 minuts    0,6344 €   0,13 €      0,77 €  

27 minuts    0,6588 €   0,14 €      0,80 €  

28 minuts    0,6832 €   0,14 €      0,83 €  

29 minuts    0,7076 €   0,15 €      0,86 €  

30 minuts    0,7320 €   0,15 €      0,89 €  

31 minuts    0,7568 €   0,16 €      0,92 €  

32 minuts    0,7808 €   0,16 €      0,94 €  

33 minuts    0,8052 €   0,17 €      0,97 €  

34 minuts    0,8296 €   0,17 €      1,00 €  

35 minuts    0,8540 €   0,18 €      1,93 €  

36 minuts    0,8784 €   0,18 €      1,06 €  

37 minuts    0,9028 €   0,19 €      1,09 €  

38 minuts    0,9272 €   0,19 €      1,12 €  

39 minuts    0,9516 €   0,20 €      1,15 €  

40 minuts    0,9760 €   0,20 €      1,18 €  

41 minuts    1,0004 €   0,21 €      1,21 €  

42 minuts    1,0248 €   0,22 €      1,24 €  

43 minuts    1,0492 €   0,22 €      1,27 €  

44 minuts    1,0736 €   0,23 €      1,30 €  

45 minuts    1,0980 €   0,23 €      1,33 €  

46 minuts    1,1224 €   0,24 €      1,36 €  

47 minuts    1,1468 €   0,24 €      1,39 €  

48 minuts    1,1712 €   0,25 €      1,42 €  

49 minuts    1,1956 €   0,25 €      1,45 €  

50 minuts    1,2200 €   0,26 €      1,48 €  

51 minuts    1,2444 €   0,26 €      1,51 €  

52 minuts    1,2688 €   0,27 €      1,54 €  

53 minuts    1,2932 €   0,27 €      1,56 €  

54 minuts    1,3176 €   0,28 €      1,59 €  

55 minuts    1,3420 €   0,28 €      1,62 €  

56 minuts    1,3664 €   0,29 €      1,65 €  

57 minuts    1,3908 €   0,29 €      1,68 €  
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58 minuts    1,4152 €   0,30 €      1,71 €  

59 minuts    1,4396 €   0,30 €      1,74 €  

60 minuts    1,4640 €   0,31 €      1,77 €  
 
Segon - Autoritzar que el concessionari del servei elabori promocions per paquets horaris d’utilització, amb 
preus inferiors a la referència del màxim establert en les tarifes aprovades, de manera que siguin més 
beneficioses per als clients i fomentar l’ús d’aquest equipament. 
 
Tercer - Donar trasllat a la empresa PROMOINMO,SL d’aquest acord. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, aquí també les mateixes tarifes i d’acord amb el plec possibilitaria 
l’adaptació de l’IPC i, aquí sí, que d’un acord mutu concret amb la mateixa i a proposta també de la mateixa 
empresa concessionària, no es procedeix a l’actualització de l’IPC i, per tant, es mantenen les tarifes que 
estaven en vigència fins al 2013. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb disset vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), PP (1) i PxC (1), 
i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
10 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D'AUTOTAXI PER A 
L'ANY 2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del servei d’auto-taxi per a l’any 
2014. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2742/2013, de data 27 de novembre, d’incoació de l’esmentat 
procediment administratiu. 
 
Vist l’escrit que ha presentat l’Associació Serveis Sanitaris i Transports SERSATRANS, que aplega taxistes, en 
el qual es sol·licita que no s’augmentin les tarifes actuals, per a l’any 2014, ateses les actuals circumstàncies. 
 
Considerant que de conformitat amb l’actual conjuntura econòmica s’observa que es tracta d’una proposta 
ajustada a les circumstàncies. 
 
Vist l’informe del cap de la Unitat de Mobilitat, de data 27 de novembre de 2013. 
 
Atès l’informe favorable que ha emès al respecte la Interventora Municipal en funcions. 
 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 28 de 
novembre de 2013. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  A C O R D: 
 
Primer -  Que les tarifes per al 2014 resultants del manteniment de les aprovades per al 2013, són les 
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següents: 
 
CONCEPTE T-1.  DIÜRNA -   FEINERS T-2. NOCTURNA, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS 
Baixada de bandera 3.59€ 4,83€ 
Tarifa quilomètrica 0,92€ 1,10€ 
Tarifa horària 16,96€ 18,20€ 
SUPLEMENTS 
Recollida a domicili 2,00€ 2,00€ 
Maletes i animals 1,60€ 1,60€ 
 
T-1 ( Tarifa 1 ) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
T-2 ( Tarifa 2 ) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 
 
Segon -  Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya del manteniment de les tarifes de l’any 2013 per a 
l’any 2014. 
 
Tercer - Donar trasllat als titulars de les llicències d’auto-taxi i a l’associació de taxistes “Sersatrans 
Associació”, SA, de les tarifes aprovades. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde fa una breu explicació: Exactament el mateix. Aquí, amb les concessions que hi ha, 
possibilitaria a que els taxis poguessin actualitzar d’acord amb l’IPC i també a demanda pròpia, cosa que 
també s’ha d’agrair igual com es feia en l’anterior situació respecte a la concessionària del pàrquing, 
mantenen els preus de l’any 2013. 
 

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

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde fa uns aclariments: En tot cas, abans d’iniciar aquesta part, fer-los una clarificació arrel de la 
polèmica que es va generar a l’últim Ple. En aquell moment es va fer l’acusació i aquesta va ser la meva 
interpretació de que jo limitava els temps d’intervencions als portaveus. Ja vaig dir en aquell Ple i torno a 
reiterar que els portaveus i els regidors no tenen cap tipus de limitació en aquesta sessió plenària en els 
seves intervencions més enllà d’un acord que havíem arribat en Junta de Portaveus i que feia referència, 
exclusivament, a aquest apartat que anem a iniciar ara que són les propostes dels grups municipals, 
conegudes com les corresponents mocions. Fa uns mesos van arribar a un acord, tots els portaveus, pel qual 
hi havia una limitació de temps en aquest apartat. 
 
Vista la polèmica que es va generar i per a que no es tornés a acusar de forma, jo diria que, bé, no la qualifico 
per no generar més polèmica, per a que no se’ns tornés a acusar de que jo limitava els temps, avui he 
proposat a la Junta de Portaveus no tenir en compte aquest acord i que inclús en les mocions no hi hagués 
cap tipus de limitació. 
 
Més enllà d’això, més enllà de la proposta que jo he fet com a alcalde i que secundava el meu grup municipal, 
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tots els grups municipals han demanat i estan d’acord en continuar mantenint aquest acord en quant a la 
limitació dels temps d’intervenció que havíem pactat. 
 
Per tant, simplement en deixo constància de que jo mateix havia proposat eliminar aquest acord però, donat 
que tots els grups municipals menys el de Convergència i Unió, han demanat mantenir l’acord, el mantindrem 
en els termes que teníem. 
 
 

*-*-* 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER APROVAR L’ACCÉS A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DELS COL·LEGIS FORA DE L’HORARI LECTIU. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ ATÈS que el grup municipal socialista considera que es obligació de l’Ajuntament garantir a tots els veïns del 
nostre municipi l’accés a la pràctica esportiva en instal·lacions municipals com a exercici d'un dret social que 
satisfaci les seves necessitats en aquesta  
matèria. 
 
ATÈS que entenem que el nombre d’instal·lacions i equipaments esportius actuals de lliure accés no és 
suficient si no es posen a la disposició dels veïns els mecanismes necessaris perquè puguin fer ús d'ells, de 
manera que passin a formar part dels recursos públics que l’Ajuntament posa a la disposició dels ciutadans 
perquè aquests els incorporin a la seva vida quotidiana. 
 
ATÈS que entenem que, en aquest moments, la construcció de noves instal·lacions i equipaments esportius no 
és possible, ja que existeixen altres prioritats socials que cobrir a conseqüència de les polítiques de retallades 
portades a terme pels diferents governs conservadors de la Generalitat i de l’Estat. 
 
ATÈS que l’accés a les instal·lacions i serveis esportius es una expressió de la qualitat de vida, 
desenvolupament i benestar dels ciutadans. Amb l’objectiu d'afavorir la practica esportiva en la ciutat de 
Tortosa, i en les Pedanies el grup socialista advoca per l’impuls de les activitats i hàbits de vida saludables 
des de l’exigència de la qualitat, la seguretat i l’accessibilitat. 
 
ATÈS que malgrat disposar de l’Estadi municipal i la resta d’instal·lacions esportives de Ferreries, aquestes 
són completament insuficients, entenent que els menors no haurien de desplaçar-se de barri pera la practica 
de l’esport. 
 
ATÈS que defensem la universalització de la practica esportiva com un servei més que els poders públics 
posen a la disposició dels ciutadans. Això implica la practica d'un esport de qualitat i accessible a la població. 
Implica també la promoció de l’esport de base amb el criteri de la participació i diversitat, corn a eina per al 
manteniment físic, la recreació, l’educació i la salut. Entenem que en aquests objectius no cap forma alguna 
d'exclusió o discriminació per cap raó. 
 
ATÈS que les escoles disposen de un seguit de instal·lacions que no són emprades per ningú fora de l’horari 
escolar, instal·lacions que són municipals i que donarien permetrien la practica esportiva, en les pistes 
adequades a tal ús dels joves del nostres de la ciutat sense moure's dels barris. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
ÚNIC  Aprovar que l’Ajuntament de Tortosa garantirà a tots veïns i veïnes del nostre municipi l’accés a 
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l’activitat esportiva en les instal·lacions municipals com a exercici d'un dret social que satisfaci les seves 
necessitats, i que per aquest motiu es facilitarà l’accés a les persones a les instal·lacions esportives escolars 
fora de l’horari lectiu, posant tots els mitjans possible a l’abats dels veïns i veïnes per a la practica de 
l’esport.“ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i Montagut: 
Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, presentem avui davant del plenari una 
moció molt senzilla que creiem que no té gaire cost econòmic per a la ciutat.  
 
Moltes vegades els grups de xiquets i xiquetes i de joves que estan en els nostres barris, en els nostres 
carrers, busquen espais per a jugar, per a desenvolupar les seves relacions socials, un espai per a 
desenvolupar-se com a persones. Normalment ho fan als nostres carrers, als seus carrers, a les nostres 
places, a les seves places. Allà tracten de practicar esport, el que moltes vegades entra en conflicte o petit 
conflicte amb altres usuaris de l’espai públic, com poden ser xiquets més menuts o gent gran.  
 
Des del nostre grup municipal creiem que l’Ajuntament té l’obligació de garantir l’accés a l’esport de totes les 
persones que puguin i vulguin practicar-lo. Entenem que es tracta d’un dret social, un dret que des del Partit 
dels Socialistes de Catalunya considerem irrenunciable.  
 
Creiem que el número d’instal·lacions esportives de lliure accés que avui tenim a la nostra ciutat per a la 
pràctica de l’esport és insuficient. La prova és que la zona esportiva lliure del pavelló de Ferreries està sempre 
plena de nois i noies que volen practicar l’esport. El mateix passa a la de Remolins o a la plaça de la Unió a 
Sant Llàtzer, plaça que alguns veïns ens han fet arribar ja que, de tant en tant, hi ha petits conflictes de 
convivència pel seu ús.   
 
Entenem que en els moments actuals no és possible la construcció de nous equipaments públics de lliure 
accés per practicar l’esport ja que, sense dubte, existeixen altres prioritats que cobrir a conseqüència de les 
polítiques de fortes retallades que estan portant a terme els diferents governs conservadors. Per això creiem 
que no ens podem quedar amb els braços creuats, sinó que pensem que ha arribat el moment de ser 
agosarats i presentar noves propostes, noves idees que conjuguin les necessitats i voluntats dels ciutadans 
amb la realitat econòmica.  
 
En aquesta línia, creiem important facilitar l’accés a les instal·lacions i serveis esportius com expressió de la 
qualitat de vida, del desenvolupament i del benestar de tots i totes i cadascun dels nostres ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Com hem dit, encara comptant amb algunes instal·lacions esportives com les de Ferreries, Remolins i Sant 
Llàtzer, considerem que són insuficients, hi ha barris que no compten amb cap instal·lació d’aquestes 
característiques, el que obliga a les persones que volen practicar esport a desplaçar-se.  
 
L’accés a l’Estadi municipal no és lliure, igual que als pavellons de Ferreries, del Temple i de Remolins, malgrat 
que el primer compta amb unes pistes a l’exterior, fet que impedeix que els joves puguin fer-ne ús fora d’hores 
concertades per les entitats esportives.  
 
Per això proposem a la nostra moció que les escoles públiques de titularitat municipal, que tenen un seguit 
d’instal·lacions, bàsicament les pistes esportives exteriors, i que permetin la pràctica esportiva dels joves en 
llocs adequats i sense moure’s dels seus barris, permetin el seu ús fora dels horaris lectius.  
 
Aquest ús, evidentment, no afectaria al normal funcionament dels centres. En el cas dels Pavellons l’ús, com 
ja hem dit, es faria fora de l’horari concertat amb per les entitats esportives, de forma que no se “solapés” 
amb les seves activitats. Tot això, evidentment en un horari reglat i unes condicions d’us regulades. La forma 
de fer-ho la deixem a criteri tècnic. Una possible idea seria que algun treballador del Patronat d’Esports o de 
Tortosasport  facilités l’accés i fes les tasques de vigilància i cura de les instal·lacions.  
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Encara que natros apostem per arribar a algun acord, mitjançant conveni, amb alguna entitat ciutadana que 
és fes càrrec del servei i que pogués treballar paral·lelament amb el jovent en altres tasques d’educació i 
sensibilització social. És a dir, volem arribar als joves, especialment a aquells que no estan estrictament 
socialitzats, mitjançant l’esport per treballar de forma més amplia en altres aspectes.  
 
En definitiva, el que busquem és obrir el major nombre d’instal·lacions municipals, que no oblidem que són de 
tots els tortosins i tortosines, per a fomentar la pràctica de l’esport. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la veritat és que 
nosaltres, des del nostre grup municipal no hi estem gaire d’acord amb aquesta moció. Pensem que mantenir 
obertes instal·lacions a les escoles públiques municipals fora de l’horari escolar, avui per avui és un cost que 
haurien d’assumir les arques municipals i ens sembla que amb la situació actual això és poc assumible.  
 
També, per altra banda, la realitat és que tenim instal·lacions esportives magnífiques a la ciutat, l’Estadi 
municipal, el pavelló esportiu de Ferreries i el de Remolins. Unes instal·lacions que funcionen perfectament, 
amb molta ocupació i, fins i tot, en alguns casos en horari nocturn. Naturalment, són instal·lacions municipals i 
l’Ajuntament ja assumeix el cost d’aquestes instal·lacions.  
 
També ens agradaria recordar que, tant a Tortosa com a les nostres comarques, hi ha tot tipus d’entitats i 
associacions per fomentar l’esport. Entitats amb moltíssima solera i molta tradició, obertes a tothom i amb un 
cost assumible per la gran majoria de la població.  
 
Ho hem dit aquí alguna vegada i ho tornarem a repetir totes les vegades que calgui: cal desterrar la idea de 
que aquí tot és gratis perquè això no és veritat, perquè per a que alguna cosa sigui gratis molta gent darrera 
ha d’estar pagant. 
 
Entenem perfectament que tothom té el dret a la pràctica de l’esport, faltaria més. L’Ajuntament ja té diverses 
instal·lacions, com aquí ja hem dit fa un moment, per a que tothom en pugui fer ús. A partir d’aquí, qui vulgui 
practicar esport d’una manera més complerta o, fins i tot, a nivell competitiu té entitats per tota la comarca 
per fer-ho.  
 
Per tant, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nostres estem per la defensa de la pràctica esportiva general, universal si ho volem dir d’aquesta forma, com 
una forma d’expressió i de pràctica d’una qualitat de vida d’un desenvolupament i benestar dels ciutadans i 
entenem que aquesta pràctica esportiva ha d’estar a l’abast de tothom i dotada de les condicions d’oferir i 
aconseguir la millor pràctica esportiva per a tothom. Condicions, per exemple, com són de promoció, de 
participació, de diversitat, sense cap tipus d’exclusió o discriminació. 
 
Considerem, per altra part, que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments i les entitats menors 
descentralitzades, tenen l’obligació d’oferir una pràctica esportiva adient a les necessitats de la ciutadania en 
el marc de les seves dimensions, condicionades per les seves característiques i també, no ho podem oblidar, 
per la situació actual i futura que avui per avui està força mediatitzada per la situació de la crisi econòmica. 
 
En aquest moment, per aquesta situació i per les seves conseqüències s’ha de fer, com es diu col·loquialment, 
el que es pot, el que podem. I amb aquest criteri, dimensionat des del punt de vista d’equilibri, és el perquè 
nosaltres ens posicionem en la postura de l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, entenem que la proposta que 
fa el grup socialista és una proposta en positiu per millorar la promoció de l’esport a la nostra ciutat i en 
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aquest sentit li donarem suport. Però també, evidentment, pensem que aquest suport sempre ve condicionat 
de que tècnicament, econòmicament sigui possible tirar-ho endavant i, per tant, també ho volem deixar ben 
clar. 
 
I és en aquest sentit que també pensem que seria molt important, si no es pogués dur a terme tot alhora en 
un principi, iniciar un projecte d’aquestes característiques que, d’altra banda, altres ajuntaments al país 
també ho estan tirant endavant a partir de prioritzar, doncs, només algun centre educatiu a tall d’exemple. 
 
Per tant, el nostre grup votarà a favor però tenint en compte aquests condicionants. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companys, bona tarde a 
tothom. 
 
Bé, la proposta que vostès presenten, el Partit Socialista de Catalunya, pensem que és molt genèrica. Pensem 
que caldria que concretessin més i que aquest ús que fos compatible amb la seguretat a les escoles, amb el 
manteniment, vull dir, potser també no cal que totes les escoles estiguin obertes, o sigui, potser hauria 
d’haver una oferta per barris. Hi ha barris que a lo millor tenen al costat de les escoles instal·lacions esportives 
o que es comenci amb un període de proves per veure quina acollida te això, si realment serveix o no serveix; 
quin cost representa de personal, vull dir, la idea no és dolenta però la veiem poc treballada, per tant, donem 
suport a la idea però pensem que, no sé, que això es podria haver treballat més. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo li començaré dient 
al senyor Roig dient que no comparteixo i discrepo el que ens diu ja a la part expositiva de la moció, perquè 
ens diu que el nombre d’instal·lacions i equipaments a la ciutat no és suficient, i amb això sí que li voldria dir 
també com devia ser al seu moment, quan governaven vostès i ara no es suficient, tenint en compte el que 
s’ha fet respecte a l’esport en els últims 6 anys, des de que està aquest Govern. 
 
I li començo recordant: tenim el pavelló del Temple, tenim el nou camp de gespa artificial, tenim una nova 
base nàutica, una pista d’atletisme, una pista de parquet nova també al pavelló firal de Remolins o 
l’skatepark, una àrea ciclista que és referent, unes millores en vestuaris i en equipaments esportius, un circuit 
per fer esport al parc, un circuit vora riu, una pista de lliure accés al parc per tal de poder practicar l’esport, el 
bàsquet, el futbol i una altra pista també de lliure accés al costa del pavelló del Temple, en definitiva, molts 
equipaments esportius nous, també de lliure accés a la nostra ciutat perquè entenem que calia també tenir 
nous equipaments esportius després de com estava la ciutat pel que fa a temes esportius, perquè nosaltres 
creiem amb l’esport i, a més a més, era un dels pilars del mandat anterior i que hem continuat treballant al 
llarg d’aquest mandat. 
 
Però en tot cas, el que ens està demanat aquí al punt aquest és que s’obrin les instal·lacions de les escoles 
per a la pràctica de l’esport. I li direm que això ja s’està fent, però s’està fent de forma ordenada, de forma 
treballada, de forma pactada amb les diferents entitats i associacions que ho han demanat i que, si és 
possible, es porta a terme amb activitats a l’estiu, amb activitats per a nens, amb activitats d’associacions de 
veïns, activitats també per a dones mentre no tenien un altre equipament que podien fer-ho, d’associacions 
de dones. Per tant, entenem que cal fer-ho, però cal fer-ho de forma ordenada perquè això suposen uns 
recursos que, com sempre, el Partit Socialista proposa coses però no diu tampoc d’on ho traurà, perquè 
suposo que això s’ha de vigilar, algú ho haurà de vigilar, algú ho haurà d’obrir, algú ho haurà de tancar i, per 
tant, cal... algun portaveu que m’ha precedit li ha dit, el senyor Monclús li ha dit “això està poc treballat” i ha 
presentat una proposta aquí sense dir-nos ni com es farà, ni com es trauran, ni quines demandes hi ha reals a 
la ciutat i sense tenir tampoc en compte quins equipaments hi ha a la ciutat, als diferents barris, no?  
 
Per tant, no podem compartir-ho perquè entenem que no demostra una opció treballada, ni una opció que 
realment contempli la situació real de necessitats de la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies. En primer lloc, donar les gràcies als regidors i 
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regidores que han donat suport a la nostra moció, tot i les apreciacions i matisacions que han fet. 
 
Respecte, hi hauria dos aspectes que voldria contestar. Al senyor Monclús de dir, bé, nosaltres ja apuntàvem 
quines podien ser les possibilitats, ja hem dit a la moció que a nivell tècnic s’estudiés, però en qualsevol cas 
nosaltres hem presentat i presentem mocions i treballem les coses, una altra cosa és que després s’aprovin o 
no s’aprovin o tirin endavant. 
 
I en relació a la senyora Roigé voldria comentar-li de dir, doncs bé, si tan clar... En primer lloc, perdoni, no 
entraré a parlar del passat, no hi entraré de cap de les maneres perquè entenc que aquí estem per fer 
propostes i argumentar i tirar endavant la ciutat, però en qualsevol cas, en qualsevol cas, si vostè diu que ja es 
fa, nosaltres el que fem és un tema de que en alguns casos es fa, en alguns casos, diu, com associacions de 
dones i temes i tal, per què no aproven la nostra moció i tirem endavant la proposta i ho estudiem i ho 
treballem? És una declaració d’intencions en la que nosaltres plantegem alternatives i donem idees i 
argumentem, però bé, suposo que no hi ha prou voluntat. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set vots a favor 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2), dotze vots 
en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal CiU, i dos abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER GARANTIR EL 
MANTENIMENT DELS LLOCS DE TREBALL I LES CONDICIONS LABORALS DE LES CONTRACTACIONS I 
CONCESSIONS DE SERVEIS MUNICIPALS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ATÈS que el Govern municipal de Tortosa va aprovar la setmana passada els seus pressupostos per a l’any 
2014. 
 
ATÈS que durant els anys 2012 i 2013 el Govern municipal va procedir a licitar alguns dels contractes 
municipals com el d'enllumenat o neteja d'edificis municipals. 
 
ATÈS que durant aquests anys també es va efectuar una reducció de les contractacions públiques en vigor, 
com la de la neteja viària, que van significar l’acomiadament de treballadors. 
 
ATÈS que el grup municipal socialista comparteix la conveniència de contenir la despesa sense provocar per 
això una disminució dels serveis públics. 
 
ATESA la voluntat del grup municipal socialista per a que es mantingui la inversió destinada als serveis 
públics, la qualitat dels quals és manifestament millorable, volem incidir, a través d'aquesta moció, en que 
l’austeritat i eficiència en la despesa no ha d'incidir negativament en les condicions laborals i salarials dels 
treballadors de les empreses concessionàries d'aquests serveis. 
 
ATÈS que el Govern municipal ha anunciat en reiterades ocasions que resten per adjudicar alguns contractes 
ja vençuts, que l’Ajuntament manté amb les seves empreses concessionàries, com el de jardineria o el de 
servei d'ajut a domicili entre d'altres. 
 
ATÈS que fins al moment l’Ajuntament ha licitat contractes molt a la baixa, com és el cas del servei de neteja 
d'edificis municipals que ha provocat una rebaixa de sous, que en alguns casos han superat el seixanta per 
cent del salari. 
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ATÈS que el grup municipal socialista exigeix que aquest estalvi no s'obtingui a costa de les condicions 
salarials dels treballadors ni en una reducció dels serveis que realitzen. 
 

ATÈS que considerem essencial que els nous contractes a formalitzar comportin el compromís polític de la 
salvaguarda dels drets laborals de les plantilles de treballadors d'aquest serveis municipals. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 

PROPOSTA D'ACORD 

 
ÚNIC - Que l’Ajuntament de Tortosa es comprometi a mantenir les plantilles existents destinades al serveis 
objecte de les properes concessions, així corn a garantir el manteniment de les condicions laborals i salarials 
establertes actualment amb els treballadors que presten el seu servei. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i Montagut: 
Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en aquest mandat, sense dubte, hem 
assistit a un constant degoteig, al nostre entendre, de retallades en els serveis municipals que, a banda de 
provocar deficiències, al nostre entendre, de la qualitat de la prestació dels serveis públics, han comportat la 
pèrdua de llocs de treball. 
 
Concretament, en aquest mandat l’Ajuntament en el seu, entenem nosaltres, “austericidi” continuat ha 
procedit a despatxar set treballadors municipals, alguns de forma completament improcedent, els quals han 
guanyat els diferents judicis interposats a la Magistratura de Treball, aconseguint unes justes indemnitzacions 
que hem hagut de pagar tots els tortosins i les tortosines. Els acomiadats eren personal de la Brigada 
Municipal, de la neteja d’edificis públics, tècnics i auxiliars administratius. 
 
Però no només s’ha acomiadat de forma directa a treballadors municipals. També s’ha fet de forma indirecta, 
s’ha acomiadat a persones que treballaven als serveis públics.   
 
I per què aquest és problema? Quan el Govern l’altre dia treia pit al plenari, dient que ell reduïa el deute públic 
i que els malvats, nosaltres els socialistes, havíem fet i havíem incrementat plantilles de treballadors, jo crec 
que aquí s’oblidaven de les persones. Parlen de números: cinc, sis milions d’euros, i no de persones. 
Nosaltres també volem parlar de persones.  
 
Els diferents contractes de serveis públics que l’Ajuntament ha renegociat o ha tret a concurs en els últims 
anys, el degoteig d’acomiadaments o de destrucció significativa de condicions laborals per a nosaltres ha 
estat important i brutal. Dic brutal perquè cal fer memòria ja que, de tant en tant, a part de llegir-nos les actes 
dels plens també hem de fer memòria. I en primer lloc, com hem dit, aquestes set persones acomiadades.  
 
Però no es queda aquí. També es va produir una reducció del 20% en el contracte de la neteja que va portar a 
l’acomiadament de tres persones. La supressió del contracte d’enllumenat que va provocar l’acomiadament 
d’entre dos i tres persones que treballaven per l’Ajuntament a través d’una empresa externa. La reducció 
brutal del sou del personal de neteja dels edificis municipals, que en alguns casos ha arribat a més del 60%, 
Treballadores que també han portat a l’empresa concessionària i a l’Ajuntament a Magistratura de Treball, en 
considerar abusives les baixades de sous imposades.  
 
Aquests acomiadaments, aquestes baixades de sou completament injustificables ens preocupen, i molt. 
Perquè parlem de persones, perquè parlem de famílies que resten condemnades per l’Ajuntament a un futur  
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si més no incert, a l’atur, a la precarietat. No parlem de números. Parlem de persones. No són recursos, són 
persones. 
 
És conegut que l’equip de Govern encara té contractes per adjudicar en els propers mesos, alguns dels quals 
porten molts anys caducats: jardineria, enllumenat, servei d’ajut a domicili, i volem que, si hi ha rebaixes dels 
serveis, no s’obtinguin a costa d’acomiadaments o de reduccions salarials salvatges com el que ha fet fins ara 
l’Ajuntament. 
 
Hem vist, com ha passat a Madrid, que existeixen alternatives als acomiadaments i que si tothom posa de la 
seva part, hi ha sortides negociades que no passen en absolut per l’austeritat absoluta. Per aquesta raó 
volem que aquí, en aquest plenari, se signi un acord de voluntarietat per part de tots els grups municipals que 
formalitzi un compromís polític de salvaguarda dels drets laborals i dels llocs de treball de les plantilles de 
treballadors dels serveis municipals que liciti l’Ajuntament de Tortosa.  
 
Es tracta d’un compromís de totes les forces polítiques d’aquest Ajuntament pel manteniment de llocs de 
treball. Es tracta alhora d’un compromís pel manteniment dels serveis públics. I sobretot, no oblidem quan 
votem aquesta moció que estem parlant de persones i no estem parlant de números. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la veritat és que 
des del nostre grup municipal estaríem molt d’acord amb aquesta moció, però el que ja no podem estar 
d’acord i tampoc no ho podem acabar d’entendre és que sigui precisament el partit socialista qui la presenta.  
 
Fa quatre dies, a la discussió dels pressupostos 2014 Plataforma per Catalunya va deixar molt clar que no 
estàvem gens d’acord que per pagar deute municipal s’hagués de fer a costa de tenir la ciutat feta un 
desastre i perdre llocs de feina i condicions laborals. Ara bé, que aquesta moció la presenti el Partit Socialista, 
em sembla que tenen molt poqueta memòria.  
 
Donarem quatre dades per no fer-ho més llarg. Al setembre de l’any 2009, amb els socialista senyor Zapatero 
com a president del Govern espanyol, es van congelar els salaris dels empleats públics. Així mateix, la premsa 
parlava llavors del més gran increment d’impostos als ciutadans per part d’un Govern en tota la història 
democràtica del país.  
 
Continuem amb una altra dada: al maig del 2010 el Govern socialista del senyor Zapatero rebaixa un 5% els 
salaris dels funcionaris, empleats públics i congela les pensions, excepte les mínimes i les no contributives. 
Dos dades que no s’havien produït mai en la història democràtica d’aquest país.  
 
Amb aquestes dades a la mà, que el grup socialista ens presenti una moció d’aquest tipus ens sembla 
totalment paper mullat i el nostre posicionament serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo vull agafar l’última 
expressió que ha fet el senyor Roig dient que parlem o tractem del tema de persones i no de números. En 
efecte és això i això és el que ens ha de guiar qualsevol consideració, qualsevol valoració d’aquest tema. 
 
Nosaltres creiem que la contenció de la despesa, que la cerca de la seva austeritat i eficiència per una altra 
banda, ha de ser tota ella compatible amb un manteniment dels llocs de treball i de les seves condicions 
laborals i salarials, junt, junt amb el manteniment de la qualitat dels serveis públics. L’estalvi en la despesa no 
pot basar-se sols en la reducció del nombre dels llocs de treball o de la qualitat del servei públic que es 
presta. 
 
Mantenir el lloc de treball, mantenir les seves condicions laborals i salarials d’aquests llocs de treball i a la fi 
mantenir la qualitat dels serveis públics prestats són tres objectius que tota institució deu de perseguir i, en el 
seu cas, conquerir. Lluitant i, repeteixo, com l’anterior moció, contra la gravíssima crisi econòmica que 
actualment estem passant i les repercussions que aquesta crisi econòmica té en les possibilitats de treballar 
en els tres sentits esmentats que afronta l’Ajuntament de Tortosa en l’actualitat i que en molts casos el 
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condiciona via la situació del mercat i de la situació econòmica de les empreses proveïdores de serveis. 
 
Creiem que no tot han de ser mesures econòmiques o laborals. Es pot estalviar, i també ho hem dit al principi, 
reduint despesa, controlant les actituds de consum o d’ús i portant a terme bones pràctiques per part de 
l’Ajuntament, com per l’altra banda es pot aplicar això també a la ciutadania o a les empreses privades. 
 
Així per exemple, podria portar aquí la idea o la figura del gestor energètic que controli tota la gestió del 
sistema energètic de la ciutat o podríem portar també la figura o la millora de la gestió dels equipaments 
esportius o, en definitiva, la monitoració dels equipaments municipals que permeti obtenir informació sobre 
l’ús d’energia en cada moment i optimitzar usos i consums. I això que jo ho aplico a l’electricitat, a l’ús i 
consum de l’energia elèctrica, ho podem aplicar als jardins, als parcs, a tot el que afecta a l’Ajuntament. 
 
Nosaltres, per la mateixa consideració anterior, de que hi ha un doble criteri, de que estem a favor de 
mantenir els llocs de treball, de mantenir les seves condicions laborals i salarials, i de mantenir també la 
qualitat dels serveis públics, però entenem que l’Ajuntament avui, pels problemes d’afrontar la crisi 
econòmica que afrontem, tampoc pot en tots els casos millorar aquesta situació, per tant, la nostra postura és 
d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, és evident que la situació 
d’atur que hi ha a la nostra ciutat és molt preocupant, ja hem dit moltes vegades que desgraciadament estem 
per sobre de la mitjana a nivell de Catalunya, a l’igual que amb els índexs de pobresa, per tant, som pioners 
en aturs i som pioners en pobresa a nivell de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. 
 
És evident també que cal resoldre aquests nous contractes i també pensem que és positiu millorar l’eficiència 
dels mateixos. I també és evident que des del nostre grup municipal considerem que això hauríem d’arribar a 
un acord entre totes les formacions polítiques de que es fes sense la rebaixa de les condicions laborals i dels 
salaris dels treballadors i treballadores de les diferents empreses de l’Ajuntament o de les concessions que fa 
l’Ajuntament. 
 
També estem en un moment en que és evident que hi ha una retallada dels drets dels treballadors que s’ha 
vist plasmada amb la reforma laboral que va proposar el partit popular i que va donar suport Convergència i 
Unió, però també volem recordar al Partit Socialista, que ha tingut responsabilitats en el Govern central, que 
també van aprovar altres reformes laborals els anys anteriors, en contra també dels treballadors, o no van 
prendre mesures diferents per sortir de la crisi d’una manera més justa: no van augmentar els impostos als 
més rics, no van fer cap tipus de pla per lluitar contra el frau fiscal de les grans empreses i també van acabar 
rebaixant els drets dels treballadors en molts àmbits i també en el de les administracions amb els funcionaris. 
 
Per tant, votarem a favor en el sentit de l’objectiu del que representa la moció, però també en aquest cas 
volíem recordar el passat recent del Govern socialista a nivell de l’Estat espanyol, així com les actuals 
polítiques que estan duent a terme els governs, tant de la Generalitat com de Madrid. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies. Aquí jo crec que hi ha dos qüestions. 
 
Una seria el que ens ve marcat pel Pla d’ajust, que és que hem d’amortitzar les places de la gent que es 
jubila, que això és una cosa que em sembla que ha de ser així, més o menys. Però jo crec que aquí el fons de 
la qüestió és de la gent que s’externalitza un servei públic a una empresa privada i la que ha guanyat la 
concessió està, d’alguna manera, obligada a assumir el personal laboral en les mateixes condicions. Clar, amb 
les condicions que tenia reconegudes, però és que això en principi ho fan i després ja sabem que una cosa és 
la teoria i l’altra és la pràctica. Jo crec que, si tinguessin el compromís des de l’Ajuntament que hauríem de 
tenir, doncs, com molt de “cuidado”, molta cura en que això a l’hora de la veritat no passi, doncs, redactant el 
més acuradament possible totes les clàusules de les concessions i fer-ne el màxim seguiment, doncs crec que 
amb això intentaríem que aquestes coses no passessin, per tant, el nostre vot és favorable, és si. El que passa 
a la pràctica és el que hem dit, que de vegades és molt difícil, el que a les clàusules es fiqui, que s’acabi 
complint.  
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo crec que el senyor Roig, 
presentant també aquesta moció, aquesta clàusula no sé si sap exactament o coneix o vol conèixer la situació 
real que s’està vivint al paí, no només a l’Administració pública, perquè s’han fet ajustos a tot arreu. Es fan 
ajustos a les famílies, a les empreses, a tot arreu s’estan fent ajustos i, per tant, le que hem de fer és amb els 
recursos que tenim, i això és el que ens pertoca a les administracions i als que governem les administracions, 
és amb els recursos que tenim adequar-los a la realitat que tenim també. Però en tot cas, encara té més 
delicte venint d’un representant del Partit Socialista, que és qui va fer perdre en el seu moment el nivell 
adquisitiu als funcionaris amb una retallada del sou del 5%, que alguns dels que m’han precedit ja li han 
recordat també. 
 
Però en tot cas, dir-li que, evidentment, el model que ens proposa vostè no és el nostre model, no el 
compartim ni molt menys, perquè no compartim un model on cada contracte que anaven fent anava costant 
més diners als tortosins. O quan en aquest moment tenim casi 2.000.000€ menys que ens gastem en 
personal que quan vostès estaven.  
 
I em diu: no parléssim de números, parlem de persones. Que potser hauríem de parlar de com es 
contractaven aquelles persones i quin tipus de contracte teníem i quin procés se seguia per contractar, que no 
era cap procés establert de lliure concurrència, sinó que era un procés per urgència, on entrava el regidor, qui 
el regidor de torn volia. Per tant, a veure, adaptem una mica, recordem una mica el que va passar, recordem 
una mica com teníem l’Ajuntament, recordem una mica la gestió de cadascun dels departaments i a partir 
d’aquí és quan podem anar demanant unes determinades coses. 
 
Però bé, acabo tot dient que, evidentment, calia fer uns ajustos, potser no calia netejar tantes vegades 
diferents equipaments, això ja ho vam dir a un Ple que vostès van dir “és que estem fen no sé què”, bé, és que 
potser estem adaptant-nos a la situació que tenim a dia d’avui, potser no calia netejar tantes vegades 
l’Ajuntament, perquè no cal. Realment ens hem d’adaptar als recursos que tenim. I dic l’Ajuntament com puc 
dir qualsevol equipament de la ciutat. 
 
Per tant, cal adaptar-nos i nosaltres, com a Administració, el que farem és portar a terme els recursos d’acord 
amb la situació que tenim, no d’acord amb uns criteris que creiem que no responen a l’eficiència.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: En primer lloc, agrair als regidors i regidores de la resta de grups que han 
donat suport a la nostra moció. 
 
Jo no ho sé, jo trobo que els temps, al llarg del temps potser vostès pensaran que intentaran justificar que tot 
això que fan i diuen, no sé, és correcte o és veritat. Clar, vostè em diu que regidors del nostre Govern 
col·locaven gent.  
 
Escolti, miri, miri, miri ja n’hi ha prou, vull dir és que sempre amb el passat, sempre amb el passat. A mi 
m’agradaria, m’agradaria que vostès també analitzessin els seus processos. Fa poc aquí a un Ple vam 
demanar que hi haguéssim processos clars de selecció i no van dir la veritat, no hi ha una regulació i un 
reglament per seleccionar al personal. Hi ha un reglament de la Generalitat de Catalunya general, però 
concret no l’hi ha i vostès ho saben, i vostès ho saben, no l’hi ha concret i, per tant, facin vostès, vostès 
governin i facin, facin el que tinguin que fer, que és regular. 
 
No ho sé, jo és que són hermètics, és que jo sempre penso que el seu, no ho sé, el seu Govern passarà a la 
història per ser un Govern potser executiu, no ho nego, sense gaire iniciativa, també ho dic. Se li ha de 
reconèixer una cosa per davant, que més o menys han anat, no ho sé, amb encert o menys encert han anat 
fent, executant el projecte de l’alcalde Sabaté; el que va fer ell a la ciutat han anat fent vostès, sap?, allò vostè 
ha anat trobant i tal.  
 
Però passarà a la història, ho tinc clar, pel projecte..., pel Govern més tancat i més hermètic de la democràcia. 
És que vostès, no sé, no sé, preguntin als membres del Comitè d’Empresa si estan contents, perquè encara a 
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hores d’ara, avui en dia encara no han acabat de lligar i de tancar el conveni. 
 
No sé, vostès diuen: sí, sí, a nosaltres ens importen molt les persones. Jo ho dubto, jo ho dubto, jo ho dubto. 
 
Nosaltres aquí proposàvem una declaració d’intencions, que no passi com que hi ha gent que se li ha reduït el 
60% de les hores de la neteja i, per tant, el seu salari s’ha quedat reduït. I que s’intenti negociar i advertir als 
treballadors, quan es fa una nova adjudicació d’un nou contracte, quines són les conseqüències. 
 
Per tant, no ho sé, jo sense ganes de donar lliçons a ningú, que no en dono, Déu me’n lliuri, a cadascú la 
història posarà al seu lloc. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set vots a favor 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2), dotze vots 
en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal CiU, i dos abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LA GENT 
GRAN DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que 
la subscriuen: 
 
“ ATÈS que la gestió que els governs conservadors del Partit Popular a l’Estat central i d'Artur Mas a la 
Generalitat de Catalunya estan fent de la crisi econòmica té, com a conseqüència més terrible i directa, la 
pèrdua de drets i llibertats per part de la societat catalana i tortosina. 
 
ATÈS que la reforma laboral; la conversió del sistema públic de salut en un sistema d'assegurances; la posada 
en mama de les taxes judicials; l'increment de les taxes universitàries; les retallades en la sanitat; la pujada 
indiscriminada i injusta d'impostos (IVA o IRPF), així com de subministraments com llum, aigua, gas, ...; són 
mesures que han anat implementant el PP i CiU en els seus respectius àmbits competencials, que van en 
detriment de la qualitat de vida de la ciutadania i són un pas més cap al desmantellament de l’estat del 
benestar. 
 
ATÈS que les reformes del PP i CiU perjudiquen a tota la societat, però són els ciutadans i ciutadanes mes 
febles, els que més ajuda necessiten per part de les institucions i de l’Estat, els que amb més duresa estan 
acusant el cop de les polítiques de la dreta. 
 
ATÈS que els socialistes hem mostrat de forma reiterada el nostre més profund rebuig a aquestes reformes i 
reculades que, en absolut, estan contribuint a millorar la situació econòmica, sinó solament a empitjorar la 
situació de la ciutadania i a retardar la sortida de la crisi. 
 
ATÈS que en aquest sentit, des del grup municipal de Tortosa volem posar l’accent en la situació de la gent 
gran com a principals perjudicades per les decisions del Govern del PP i CiU, i denunciar les minses accions 
que des del Govern municipal s’està fent per mantenir la qualitat de vida i els serveis destinats a la gent gran 
a Catalunya i a Tortosa. 
 
ATESA la decisió del Govern central de no revalorar les pensions, conforme a l’IPC, i la posada en marxa de 
l’Avantprojecte de llei reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensions 
de la Seguretat Social, una reforma de les pensions, que suposarà una agressió brutal als drets dels 
pensionistes d'avui i de demà. 
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ATÈS que aquesta decisió arriba en el pitjor moment de la crisi, quan moltes famílies sobreviuen gràcies a la 
pensió de la nostra gent gran. 
 
ATÈS que d'altra banda, els impostos s'eleven una mitjana d'un 3% mentre les pensions contributives i les no 
contributives es queden en increments menors, el que suposa una dràstica reducció del poder adquisitiu de la 
gent gran. 
 
ATÈS que la llum, l’aigua, l’IVA, i tots i cadascun dels impostos i consums que mes afecten a la gent gran han 
pujat sota el mandat del Partit Popular i Convergència i Unió. 
 
ATÈS que tots els serveis utilitzats habitualment per la gent gran s'encareixen. 
 
ATÈS que els socialistes ja hem manifestat la nostra oposició a la política fiscal del Govern del PP que, a més 
d'injusta, és el resultat d'un incompliment flagrant del seu programa electoral. Els socialistes defensem una 
fiscalitat justa, progressiva i equilibrada. 
 
ATÈS que la privatització de la sanitat que han empres els governs del Partit Popular i de Convergència i Unió 
perjudica especialment a la gent gran, que són els que més medicaments necessiten i els que habitualment 
precisen de transport no urgent (tractaments per ictus, rehabilitació, etc.), pròtesi, ortopèdia i d'aliments per a 
dietes especials. 
 
ATÈS que, a més de l’atenció sanitària pública i universal, CiU i PP han fulminat altres serveis específics per 
garantir la qualitat de vida de la gent gran, com la Llei de la dependència. 
 
ATÈS que el PP prossegueix amb el desmantellament de la Llei de dependència, i que la paralització de la Llei 
ha suposat que moltes persones que tenien reconegut el seu dret ho hagin perdut quedant fora del sistema.  
 
ATÈS que els socialistes de Tortosa, mantenim el nostre compromís amb la gent gran, amb la seva qualitat de 
vida i amb l’objectiu de garantir un envelliment digne i saludable, i per això ens comprometem a restaurar els 
serveis que CiU i PP eliminen allà on governen. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER - Rebutjar enèrgicament totes les retallades que en matèria social ve aplicant el Govern de la 
Generalitat i el Govern d'Espanya que suposen un pas enrere intolerable en els drets i llibertats que 
configuren l’estat del benestar. 
 
SEGON - Mostrar el rebuig a l’Avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions presentat pel Govern 
central, que injustificadament pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i 
futures. 
 
TERCER - Instar al Govern d'Espanya perquè derogui totes les decisions adoptades per retallar drets a la gent 
gran, tals com no revalorar les pensions conforme a l’IPC, i paralitzar i retallar l’aplicació de la dependència. 
 
QUART - Instar al Govern de la Generalitat perquè derogui totes aquelles decisions adoptades per retallar drets 
a la gent gran, tals com la paralització de la prestació econòmica vinculada. 
 
CINQUÈ - Recolzar els recursos davant el Tribunal Constitucional que defensen els drets adquirits pels 
pensionistes, que s'han vist greument minvats per la decisió del Govern del PP de no revalorar les pensions. 
 
SISÈ - Donar trasllat d'aquesta moció de forma telemàtica al Govern d’Espanya, al Govern de la  Generalitat de 
Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federació de  Municipis de Catalunya i a 
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la Associació Catalana de Municipis. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i Montagut: 
Senyor alcalde, moltes gràcies. Senyores regidores, senyors regidors, és indubtable que aquesta crisi 
econòmica està afectant a moltes persones, a massa persones ja, i potser fa massa temps.  
 
La gestió dels governs conservadors del Partit Popular de l’Estat i Convergència i Unió a la Generalitat de 
Catalunya, per a nosaltres és un “austericidi” sense precedents, en comptes de donar solucions als catalans i 
catalanes i, com no, als tortosins i tortosines, ha decidit condemnar-los a la pèrdua gairebé total dels drets 
socials. 
 
En els últims temps estem assistint a una dura reforma laboral, brutals retallades al nostre sistema públic de 
salut, increment de taxes universitàries, pujada indiscriminada i injusta d’impostos, així com contínues 
pujades de llum, gas o altres serveis bàsics. 
 
Totes aquestes mesures que ha anat implementant el Partit Popular i Convergència i Unió, cadascun d’ells en 
les seves competències, va en contra de la qualitat de vida dels ciutadans i estan orientades a malmetre el 
nostre estat del benestar.  
 
I és que no tenim cap dubte que el Partit Popular i Convergència estan aplicant un programa ideològic 
aprofitant la crisi. Diuen que no poden fer res més, quan en realitat és que, segurament, no volen fer res més.  
 
Estaran d’acord amb nosaltres que aquestes retallades salvatges estan atacant a tots els ciutadans i 
ciutadanes, però no es menys cert que són els ciutadans més febles els que més ajudes necessiten per part 
de l’Administració publica.  
 
No podem continuar consentint que es continuïn aplicant mesures que, com ja s’ha fet palès, no estan 
contribuint a millorar la recuperació econòmica, no estan ajudant a sortir de la crisi, sinó que poc a poc, poc a 
poc, van empitjorant la situació dels ciutadans i retardant la sortida de la crisi.  
 
Avui volem posar l’accent en la nostra gent gran. En els nostres iaios i iaies que estan essent, de forma 
silenciosa i callada, uns dels principals perjudicats de les polítiques de les polítiques de les retallades. 
 
I avui també volem denunciar que des de el Govern municipal la gent gran no la tenim en compte. La setmana 
passada el Govern va aprovar, en solitari, uns pressupostos municipals per al 2014, amb cap partida 
significativa per a un programa dedicat a la gent gran, cap. 
 
El Govern central del Partit Popular no revalorarà les pensions conforme a l’IPC i prepara una reforma de les 
pensions que suposarà una brutal agressió als drets dels pensionistes tortosins i tortosines, dels d’avui i dels 
de demà.  
 
I aquesta decisió arriba en el pitjor moment de la crisi, quan molts ciutadans que ho han perdut tot, que no 
tenen feina, que no tenen mitjans, sobreviuen gràcies a les pensions de la seua gent gran. Així de clar, i així de 
dur.  
 
Elevem els impostos, els estatals i els municipals, com hem vist en Tortosa, però no apugem les pensions i 
això només pot significar una reducció del poder adquisitiu de la nostra gent gran. Cada dia les coses estan 
més cares i els nostres iaios cobren menys.  
 
I no sols això. Veiem en els últims pressupostos municipals com la partida per ajuda a la dependència havia 
baixat més de 90.000 euros. L’argument és que la gent demana menys. És a dir, establim un copagament i 
com la gent no ho pot pagar, ho deixen de demanar i per això la partida baixa. Evidentment que és un ajust 
ideològic i no econòmic.  
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Per això, proposem que l’Ajuntament de Tortosa mantingui un compromís amb la gent gran, amb la seva 
qualitat de vida per defensar la seva dignitat i per això hem de dir de forma clara que rebutgem enèrgicament 
totes les retallades en matèria social que estan aplicant el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya, que 
rebutgem concretament l’Avantprojecte del sistema de pensions presentat pel Govern central que 
representarà una pèrdua de diners per als pensionistes i que volem que el Govern de l’Estat i el de la 
Generalitat canviïn les seves decisions que han retallat drets com: no revalorar les pensions, paralitzar la Llei 
de la dependència, el copagament sanitari o l’ajornament del pagament de la Prestació Econòmica Vinculada, 
respectivament a cada Govern.  
 
En definitiva, ara com sempre, volem defensar i defensarem el drets de la nostra gent gran. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Volia fer un aclariment i després de la intervenció 
del senyor Roig encara em veig més obligat a fer l’aclariment: 
 
El Partit Socialista havia presentat una proposta de moció on apareixia al punt quart, com acaba de llegir el 
senyor Roig, el copagament sanitari. El portaveu del Partit Socialista, en Junta de Portaveus, ens havia dit que 
retiraven, que feien la modificació de la moció traient, i ens ha donat una còpia, on el copagament sanitari 
anava retirat. Quan ha presentat la moció el senyor Roig ha fet constar, i literalment, que ficava: les decisions 
de les retallades dels drets de la gent gran, el copagament, així com la prestació econòmica vinculada. 
 
Per tant, primer aclariment que demanaria al Partit Socialista és si el copagament, malgrat no existeixi, el 
volen mantenir a la moció, tal com ha llegit el presentat o, tal com havia dit el portaveu del Partit Socialista, el 
retiren de la moció a efectes de que li constés al senyor secretari realment què és el que estem votant. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde i disculpi la confusió. Jo el que he dit 
respectivament i no ho he fet correctament perquè tenia que haver llegit com quedarà el punt quart. 
 
I al punt quart retirem el copagament sanitari i el punt quart quedaria: “Instar al Govern de la Generalitat 
perquè derogui totes aquelles decisions adoptades per retallar drets a la gent gran, tals com la paralització de 
la prestació econòmica vinculada”. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, senyor secretari, tal com deia jo, al punt quart la paraula 
“el copagament sanitari” desapareix i al seu lloc figura un “com”. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, amb aquesta moció, i 
perdoni’m l’expressió senyor Roig, prenen el pèl a la gent gran. 
 
Fa un moment, a la moció anterior hem recordat que el primer Govern que es va atrevir a congelar les 
pensions va ser el Govern socialista del senyor Zapatero. 
 
Jo no sé qui els hi redacta aquestes mocions, però o ha de ser una persona molt jove que no sàpiga què va 
passar fa tres anys, o ha de ser una persona que no tingui cap memòria o ha de ser algú que es pensa que els 
demés no tenim memòria. Per sort, som molts els que aquí tenim memòria. 
 
Que ens vinguin aquí parlant dels drets de la gent gran, de salaris dignes, de pensions dignes, de condicions 
laborals, vostès, el primer Govern que es va atrevir a congelar pensions, aa baixar salaris dels funcionaris i 
que va obrir la porta a perdre unes condicions laborals adquirides des de feia molts anys. Com he dit ara fa un 
moment a l’inici de la meva intervenció, o ens prenen el pèl o és que han perdut tota la memòria.  
 
El nostre grup municipal, a més de que no volem prendre el pèl a ningú i que tenim molt bona memòria, no 
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perdrem més temps amb una moció presentada pel grup socialista, que em sembla que precisament que 
siguin ells qui l’hagin presentat està fora de lloc. 
 
El nostre posicionament serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, bé, jo de la 
moció ressaltaré dos punts i a ells em cenyiré per raons de temps, no? 
 
El primer és el poder adquisitiu. Jo crec que hi ha que fer memòria en el sentit de que l’Estat central ha 
actualitzat les pensions més baixes, les més baixes, és a dir, un 76 % de tots els pensionistes en un 2%, és a 
dir, 6 dècimes per damunt de l’IPC actual. 
 
En altres termes, la millora en la contenció dels preus fa que tots els pensionistes, no sols els que cobren 
menys pensions, recuperin poder adquisitiu, poder adquisitiu que, lògicament, no és el que nosaltres voldríem 
que tinguessin, no?, però bé, poc a poc s’aniran fent les coses com s’han de fer. Poder adquisitiu que van anar 
perdent amb el Govern anterior. Aquest, i hi ha que fer memòria, ja s’ha fet ara aquí, va congelar totalment les 
pensions al 2011 amb un IPC del 3,8%. 
 
Ara, el Govern central actual ha revalorat les pensions més baixes un 2% amb un IPC de l’1,4%, mesura que 
vostès, a més, han recorregut davant el Tribunal Constitucional. 
 
Segon punt que vull ressaltar per acabar: les pensions. L’anterior Govern de l’Estat va congelar totalment les 
pensions, com s’ha dit fa un moment, totalment congelades. 
 
La reforma actual estableix que les pensions pujaran un mínim del 0,25. I quan la situació econòmica ho 
permeti, pujaran un màxim de l’IPC que es doni en aquell any, més aquest 0,25%. 
 
Un exemple, buscant en la història: al 1996 va ser el Partit Popular qui va crear el Fons de Reserva per 
garantir les pensions que vostès, que quan vam rebre la Seguretat Social estava totalment en “quiebra”, i 
buscant en la memòria, vostès van deixar d’ingressar bastants mils de milions en aquest Fons de Reserva, 
que era la garantia de les pensions dels jubilats. 
 
Jo vull fer un recordatori i és que amb el puny tancat no es pot donar una encaixada de mans. I en aquest 
tema, com en l’anterior, cal un objectiu comú en les voluntats i en els cors, tenint en compte que, regularment, 
la situació econòmica del moment i l’esperança de vida cada 5 anys,... tenint en compte, regularment, la 
situació econòmica del moment en aquesta encaixada de mans i l’esperança de vida cada 5 anys, aconseguir 
la justícia i la sostenibilitat mitjançant la solidaritat d’aquestes pensions. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens presenta el grup municipal 
socialista una moció per defensar la gent gran i, de fet, en la majoria, no?, de la filosofia hi estem d’acord. 
 
Nosaltres també, ja ho hem dit per activa i per passiva, que considerem que les polítiques d’austeritat, 
neoliberals que s’estan duent a terme al conjunt d’Europa, també a Catalunya i a l’Estat espanyol, són 
negatives per a les classes mitjanes i per a les classes populars. 
 
Unes polítiques d’austeritat que sobretot són d’austeritat per als de baix i, en canvi, tot el contrari per als de 
dalt, per als més rics, que cada vegada n’hi ha més i cada vegada són més rics. 
 
S’estan salvant bancs amb diners públics i aquests bancs el que fan és fora a molts de ciutadans que els 
desnonen. S’està retallant la sanitat que afecta, evidentment, a la gent gran, tot i que els governs van dir que 
no ho farien, amb una clara recerca de la seva privatització. 
 
I també en aquest sentit, s’estan retallant les pensions dels jubilats i jubilades, un fet sense precedents, de 
manera unilateral per part del Govern popular, que ha trencat tots els pactes, i en concret el pacte de Toledo, 
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on sempre s’actualitzaven les pensions i ha tirat pel dret, per la qual cosa, evidentment, nosaltres sempre 
hem dit que estem en contra de totes aquestes polítiques i sempre hem dit que hi ha alternatives. 
 
I les alternatives, ho he dit abans també en la moció d’abans, passarien precisament per fer tot el contrari: per 
augmentar els impostos als qui més tenen i no a les classes populars i a les classes mitjanes que, a més a 
més, això és antieconòmic, perquè llavors la societat baixa el consum. Hem de recordar que a l’Estat espanyol 
les classes més altes paguen un 20% menys de la mitja europea. 
 
També s’ha de lluitar contra el frau fiscal que hem dit moltes vegades que, sobretot també a les grans 
empreses, triplica el frau que es fa aquí que a la resta d’Europa.  
 
I també s’hauria de lluitar a nivell europeu amb l’especulació que els bancs privats fan amb el deute dels 
estats. 
 
És evident que totes aquestes polítiques, en aquests moments, les estan practicant els governs del Partit 
Popular i de Convergència i Unió, però també és evident, i vostès ho haurien de saber,  que en bona part  
també vostès en són responsables i, per tant, en l’últim Govern del senyor Zapatero vostès van fer moltíssimes 
coses que van precisament en aquesta línia.  
 
Perquè vostès, hem de recordar que també van rebaixar impostos als més rics, vostès no van fer una lluita 
activa contra el frau fiscal. Vostès, fins i tot la ministra en aquell moment d’habitatge, de “vivenda”, la senyora 
Carme Chacón, va arribar a dir i va intentar activar jutjats exprés per fer els desnonaments de manera més 
ràpida. Vostès també, en un cap de setmana, van modificar la Constitució Espanyola seguint les directives 
europees.  
 
Per tant, tampoc ens sembla de grat, no?, que vostès ara intentin canviar els discurs, quan fa no res han fet 
pràcticament, no el mateix, però coses molt paregudes a les que fa en aquests moments Convergència i Unió  
i el Partit Popular.  
 
Per tant, sí que votarem a favor amb l’objectiu de la moció, però recordar també la memòria que, tot i ser jove, 
ens en recordem del que hem fet en els últims anys. 
 
També, i per acabar, el nostre comprimís amb el tema de les pensions, també es va presentar aquí en una 
moció i, per tant, votarem a favor però recordant sempre el passat recent. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Com s’acaba de dir, és una moció que ens pot fer recordar al passat, 
no?, i llavors ens podem plantejar què és el que passa amb el futur i com vostès plantegen tot això i com 
escriuen la introducció a la moció, no?, perquè pensen que això és totalment demagògic, hi ha una barreja de 
retallades de l’Estat amb les de la Generalitat.  
 
Bé, tot i això, Esquerra Republicana de Catalunya, el grup municipal de Tortosa està d’acord en defensar la 
gent gran de Tortosa, això totalment d’acord. I Esquerra està d’acord amb la denúncia de la reforma del 
sistema de pensions i, per tant, ens abstindrem. 
 
Però denunciar no és prou. Pensem que, en tot cas, cal reflexionar sobre com podem sortir d’aquesta situació 
que afecta a la gent gran, a la gent jove i a la gent del mig. O sigui, cal parlar de recursos econòmics per 
mantenir l’estat del benestar, o sigui, cal parlar de diners i de model de finançament perquè el model que 
l’Estat aplica a Catalunya no és just a l’hora de distribuir els recursos econòmics que generen els catalans i 
les catalanes. Els impostos que paguem, majoritàriament, viatgen cap a Espanya i no tornen. 
 
Espanya va impulsar la primera campanya denunciant l’espoli fiscal cap allà l’any 1992 i el lema era “els 
nostres impostos, a Catalunya”. I no només ho va fer en solitari, sinó que es va haver d’enfrontar, una mica, al 
menyspreu i les acusacions d’insolidaritat de bona part de l’arc parlamentari català i per sort les balances 
fiscals han fet caure moltes venes dels ulls i ja evidencien que l’espoli que pateix Catalunya, tots els països 
catalans és aquell, això està afectant a la capacitat adquisitiva de les pensions, és allò que el mal d’Almansa 
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a tot arreu “alcalça”. 
 
I l’única manera de ser amos dels nostres recursos passa per tenir Estat propi i com més prompte el 
tinguéssim més aviat podrem defensar els nostres ciutadans, als joves, als grans, a les seves pensions. I 
Esquerra no entén com el PSC posa tants pals a les rodes per aconseguir això i ara presenta mocions que a la 
pràctica res poden fer defensar la gent gran. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, malauradament, 
senyor Roig, la crisi ja fa temps que dura i a massa persones afecta. I també li voldria recordar quan va  
començar la crisi i qui governava a nivell de l’Estat i què va fer al seu moment el Partit Socialista quan 
governava a l’Estat. Segurament, si no hagués fet el que hagués fet no hagués tret els resultats que va traure 
el Partit Popular en aquell moment, però bé, en tot cas crec que el que ens està avui dient amb una moció que 
jo crec que li ha tocat el torn a la gent gran, amb una moció que demostra un absolut cinisme en 
determinades coses, mesclant coses diferents que no tenen res a veure però, a més a més, parlant de coses 
que no són certes, en una moció que segurament li han enviat des del partit, en “plan” argumentari, hi ha 
ficat el títol de Tortosa però no parla tampoc per a res de Tortosa.  
 
Ens diu que, ens parla del Govern de la Generalitat i, evidentment que ha fet ajustos, però no ha fet ajustos 
pel que fa a la gent gran, perquè el que sempre hem dit és que calia garantir que els més febles no patissin. I 
ens parla de rebuig a l’Avantprojecte de la llei de reforma de les pensions i aquí alguns, crec que tots li han dit, 
és que realment s’ha de tenir molt cinisme per portar aquesta moció escrita així aquí tenint en compte que els 
primers que van congelar les pensions van ser vostès. Jo li demanaria per què ho van fer, que ens expliqui per 
què ho van fer i per què en aquell moment van afectar al poder adquisitiu de la gent gran en aquell moment i, 
per tant això, a dia d’avui ens està parlant i donant lliçons del que està passant a dia d’avui quan van ser 
vostès els que ho van iniciar. 
 
També ens parla de la prestació econòmica vinculada. Dir-li amb això també que aquí estem patint i ho deia 
abans el senyor Monclús, també les deslleialtats per part de l’Estat amb les retallades que ens estan fent pel 
que fa a la Llei de dependència, amb tot el que estem patint com a Govern de la Generalitat amb tot el que 
ens estan retallant, amb tots els recursos que no ens vénen des de Madrid i, per tant, i des del Govern de la 
Generalitat és intentat no garantir que, o sigui, garantir que aquesta gent patís el mínim possible aportant 
més recursos. 
 
Aquí també li voldria recordar el que succeeix a nivell dels pressupostos del 2014, on no hi ha hagut ja cap 
retallada, però és que si parlem de polítiques socials només cal veure el pes que tenien les polítiques socials 
a l’últim Govern on presidien vostès, que representaven un 67%, al que representen avui que és un 71%, 
tenint en compte els recursos que tenim, que són molt menys, malauradament, que en aquell moment. 
 
I si parlem de coses de Tortosa, que al final jo crec que tots els que estem aquí és parlar de què passa a 
Tortosa, pel que fa a la gent gran estem fent una actuació per a aquella gent gran que més ho pateix, que més 
està sola amb el programa, per exemple, de “Soledat no volguda” juntament amb Creu Roja, amb programa 
també lligat amb els cuidadors d’Alzheimer per aquella gent que ho està patint, aquella gent que més ho 
necessitat amb un servei d’atenció domiciliària perquè està sola i perquè necessita d’aquest servei que li 
estem fent des de l’Ajuntament i, per tant, dir-li que no compartim la moció perquè, a més a més, ens la vol 
presentar mesclant-ho tot: Estat, Generalitat, intentant així que no es voti, perquè l’objectiu final és que no la 
votéssim, perquè sinó no l’haurien presentada d’aquesta manera.  
 
Però com li vull facilitar des del grup de Convergència i Unió votar-la, li demanarem una votació per separat 
dels punts. I li demanaré votar aquells punts, el punt quart i el punt, si no m’equivoco, el punt primer perquè 
entenem que no té sentit mesclar aquí l’Estat amb la Generalitat, tenint en compte les retallades que estem 
patint per part de l’Estat pel que fa a ajudes per a la dependència i el punt quart perquè no compartim 
tampoc el que ens ha exposat aquí pel mateix motiu, que és la retallada que hem rebut per part de l’Estat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, entenc que demana la votació per separat de quins 
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punts? 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: L’1 i el quart per una banda i la resta. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, com sempre, agrair als 
regidors i regidores que ens han donat el seu vot a favor.  
 
I clar, tothom parla de memòria. Tothom parla de memòria, no?, de la memòria, la memòria, però clar, ningú 
diu que s’ha apujat l’IVA i que el poder adquisitiu de la gent és menor. Ningú diu que aquesta regularització de 
les pensions que suposadament ha estat un 1,7%, com ha dit el senyor Dalmau, ha comportat també un 
augment de l’IRPF, per tant, el poder adquisitiu dels pensionistes també s’ha minvat, no? 
 
I també de dir, vostès en el seu moment van governar i van fer això, van fer això. Com tots. I per això no és lícit 
que jo avui presenti una moció defensant a la gent gran? No ho entenc, a veure, no ho entenc però bé, vostès 
mateixos, vostès mateixos. 
 
No ho sé, les retallades jo penso que perseguiran i perseguiran els governs durant molt temps que estiguin 
fent aquestes polítiques. 
 
I senyora Roigé, vostè sembla que pinti una Tortosa de color de rosa, no?, allò de dir no hi ha problemes 
econòmics, la nostra gent gran no tenen retallades, no estan preocupats per si arriben a final de mes, paguen 
amb alegria els medicaments, no els importa haver perdut subvencions a la Llei de la dependència, bé, és la 
seva visió, la nostra visió no és aquesta. 
 
I referent a la votació, nosaltres voldríem votar-la sencera. Cap problema. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: no m’ha quedat clar el vot del senyor Dalmau. Abstenció. 
 

 
*-*-* 

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

 
 

PART DE CONTROL 
 
 
14 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 50/2013, de 28 d’octubre (ordinària) 
- 51/2013, de 04 de novembre (ordinària) 
- 52/2013, d’ 11 de novembre (ordinària) 
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b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 2115/2013 a la 2276/2013 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
15 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
El senyor alcalde exposa el següent: No n’ha d’altres dels que ja hem parlat, essencialment, en relació al 
temps de la utilització per part dels portaveus en les mocions. 
 
 
16- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, és una pregunta en relació al Pla 
estratègic de Tortosa, que com ja hem discutit més d’una vegada és una de les eines que el seu grup i el 
nostre coincidíem fa molts any en que s’hauria de tirar endavant. 
 
En relació a aquest Pla estratègic que hauria de definir el futur de la nostra ciutat i, a més a més, tenint en 
compte la situació d’atur que hem dit que és més preocupant que a la resta del país, vostès ens van anunciar, 
l’any 2007, de fet el mateix que vostè com a alcalde prenia possessió va anunciar que en els propers mesos 
tiraria endavant aquest Pla estratègic. Després no es va fer res. A l’any 2009 va tornar a anunciar públicament 
que es tiraria endavant aquest Pla estratègic, que tampoc es va tirar endavant. Després, al 2001, el nostre 
grup municipal va tornar a presentar una moció reclamant-li que es tirés endavant aquest Pla estratègic; 
vostès la van votar en contra perquè van dir que de manera immediata començarien a tirar endavant aquest 
Pla estratègic. 
 
I ara, la setmana passada en el Ple de pressupostos em va dir que ho tenien previst, mitjanament, de tirar 
endavant aquest Pla estratègic si hi havia una partida pressupostària ho podien traure aproximadament, va 
dir alguna cosa així, no ho sé, de totes maneres li pregunto: en relació a aquest tema, si el porten a terme, 
quin serà el procediment i quin és el calendari que tenen per tirar-lo endavant? 
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Una primera matisació, senyor Jordan, diu que el seu grup i el nostre grup 
coincidim des de fa molts anys en la necessitat d’un Pla estratègic. No, des de fa molts anys no, perquè fa 
molts anys, quan nosaltres el demandàvem i estàvem a l’oposició, el seu grup municipal que governava 
coincidia en que no era necessari el Pla estratègic. Jo he viscut en aquesta sessió plenària, com també el 
portaveu d’Iniciativa justificava que no era necessari, per tant, no fa tants anys que coincidim respecte a la 
necessitat del Pla estratègic. Coincidim des de que vostès estan a l’oposició, quan estaven al Govern no 
reclamaven el Pla estratègic, és més, justificaven la seva no existència. 
 
Però en tot cas, anem a buscar les coincidències i no les discrepàncies. En l’anterior mandat jo vaig intentar 
poder tirar endavant, és veritat que ha d’haver-hi una cert consens i, a diferència d’altres moment en que el 
Govern no tenia full de ruta i, per tant, no sabíem quins eren els compromisos dels diferents governs 
municipals, aquest Govern té un Pla d’actuació municipal en que també té incorporat aquest projecte del Pla 
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estratègic. 
 
És veritat que no hem complit en quant a la temporalitat, però mantenim el compromís d’intentar fer aquest 
Pla estratègic. Jo el que li deia és que no hi ha una partida específica “Pla estratègic” però hi ha diferents 
partides d’estudis i treballs tècnics, que és el que s’emmarca al pressupost per a que es pugui fer. No estem 
parlant de que si es fa o no es fa en funció de partida pressupostària. Per tant, jo li dic com s’ha de fer.  
 
Quin procediment? No li avanço i, evidentment, no li avançaré perquè si vull tirar-lo endavant ho vull fer en un 
cert consens i, per tant, si jo els hi dic com ho penso fer o com, quina és la metodologia a utilitzar, doncs, 
segurament no l’encertarem i no serà la millor forma de poder trobar un consens. 
 
És veritat que en aquests moments s’està redactant un Pla estratègic a nivell de Terres de l’Ebre per la 
Universitat Rovira i Virgili, per la càtedra d’economia local i regional que subvenciona, finança aquest 
Ajuntament, que abans tampoc no existia ni aquest finançament ni aquesta càtedra i que, bé, utilitzant tots 
els procediments, a mi també m’agradaria, no vol dir que ho hagi de fer ni ho pugui fer aquesta càtedra, però 
sí que seria bo, possiblement, tenir finalitzat, i no compto que tardi molt, aquest Pla estratègic a Terres de 
l’Ebre per poder encaixar perfectament el Pla estratègic de la capital de les Terres de l’Ebre en el marc 
d’aquest Pla estratègic de Terres de l’Ebre, ai!, del conjunt de la futura vegueria. 
 
En tot cas, jo l’únic que li dic és que mantenim el compromís i l’únic que desitjaria és que quan tiri endavant, 
doncs, no trobéssim pals a les rodes i trobéssim animació inclús d’aquells grups que no quan governaven 
reclamaven, no, no volien el Pla estratègic, sinó els que encara fa poc temps jo els sentia defensar la no 
necessitat del Pla estratègic. Això ha de ser un projecte consensuat i que potser, per a que no es vegi cap 
horitzó temporal electoral, ja li avanço que si no hi ha temps de presentar-lo el suficientment abans 
d’eleccions, iniciarem tot el procediment però farem que les conclusions, per apartar-lo d’un escenari 
electoral, es presentin fora de el que seria eleccions. Això va ser també un dels motius, si algú de vostès o 
dels seus portaveus anteriors els hi poden recordar, va fer que no l’engeguéssim a l’última etapa de l’anterior 
mandat. 
 
Per tant, voluntat de fer-lo sí. Necessitat o compartir de projecte durant els últims anys també, ho constato, 
anteriorment no. I el procediment, quan sigui el moment i segurament no és una sessió plenària per donar-ne 
comptes, perquè jo voldria tenir-ho pactat, sinó amb tots, amb la majoria de grups, el procediment, l’abast i 
l’execució d’aquest Pla estratègic. 
 
 
Seguidament pren novament la paraula el Sr. Jordan: Moltes gràcies senyor alcalde, només una apreciació: 
Vostè ha dit que només Iniciativa defensaven aquest Pla estratègic des de que estem a l’oposició i jo li vull 
recordar que això és fals, que ho vam defensar abans en el període de les eleccions de l’any 2011 i no, li dic 
perquè per això coincidíem en aquest sentit, que eren els dos únics grups que en aquell període electoral 
portàvem la realització del Pla estratègic i encara no se sabia qui guanyaria, si vostès o altres formacions 
polítiques. I coincidíem abans, per tant, de que estiguéssim a l’oposició, m’explico el que li vull dir?, perquè 
em mira amb una cara que no sé si m’està entenent. 
 
No ho entén el que li vull dir. És a dir, vostè m’ha dit que nosaltres només defensen la realització d’aquest Pla 
estratègic des de que estem a l’oposició i jo li dic que no és així, que abans d’estar a l’oposició, en les 
eleccions prèvies a les quals després vam passar a l’oposició, el nostre grup ja portava la realització d’aquest 
Pla estratègic al programa electoral i que en aquell moment només Convergència i Unió i Iniciativa portàvem 
aquesta proposta i encara no se sabia qui guanyaria les eleccions. 
 
Per tant, l’apreciació és que en les eleccions coincidíem i després, quan es va formar el Govern, és quan des 
de... han passat ja 6 anys i no s’ha tirat endavant. Només l’apreciació que no és que ho demanem després, 
sinó que prèviament, abans de saber si guanyaríem o no ja coincidíem i per això li vull fer aquesta apreciació 
en quant a la coincidència abans de saber els resultats electorals i que estava en els nostres programes. 
 
El senyor Alcalde respon: Moltes gràcies. Entenc per tant que la seva referència quan em parla de les 
eleccions 2011 no són les eleccions 2011, sinó que devien de ser les eleccions 2007. 
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Bé doncs, rectifico. Coincidim des de 15 dies abans de que vostès estiguessin a l’oposició i nosaltres 
estiguessin al Govern. Quinze dies abans Iniciativa i Convergència i Unió coincidíem, que va ser en plena 
campanya, perquè quan Iniciativa estava governant i jo estava assegut a aquest lloc i els regidors d’Iniciativa a 
aquest on estic jo no hi havia coincidència. Però, efectivament, corregeixo i coincidim des de 15 dies abans 
que Iniciativa estigués a l’oposició. 
 

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