
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
09 / 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: 
GARCÍA EGEA, MANUEL 
 
 

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

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
“Qualificacions àmbit església de Sant Blai”. 
 
02 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Àmbit 
Celulosa de Levante”. 
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03 – Dictamen de proposta d’acord d’ampliació del període de vigència del conveni de col·laboració 
signat en data 10 d’abril de 2012 relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatge 
per al segon semestre de 2013. 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació d’ampliació del període de vigència del conveni de 
col·laboració signat en data 10 d’abril de 2012 relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada al municipi de 
Tortosa per al segon semestre de 2013. 

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament regulador del procediment de 
gestió dels suggeriments, reclamacions i queixes dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
06 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per vetar la cessió d’equipaments públics 
per a la celebració del ramadà. 
 
07 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per instar a les entitats financeres amb 
oficines a Tortosa a deixar sense efecte el cobrament de comissions bancàries per descobert. 
 
08 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per connectar l’estació de tren 
de Tortosa amb l’estació de l’Aldea per evitar transbords de combois motivats per la diferència 
d’amplada de la via que utilitzen. 
 
09 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per potenciar la mobilitat 
sostenible en vehicles elèctrics i híbrids a escala urbana. 
 
10 – Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa instant al Ple de l’Ajuntament a 
reclamar millores ferroviàries per a la ciutat i les Terres de l’Ebre. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per al suport a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les 
lesbofòbia i la transfòbia.  
 
12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la recuperació de les 
places d’aparcament gratuït de l’avinguda de Lleida i del carrer de la Ràpita. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per impulsar mesures contra 
l’atur juvenil i la situació actual dels joves a Catalunya. 
 
14 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la implantació de 
l’administració electrònica a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
15 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
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- 22/2013, de 27/05/2013 
- 23/2013, de 03/06/2013 
- 24/2013, de 10/06/2013 
- 25/2013, de 12/06/2013 (extraordinària i urgent) 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 639/2013 a la 978/2013 
 
 
 
16 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
17 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 

 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
 
01. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM “QUALIFICACIONS ÀMBIT ESGLÉSIA DE SANT BLAI”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària de data 8 d’abril 
de 2013 la modificació puntual del POUM “qualificacions àmbit església de Sant Blai”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
diari la Vanguardia de data 19 d’abril i BOPT núm. 104 de data 6 de maig, no s’han presentat 
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació. 
 
Vist que sol·licitats els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials s’ha emès informe favorable per part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
les Terres de l’Ebre en data 20 de juny, i que havent sol·licitat informe a la Direcció General de 
Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en data 8 de maig, 
aquest organisme no ha procedit a la seva emissió havent transcorregut amb escreix el termini d’un 
mes per la seva emissió que estableix la normativa. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 26 de juny de 2013 amb 
el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
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Atès el que disposen els articles 85, 96, 97 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, modificats per lla llei 3/2012 de 22 de febrer, i l’article 
83.3 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent   A C O R D: 
 
Primer- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “qualificacions àmbit església de 
Sant Blai”. 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva. ” 

 
*-*-* 

 
 
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. 
 
 
 
 
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM “ÀMBIT CELULOSA DE LEVANTE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la documentació tècnica que acredita la oportunitat i conveniència de la modificació puntual 
del POUM “àmbit Celulosa de Levante”. 
 
Vist l’informe jurídic i l’informe tècnic envers l’esmentada modificació del planejament incorporats a 
l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 85, 96, 97 i 99 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, modificats per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 26 de juny de 2013, amb el vot favorable de tots els membres presents a la 
sessió. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “àmbit Celulosa de Levante”. 
 
Segon - Suspendre la tramitació de plans derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
així com també l’atorgament de llicències en l’àmbit esmentat, de conformitat amb els articles 73 i 
74 del Text refós de la llei d’urbanisme. 
 
Tercer - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel 
termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
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Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin 
amb el del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel 
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut 
de l’esmentada modificació puntual. 
 
Sisè - Sol·licitar informe a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agència Catalana de l’Aigua, organismes afectats per llurs 
competències sectorials. 
 
Setè - Notificar el present acord als propietaris o titulars de drets reals sobre les finques afectades 
incloses dins l’àmbit d’actuació i existents durant els últims cinc anys anteriors a la data d’adopció 
de la present resolució. ” 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 10 D’ABRIL DE 2012 RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL 
LLOGUER SOCIAL D’HABITATGE PER AL SEGON SEMESTRE DE 2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ En data 10 d’abril de 2012 es va procedir a la signatura entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, l’Ajuntament de Tortosa i el Departament de Benestar Social i Família a través de la 
Direcció General de Joventut, del Conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges que té per objecte establir la col·laboració entre les parts signants per a 
impulsar el Programa de mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer social en el municipi de 
Tortosa per mitjà de la Borsa de Mediació que disposa l’Ajuntament per tal de facilitar a la 
ciutadania, amb especial atenció a les persones joves, la proximitat de la gestió d’aquests serveis en 
el respectiu territori.  
 
El conveni fou aprovat pel Plenari municipal en sessió ordinària de data 4 de juny del 2012. 
 
Al pacte novè de l’esmentat conveni es preveu que tindrà una vigència fins al dia 31 de desembre 
de 2012 amb efectes des de l’1 de gener, i que podia ser objecte de pròrroga per mutu acord de les 
parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries. 
 
En data 31 de desembre de 2012, aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament de Tortosa en data 
3 de desembre, es va signar per les parts una pròrroga en la vigència de l’esmentat conveni fins el 
primer semestre de l’any 2013, és a dir, fins el 30 de juny de 2013. 
 
Justificada la necessitat de donar continuïtat per tot l'any 2013 a les funcions que en matèria 
d'habitatge la Borsa de Mediació desenvolupa amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, fan del tot necessària l'ampliació del termini de pròrroga inicialment establert pel primer 
semestre de l’any 2013, fins el segon semestre, és a dir, fins el 31 de desembre del present any.  
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De conformitat amb tot l’exposat, vist l’informe emès pel TAG, i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis al Territori en sessió celebrada en data 26 de juny del 2013, amb els vots 
favorables de tots els membres presents a la sessió. 
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer - Aprovar ampliar la pròrroga de vigència del Conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril 
del 2012 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Tortosa i el Departament de 
Benestar Social i Família a través de la Direcció General de Joventut relatiu al Programa de mediació 
per al lloguer social d’habitatge per al segon semestre de 2013, amb el contingut literal següent: 
 
 
ACORD ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE TORTOSA, 
D'AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL PROGRAMA DE 
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL  
 
Barcelona, 1 de juliol de 2013  
 
REUNITS  
 
D'una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l'article 2.2.i) dels Estatuts de l'Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de 
novembre.  
 
I d'una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde/president de l'Ajuntament  e Tortosa. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
acord, i a aquest efecte,  
  
MANIFESTEN  
 
1. Amb data 10 d'abril de 2012 l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Tortosa varen 
signar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social.  
 
2. El 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del conveni fins al 30 de 
juny de 2013.  
 
3. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d'habitatge, la Borsa de 
Mediació desenvolupa amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, durant tot l'any 
2013, fa necessària l'ampliació del termini de pròrroga del conveni fins al 31 de desembre.  
 
4. El Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entri en vigor els 
del 2013, ha estat modificat pel Decret 164/2013, de 19 de maig.  
 
 5. El Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret 13/2010, de 2 de 
febrer, del Pla de l'Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent fins que no sigui aprovat un nou 
Pla de l'Habitatge.  
 
És per això, que en el marc de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de la 
pròrroga del Pla per al dret a l'habitatge,  
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 ACORDEN  
  
1. Mantenir la col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Tortosa en 
relació amb el Programa de Mediació, fins al 31 de desembre de 2013.  
 
2. Fixar les següents aportacions econòmiques per al segon semestre del 2013:  
 
2.1 L'import del pagament fix en concepte d'aportació per a la gestió de contractes mediats i amb 
lloguer formalitzat, serà de 1.650 €.  
 
2.2 L'aportació màxima que s'estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 3.325,0€.  
 
Aquesta aportació màxima es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior per 
part de la Borsa de Mediació, en funció de les disponibilitats pressupostàries.  
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ha de lliurar amb 
data 31 de desembre de 2013, i ha de ser signada per l'interventor, o excepcionalment, pel 
secretari de l'ens local i ha de justificar la totalitat de l'import atorgat per la prestació dels serveis.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord es tramitaran a favor de 
l'Ajuntament de Tortosa, que gestiona la Borsa per encàrrec de l'Ajuntament.  
 
4. L'ampliació de la pròrroga del conveni queda condicionada a l'existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l'exercici 2013.  
 
5. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre de 2013.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per duplicat, en el lloc i en la 
data esmentats en l'encapçalament.  
 
 
 
Jaume Fornt i Paradell 
Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Tortosa 
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde 

 
Segon - Determinar que els pagaments de les aportacions econòmiques previstes es tramitaran a 
favor de l’empresa municipal Gumtsa, entitat gestora de la Borsa. 
 
Tercer - Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’empresa municipal 
Gumtsa. 
 
Quart - Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’Ajuntament.  
 
Cinquè - Facultar a l’alcalde per a la signatura de qualsevol acte que se’n derivi en compliment del 
present acord.” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Només dir que nosaltres 
votarem afirmativament als punts 3 i 4, perquè van... Més que res dir això, perquè aquests convenis 
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s’ha vist que han anat molt bé, és un exemple de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat, en 
els diferents departaments, i en aquests moments en que estan les coses com estan, doncs, des de 
la proximitat, ajudar a la ciutadania, pensem que endavant i, per tant, diem que sí als dos convenis. 
 
 

*-*-* 
 
 
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 D’AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 10 D’ABRIL DE 2012 RELATIU A L’OFICINA 
D’HABITATGE SITUADA AL MUNICIPI DE TORTOSA PER AL SEGON SEMESTRE DE 2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“En data 10 d’abril del 2012 es va procedir a la signatura entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa del Conveni de col·laboració d’encàrrec de gestions relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge del municipi de Tortosa que té per objecte establir els termes i les 
condicions de l’encàrrec de gestions i col·laboració entre les parts per l’assessorament i gestió de 
serveis en matèria d’habitatge per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal situada a 
Tortosa i amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a 
l’habitatge. 
 
El conveni fou aprovat pel plenari municipal en sessió ordinària de data 4 de juny del 2012. 
 
Al pacte novè de l’esmentat conveni es preveu que tindrà una vigència fins al dia 31 de desembre de 
2012 amb efectes des de l’1 de gener, i que podia ser objecte de pròrroga per mutu acord de les 
parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries. 
 
En data 31 de desembre de 2012, aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament de Tortosa en data 3 
de desembre, es va signar per ambdues parts una pròrroga en la vigència de l’esmentat conveni fins 
el primer semestre de l’any 2013, és a dir fins el 30 de juny de 2013.   
 
Justificada la necessitat de donar continuïtat per tot l’any 2013 a les funcions que en matèria 
d'habitatge l'Oficina Local d'Habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya, fan del tot necessària l'ampliació del termini de pròrroga inicialment establert pel 
primer semestre de l’any 2013, fins el segon semestre de l’any, és a dir fins el 31 de desembre. 
 
De conformitat amb tot l’exposat, vist l’informe emès pel TAG, i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis al Territori en sessió celebrada en data 26 de juny de 2013, amb els vots 
favorables de tots els membres presents a la sessió. 
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar ampliar la pròrroga de vigència del conveni de col·laboració signat en data 10 d’abril 
del 2012 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya I l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’Oficina 
d’Habitatge del municipi de Tortosa per al segon semestre de 2013, amb el contingut literal següent: 
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ACORD ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE TORTOSA, 
D'AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A L'OFICINA LOCAL 
D'HABITATGE  
 
Barcelona, 1 de juliol de 2013  
 
REUNITS  
  
D'una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes 
a l'article 2.2.i) dels Estatuts de l'Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d'una altra, el senyor Ferran Bel Accensi, alcalde/president de l'Ajuntament de Tortosa. 
  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
acord, i a aquest efecte,  
  
MANIFESTEN  
  
1. Amb data 10 d'abril de 2012 l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament varen signar el 
conveni de col·laboració relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi/comarca.  
 
2. El 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del conveni fins al 30 de 
juny de 2013.  
 
3. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d'habitatge, l'Oficina local 
d'habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, durant tot 
l'any 2013, fa necessària l'ampliació del termini de pròrroga del conveni fins el 31 de desembre.  
 
4. El Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entri en vigor els 
del 2013, ha estat modificat pel Decret 164/2013, de 19 de maig.  
 
5. El Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret 13/2010, de 2 de 
febrer, del Pla de l'Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent fins que no sigui aprovat un nou 
Pla de l'Habitatge.  
 
És per això, que en el marc de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de la 
pròrroga del Pla per al dret a l'habitatge,  
 
 ACORDEN  
  
1. Mantenir la col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament en relació amb 
l'Oficina Local d'Habitatge, fins al 31 de desembre de 2013.  
 
2. Fixar les següents aportacions econòmiques per al segon semestre del 2013:  
 
2.1 L'import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del conveni, serà de 
12.816,00€. 
 
2.2 L'aportació màxima que s'estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 25.632,00€.  
 
Aquesta aportació màxima es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior per 
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part de l'Oficina, en funció de les disponibilitats pressupostàries.  
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ha de lliurar amb 
data 31 de desembre de 2013, i ha de ser signada per l'interventor, o excepcionalment, pel secretari 
de l'ens local i ha de justificar la totalitat de l'import atorgat, tant pel que fa a l'activitat 
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l'oficina.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord, es tramitaran a favor de 
l'Ajuntament de Tortosa, que gestiona l'Oficina local d'Habitatge per encàrrec de l'Ajuntament.  
  
4. L'ampliació de la pròrroga del conveni queda condicionada a l'existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l'exercici 2013.  
 
 5. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre de 2013.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per duplicat, en el lloc i en la 
data esmentats en l'encapçalament.  
 
 
 
Jaume Fornt i Paradell 
Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Tortosa 
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde 

 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Tercer.-  Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per la signatura de qualsevol acte que se’n derivi en compliment del 
present acord.” 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
 
05. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
PROCEDIMENT DE GESTIÓ DELS SUGGERIMENTS, RECLAMACIONS I QUEIXES DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la proposta de la regidora d’Acció Social, de realitzar un Reglament regulador del 
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procediment de gestió –recollida, tractament i resposta- dels suggeriments, reclamacions  queixes 
dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Tortosa, la qual motiva el decret d’incoació núm. 
2500/2012, de 28 de novembre, per a la realització de l’esmentat Reglament. 
 
Vist l’Avantprojecte de reglament i la necessitat d’establir un marc normatiu que reguli la tramitació 
administrativa per a la recollida, el tractament i la resposta, fixant el procediment per a la resolució 
dels suggeriments, reclamacions i/o queixes. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic, elaborats per la cap del departament i pel secretari accidental de 
la corporació municipal. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa extraordinària de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, en sessió realitzada el 25 de juny de juny de 2013. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment el Reglament regulador del procediment de gestió –recollida, tractament 
i resposta– dels suggeriments, reclamacions queixes dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
Segon - Sotmetre l’esmentat Reglament al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies amb 
publicació del corresponent anunci al BOPT, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària 
i en el tauler d’anuncis de la corporació, per tal que es puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que es considerin pertinents. 
 
Tercer - Si en el període esmentat no es presentés cap al·legació o reclamació, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
 
Quart - Publicar-lo íntegrament el text al Butlletí Oficial de la Província, inserir-lo al tauler d’anuncis 
de la corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPT en què s’hagi publicat íntegrament el text.  
 
 
 
AVANTPROJECTE DE REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ –RECOLLIDA, 
TRACTAMENT I RESPOSTA– DELS SUGGERIMENTS, RECLAMACIONS I QUEIXES DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA.  
 
Article 1r. Disposicions generals 
 
L'article 10 de la Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials de Catalunya titulat “dret a la 
informació en l'àmbit dels serveis socials”, al seu apartat e), fent referència als drets de les 
persones usuàries dels serveis socials bàsics, diu “ presentar suggeriments, obtenir informació, 
poder presentar queixes i reclamacions, i rebre'n resposta dins el període legalment establert”. 
 
El servei a la ciutadania és el fonament d'una administració municipal que vol fer efectius els 
principis d'eficiència, confiança legítima, transparència, informació, equitat i participació activa, que 
ha d'inspirar l'actuació de l'Administració en les seves relacions amb els i les usuaris/es dels serveis. 
Aquests principis generals de les administracions públiques consten recollits a l'article 103.1 de la 
Constitució i es desenvolupen a l'art. 3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de 
les administracions públiques  i del  procediment administratiu comú i en l'art. 6.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, constituint una exigència per aconseguir la 
millora dels serveis públics atenent les demandes de la ciutadania i per tant, l'increment de la 
qualitat dels serveis oferts als i les ciutadans i ciutadanes. 
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Des de l'ambició d'oferir un millor servei públic i de la màxima qualitat possible, els suggeriments i 
les reclamacions o queixes formen part de qualsevol intent de millora de la qualitat dels serveis 
públics, proporcionant als responsables d'aquests serveis una eina molt útil per conèixer de primera 
mà la percepció que en té la ciutadania dels serveis que aquesta administració ofereix al conjunt de 
la societat i és en aquest sentit, que entenem una queixa com una oportunitat de millora continuada 
dels serveis prestats. 
 
És per tant necessari disposar d'un sistema que reguli tant el procediment administratiu per la 
resolució de les reclamacions, queixes o suggeriments com  també l'activitat d'anàlisi que han de 
generar i la posada en escena dels programes de millora que calgui encetar. 
 
Article 2n. Objecte i finalitat 
 
Aquest reglament té per objecte la regulació dels suggeriments, reclamacions i queixes de la 
ciutadania en relació amb el funcionament dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Tortosa, 
amb la finalitat d'atendre-les adequadament i extreure'n les oportunitats de millora continuada 
quant a la qualitat dels serveis públics prestats, establint els sistemes de recepció, tramitació, 
resolució i informació. 
 
Article 3r. Àmbit d’aplicació 
 
Seran d'aplicació directa al conjunt d'activitats i serveis realitzats des dels serveis socials bàsics 
municipals i definits a la Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials de Catalunya. Aquesta Llei 
defineix als articles 16è i 17è el contingut i les funcions dels serveis socials bàsics i en relaciona el 
llistat al seu annex. 
 
Altrament, també seran admeses les reclamacions, queixes o suggeriments que es presentin com a 
resultat dels serveis socials prestats per empreses privades amb les quals l'Ajuntament hagi pogut 
contractar la prestació d'aquests serveis, amb independència de les reclamacions que les persones 
usuàries d’aquests serveis  puguin formular directament davant l'empresa o davant les oficines de 
protecció i defensa del consumidor. 
 
Article 4t. Definicions. 
 
Es considera suggeriment, qualsevol proposta formulada per la ciutadania adreçada a millorar la 
prestació o la qualitat dels serveis socials bàsics de competència municipal, tant en la seva vessant 
funcional com organitzativa, i que pugui ajudar a simplificar, reduir, o eliminar tràmits o disfuncions 
en les seves relacions amb aquesta administració municipal. 
 
Es consideren reclamacions o queixes aquelles informacions que posin en coneixement de la 
institució un mal funcionament o una deficiència en la prestació dels serveis prestats i el seu 
objecte sigui la seva correcció, especialment les referides a la demora en l'inici de la prestació, la 
mala praxi o qualsevol altre tipus d'actuació similar detectada. 

 
No s'inclouran en aquests conceptes: 
 
a) Els suggeriments i/o reclamacions que tinguin per objecte activitats i/o serveis que no     siguin 

competència dels serveis socials bàsics municipals. 
b) Els recursos administratius, com ara la impugnació d'actes o disposicions municipals. 
c) Les sol·licituds constitutives de dret de petició contemplades a la Llei orgànica 4/2001, de 12 de 

novembre, reguladora del dret de petició. 
d) Les formulades de forma anònima o aquelles en les que no quedi acreditada la veritable identitat 

de qui la presenta. 
e) Les referides a fets que es van donar en temps o lloc indeterminat. 
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f) Qualsevol altra que per la seva naturalesa no tingui per objecte proposar la millora dels serveis 
socials bàsics prestats pel Departament d'Acció Social. 

 
Queden excloses també de l'àmbit competencial d'aquest reglament, les qüestions de contingut 
econòmic, les que es troben pendents de resolució judicial o en tramitació administrativa que es 
trobin dintre del termini de resolució o tinguin per objecte la revisió d'un acte municipal.  
 
Article 5è. Procediment de gestió dels suggeriments, reclamacions i/o queixes   
 
5.1 Dades de la persona interessada 
 
1. Els suggeriments, reclamacions i/o queixes, hauran de contenir com a mínim les dades següents: 
 

1. Nom i cognoms de la persona interessada. 
2. DNI o document oficial acreditatiu de la identitat personal. 
3. Domicili a efectes de notificació (via pública, número, i codi postal). 
4. Dades de la persona representant que actuï en nom de la persona interessada i acreditació 

de la seva representació, si s’escau. 
5. Fets, motius, raons en les quals fonamenta el suggeriment, la reclamació o la queixa, 

concretant-los amb la major claredat possible i especificant totes les dades necessàries per 
a la correcta identificació de tot allò que origina el suggeriment, la reclamació o la queixa, 
indicant la data dels fets, el lloc i l'expressió raonada dels fets. 

6. Data i signatura. 
 
Es podran presentar altres dades considerades d'interès per part de la persona interessada, com 
telèfon, fax, correu electrònic... a efectes de comunicació.  
 
2. Els suggeriments, reclamacions i/o queixes realitzades per qualsevol dels mitjans esmentats en 

aquest reglament, que no facilitin les dades enumerades a l'apartat 1 d'aquest article, no 
generaran dret de la persona interessada a rebre’n resposta; no obstant això, se'ls hi donarà el 
curs que pugui correspondre.  

 
3. Les dades personals recollides seran tractades de forma confidencial de conformitat amb les 

disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 

 
5.2. Forma i lloc de presentació 
 
Els ciutadans i ciutadanes podran presentar els suggeriments, les reclamacions i/o les queixes de 
les formes següents: 
 
•  Forma Presencial: Mitjançant instància adreçada a l’alcalde, registrada al Registre General de 

l'Ajuntament de Tortosa. 
 
El departament titular dels serveis socials bàsics disposarà de models d’instància i facilitarà a la 
ciutadania la informació i les indicacions necessàries per poder fer ús del seu dret de presentació de 
suggeriments, reclamacions i/o queixes. 
 
En cas de necessitat, el personal municipal del departament titular dels serveis socials bàsics o 
d’altres serveis d’atenció a la ciutadania, oferiran el suport necessari per a la correcta formulació i 
constància del suggeriment, reclamació i/o queixa, la qual haurà d'anar signada per la persona que 
la formula. 
 
Un cop emplenat, signat i registrat l'imprès es donarà còpia a la persona que el presenta, i es 
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procedirà a la seva tramitació administrativa. 
 
• Forma No presencial: Per tal de facilitar la presentació dels suggeriments, reclamacions i/o 

queixes es posa a disposició de la ciutadania els següents mitjans no presencials :  
 
• Telèfon: Aquelles persones que utilitzin aquest mitjà, ho faran trucant al telèfon del departament 

titular dels serveis socials bàsics, des d’on s’emplenarà l'imprès pertinent fent diligència en el 
mateix document per indicar la data i hora, i signant-lo. La persona interessada o qui la 
representi, disposarà de 10 dies hàbils per signar l'imprès. En cas contrari, a la reclamació i/o 
queixa se li donarà tractament de suggeriment.  

 
• Correu postal: Les persones interessades podran realitzar el seu suggeriment, reclamació i/o 

queixa per aquest mitjà, adreçant una instància amb model oficial a l’Alcaldia, la qual es 
registrarà d’entrada.  

 
• Mitjà electrònic, dirigint-se al correu bso.tortosa@tortosa.cat, i indicant a l'assumpte: 

Suggeriment, reclamació, i/o queixa.  En aquest cas, se seguirà el mateix procediment establert a 
l’atenció telefònica.  

 
5.3. Tramitació. 
 

1. En el termini màxim de 3 dies, des de l'entrada al Registre General, el suggeriment, queixa o 
reclamació serà examinat pels tècnics/ques del departament titular dels serveis socials bàsics, 
podent requerir a la persona interessada la correcció dels possibles defectes i omissions en el 
termini de 10 dies hàbils, o serà admès a tràmit. 

 
2. Un cop identificats els motius que l'originen, se li adjudicarà al/la tècnic/a que es designi, 

l'estudi i la proposta de resolució, la qual serà elevada a l’òrgan competent. 
En cas que no procedeixi la seva admissió, es comunicarà de forma motivada a la persona 
interessada per escrit, informant, si és possible, de les vies més adients per fer valer la seva 
reclamació. 

 
3. El/la tècnic/a encarregat del cas, en un termini no superior a deu dies, emetrà informe signat i 

rubricat pel regidor/a responsable del departament, el contingut qual que serà remés de forma 
entenedora a la persona que la va presentar, d'acord amb els criteris de qualitat establerts per 
a l'elaboració de les respostes. 

 
5.4. Resolució i termini de resposta 
 

1. Un suggeriment, una reclamació i/o una queixa s'entendrà resolt quan: 

a. S'hagi desestimat. 

b. S'hagi realitzat l'acció proposada. 

c. Per voluntat expressa de la persona interessada en desistir del procediment. 

2. Tots els suggeriments, les reclamacions i/o les queixes hauran de ser tramitats i no podran 
quedar sense resposta. 

 
5.5 Criteris de qualitat per l'elaboració de les respostes. 
 

a) La resposta es durà a terme amb la màxima diligència possible sense necessitat d'esgotar els 
terminis establerts. 

b) Haurà de ser personalitzada. 
c) Es respondrà a tot el contingut plantejat amb referència als informes emesos. 
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d) La redacció de la resposta es farà en termes entenedors per a tota la població, evitant en la 
mesura del possible els tecnicismes. 

e) Si com a resultat de la queixa, reclamació o suggeriment presentats es generen accions o s'ha 
expressat la voluntat de generar-les, aquestes s'inclouran a l'escrit de resposta.  

f) Expressió de disculpa per les molèsties que aquests fets hagin pogut ocasionar, i agraïment 
per l'oportunitat de millora que aquests fets suposen per als serveis socials bàsics de 
l'Ajuntament de Tortosa. 

 
5.6 Efectes. 
 

1. Per la naturalesa de la reclamació o queixa, contra la seva resolució no cabrà recurs; no 
obstant això, els motius que la van originar podran ser exposats als possibles recursos que es 
puguin interposar en el procediment administratiu amb el qual tinguin relació.  
 

2. En aquest sentit, la presentació d'un suggeriment, reclamació o queixa, en cap cas 
interromprà els terminis previstos a les lleis per recórrer, tant en la via administrativa com en 
la jurisdiccional. De la mateixa manera, tampoc suspendrà l'execució o l'acte afectat per la 
mateixa. 

 
5.7. Desistiment. 
 
La persona que presenti el suggeriment, la reclamació o la queixa podrà desistir en qualsevol 
moment de la seva petició, mitjançant comunicació escrita, per qualsevol dels mitjans admesos per 
a la presentació. En aquests casos, s'arxivarà l'expedient, donant compte al/la regidor/a del 
departament titular dels serveis socials bàsics. No obstant això, el departament podrà continuar 
d'ofici les reclamacions desistides que consideri pertinents per la millora de la prestació dels 
serveis, sense que aquest fet suposi la comunicació posterior a la persona que va iniciar el 
procediment. 
 
Article 6è. Millora continuada. 
 

1. El contingut dels suggeriments, de les queixes i de les reclamacions serà tingut en compte a 
efectes de millora continuada de la qualitat dels serveis prestats. 

2. L'estadística de suggeriments, reclamacions i queixes per sí mateixa, no serà tinguda en 
compte com a factor negatiu; es considerarà de forma negativa però desconsiderar-les o no 
tenir una actitud positiva davant de les modificacions que aquestes puguin ocasionar en la 
millora del funcionament del servei. 

3. Quan l'anàlisi dels suggeriments i les queixes indiqui deficiències en la prestació d’algun dels 
serveis socials bàsics, seran entesos com a oportunitats de millora en la prestació d'aquest 
servei, motiu pel qual es traslladarà a la regidoria aquesta anàlisi juntament amb les 
possibles solucions de millora a executar. 

 
Tortosa, 23 de maig de 2013 
 
La comissió d’estudi,  
 
El cap de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, 

La cap del departament d’Acció 
Social, 

El coordinador de l’Equip Bàsic de 
Serveis Socials, 

 
     
 
 
 
Ernest Valls i Montagut Anes Ingla i Torné Ismael Eixarch i Queralt ” 
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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. 
 
 
 
 

ASSUMPTE FORA DE L’ORDRE DEL DIA 
  
 
Intervenció del senyor Alcalde: Abans de passar a les propostes dels grups municipals i, per tant, ja 
iniciar les propostes que vostès tenen a l’ordre del dia, inclouríem un assumpte d’urgència no recollit 
a l’ordre del Ple ordinari del dia d’avui. 
 
Aquest punt també el coneixen. És un tema també tècnic, és donar-li forma de taxa al que fins ara 
era un preu públic, que és el dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de l’establiment 
de la taxa del servei de lloguer de taules i cadires per al recinte del ball de festes patronals i la 
corresponent ordenança fiscal, en aquest cas seria la T-19, que la regula.  
 
Per tant, en primer lloc votaríem, ratificaríem la urgència del punt i després procediríem a l’aprovació 
de la taxa que substitueix al preu públic fins ara vigent. 
 

*-*-* 
 
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
 
 
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL D'ESTABLIMENT DE 
L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE LLOGUER DE TAULES I CADIRES EN ELS 
RECINTES DE BALL DE FESTES PATRONALS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
 
“ Incoat l'expedient amb la finalitat d'aprovar l'ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa pel servei 
de lloguer de taules i cadires en els recintes de ball de festes patronals. 
 
Vista la memòria econòmica corresponent, la proposta del regidor de Festes amb la conformitat de 
l'interventor municipal, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, adoptat en sessió de data 28 de juny de 2013, al Ple municipal proposo adoptar els 
següents acords: 
 
Primer – Acordar provisionalment la imposició de la taxa relativa al servei de lloguer de taules i 
cadires en els recintes de ball de festes patronals, establint les següents tarifes, 
 
Pel lloguer d’1 taula amb 6 cadires: 
 
- Un dia de ball: 15,00€/dia 
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- Dos dies de ball: 14,00€/dia 
- Tres dies ball: 13,00€/dia 
 
Cadira addicional per taula: 1,00€/dia, permetent-se un màxim de 2 cadires més per taula. 
 
Segon – Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal T-19, reguladora de la taxa pel servei de lloguer 
de taules i cadires en els recintes de ball de festes patronals, quin text íntegre s’annexa. 
 
Tercer – Sotmetre els acords anteriors al tràmit d’exposició pública durant el període de trenta dies, 
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i publicant el corresponent anunci al BOP de Tarragona, a 
més de la publicació en un diari de major difusió de la província, tal com s’estableix a l’article 17.1 i 
17.2 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart – Havent esdevingut aprovats definitivament els acords anteriors, per no haver-se produït 
reclamacions durant el període d’exposició al públic referit, procedir a la publicació al BOP de 
Tarragona de l’acord d’imposició i del text íntegre de l’Ordenança fiscal T-19, reguladora de la taxa 
pel servei de lloguer de taules i cadires en els recintes de ball de festes patronals. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T/19, REGULADORA DE LA TAXA PER LLOGUER DE TAULES I CADIRES EN 
RECINTES DE BALL PER FESTES PATRONALS. 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació del servei relatiu a lloguer de taules i cadires en recintes de ball per 
festes patronals. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis relatius al lloguer de taules i cadires 
en recintes de ball de festes patronals. 
 
L'obligació de pagament neix en el moment de la sol·licitud prèvia del servei i l'ús immediat del 
mateix que contempla aquesta taxa. 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques que 
sol·licitin la prestació del servei. 
 
Article 4rt. Responsables. 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a que es refereix la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
No es contemplen. 
 
Article 6è. Quota tributària. 
La quantia es determina per l'aplicació de les següents tarifes que es detallen per a aquest servei: 
 
Pel lloguer d’1 taula amb 6 cadires: 
Un dia de ball: 15,00€/dia 
Dos dies de ball: 14,00€/dia 
Tres dies ball: 13,00€/dia 
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Cadira addicional per taula: 1,00€/dia, permetent-se un màxim de 2 cadires més per taula. 
 
Article 7è. Normes de gestió. 
Les quotes exigibles s'ingressaran pel sistema d'autoliquidació, sempre abans de la prestació del 
servei, (reserva prèvia) o immediatament a l'ús del mateix (en el mateix recinte de ball). 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió celebrada 
el __ de juliol de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data __ d’agost de 2013, entrarà 
en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia següent de la 
seva publicació i estarà en vigor fins la seva modificació o derogació expressa. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
07 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER VETAR LA CESSIÓ 
D'EQUIPAMENTS PÚBLICS PER A LA CELEBRACIÓ DEL RAMADÀ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que l'islam posa en perill les nostres senyes d'identitat europees pel que fa a la llibertat 
personal i col·lectiva, la democràcia com a mitjà de presa de decisions, la cultura grecollatines, les 
llengües de Catalunya i les tradicions populars. 
 
Atès que és una religió que manté el dogma de la guerra santa per expandir-se, la unió entre el 
polític i el religiós i trets que impedeixen la integració dels seus creients i que entra en conflicte amb 
els valors que ens han permès avançar en la construcció de societats on els ciutadans gaudeixen 
d'un alt grau de drets i llibertats. 
 
Atès que els serveis de seguretat de diversos països alerten que Catalunya ha esdevingut un focus 
de radicalisme islamista i és considerat el major centre mediterrani del gihadisme. El CNI ha advertit 
que el fonamentalisme islàmic utilitza els oratoris i les mesquites per difondre les seves proclames. 
 
Atès que l'aplicació dels preceptes islàmics de la llei islàmica suposa una vulneració dels drets 
humans i l'administració té la responsabilitat d'actuar en conseqüència per barrar-li el pas a la 
promoció de pràctiques abominables com el càstig físic a les dones en cas de desobediència a 
l'autoritat del pare o el marit. 
 
Atès que la cessió d'equipaments públics a entitats i associacions ha d'estar sotmesa a la 
persecució d'un bé comú i a l’interès general de l'activitat que es desenvolupi a l'espai cedit, i en cap 
cas s'ha de permetre que s'utilitzin per fer proselitisme d'una confessió religiosa misògina es i 
retrògrada. 
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Atès que durant el Ramadà, que enguany tindrà lloc entre el 9 de juliol i el 8 d'agost, es multiplica el 
nombre de fidels que acudeixen a resar, fet que en moltes ocasions genera problemes de circulació i 
mobilitat a l'entorn del lloc de culte. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER - Vetar la cessió d'equipaments de titularitat municipal per oficiar cerimònies religioses amb 
motiu de la celebració del Ramadà. 
 
SEGON -  Activar un dispositiu de control especial sobre els oratoris i mesquites existents per 
sancionar aquells centres que no s'ajustin al compliment de les condicions materials i tècniques 
mínimes de seguretat, salubritat, aforament, protecció acústica, accessibilitat o evacuació o bé no 
disposin de llicència municipal d'obertura. 
 
TERCER - Posar en marxa un protocol preventiu per evitar l'ocupació de l'espai públic per dur a terme 
celebracions religioses durant el Ramadà. 
 
QUART - Donar trasllat dels acords a tots els equipaments de titularitat municipal.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi 
Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tortosins, bé, imagino que 
tots som conscients que des de fa anys, tant l’anterior Govern municipal amb el senyor Sabaté com 
a alcalde, i més tard el senyor Bel han cedit espais o locals públics als musulmans per a la 
celebració de quelcom que ens és totalment aliè.  
  
Durant un parell d’anys se’ls va cedir el solar de l’antic Institut del carrer Montcada, fins que unes 
excavacions arqueològiques van acabar amb aquesta cessió. Més tard, el consistori els hi va cedir 
diversos pavellons a l’antic Escorxador.  
 
També cal recordar que la mesquita il·legal de la “plaça dels farols”, i dic mesquita il·legal ja que, a 
pregunta per escrit d’aquest regidor, la resposta de l’Ajuntament va ser que la llicència municipal 
que es va donar l’any 2001 era per a un local destinat a reunions de cultura musulmana, per tant, 
no és llicència d’oratori ni de mesquita. També cal recordar que aquest local no reuneix les mínimes 
condicions de seguretat i que dubto molt que mai hagi passat cap inspecció. 
 
També cal recordar que els musulmans ocupen de forma il·legal la “plaça dels farols” i altres carrers. 
I que els veïns i que tots els tortosins, siguem o no veïns d’allà, ja fa anys que estem molt farts de 
tant “bonisme” i tanta permissibilitat amb tants i tants comportaments i situacions il·legals. 
 
També volem recordar que difícilment trobaran altres locals, ja que com sortia a la premsa, si no 
recordo malament a l’any 2009, els tortosins no els hi volen llogar cap local, ja que les molèsties 
ocasionades per aquesta gent són terribles i ningú els vol tenir a prop. 
 
Un cop exposades les il·legalitats i els problemes que aquesta gent ocasionen al nostres carrers, cal 
recordar que aquesta suposada religió no és res més que una ideologia radical, violenta i fanàtica, 
que anteposa la llei islàmica, la xaria, per sobre de les lleis civils i democràtiques que tenim a 
Europa, que anteposa el dogma de la guerra santa per expandir-se i que impedeix que els seus 
seguidors es puguin integrar de cap manera a la nostra cultura. 
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També volen recordar, i això és molt greu, que els serveis de seguretat de molts països occidentals 
ja fa temps que adverteixen que Catalunya ha esdevingut el pitjor focus de radicalisme islamista i el 
centre mediterrani del gihadisme. El mateix Centre Nacional d’Intel·ligència adverteix que el més 
radical fonamentalisme islàmic utilitza els oratoris i les mesquites per difondre tot aquest odi i tota 
aquesta violència contra els valors occidentals. 
 
També cal recordar que la llei islàmica, totalment incompatible amb la cultura occidental, suposa 
una vulneració descarada i vergonyosa dels drets humans i de la igualtat entre homes i dones. 
 
També voldríem recordar que la cessió d’equipaments públics a entitats i associacions a d’estar 
sotmesa a un fi d’interès general de l’activitat desenvolupada a l’espai cedit i, evidentment, el que 
no podem fer és que els espais públics s’utilitzin per fer propaganda d’una suposada religió que no 
és altra cosa que vomitar odi, violència, idees misògines i retrogrades, molt més pròpies del món 
medieval que del segle XXI. 
 
Dit això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer : Vetar la cessió d'equipaments de titularitat municipal per oficiar cerimònies religioses amb 
motiu de la celebració del Ramadà. 
 
Segon: Activar un dispositiu de control especial sobre els oratoris i mesquites existents per sancionar 
aquells centres que no s'ajustin al compliment de les condicions materials i tècniques mínimes de 
seguretat, salubritat, aforament, protecció acústica, accessibilitat o evacuació o bé no disposin de la 
corresponent llicència d'obertura. 
 
Tercer: Posar en marxa un protocol preventiu per evitar l'ocupació de l'espai públic per dur a terme 
celebracions religioses durant el Ramadà. 
 
I quart i final: Donar trasllat dels acords a tots els equipaments de titularitat municipal. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo sols 
m’adreço a vostè, senyor Casanova, en el sentit de que el posicionament nostre serà negatiu, com 
altres vegades no?, per les distàncies ideològiques, socials i polítiques que té el Partit Popular que jo 
presento aquí i Plataforma per Catalunya. 
 
No obstant, jo vull deixar, fer palès que creiem que totes les persones, siguin natius o immigrants, 
s’han d’ajustar a les mateixes normes que s’apliquen a tots en general. Això ja ho vam aplicar, ja ho 
vam dir en el moment que vam fer la campanya per les municipals: a iguals drets, iguals obligacions 
per a tots, per a tots. Ningú pot ser beneficiat per un motiu o per l’altre. 
 
Nosaltres no diem com vostès diuen al primer punt: vetar la cessió d’equipaments, sinó diem: 
regular la cessió d’equipaments.  
 
En segon lloc, l’únic que direm és que l’espai públic és de tots, de tots, els tortosins i tortosines 
nascuts o que viuen i treballen aquí a Tortosa i és obligació nostra, de l’Ajuntament de Tortosa, 
resoldre les necessitats de cada grup de la forma que sigui més adient a aquestes necessitats.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. 
 
Només recordar-li un petit detall al senyor Dalmau, que és que el senyor Albiol a Badalona va 
guanyar les eleccions municipals perquè va copiar exactament el programa de Plataforma per 
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Catalunya. Llavors, no en vingui ara a dir que vostès no tenen res a veure amb la nostra forma 
d’entendre el tema de la immigració, perquè el senyor Albiol la va copiar descaradament i per això va 
guanyar les eleccions.  
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un 
vot a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC, i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1). 
 
 
 
 
08 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER MOCIÓ PER INSTAR LES 
ENTITATS FINANCERES AMB OFICINES A TORTOSA A DEIXAR SENSE EFECTE EL COBRAMENT DE 
COMISSIONS BANCÀRIES PER DESCOBERT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que el Banc d'Espanya considera una mala pràctica bancària el cobrament d'una comissió per 
un servei no prestat i que en el cas dels descoberts no està acreditat que es realitzin gestions. 
 
Atès que perquè una comissió pugui ser repercutida per un banc al seu client és requisit sine qua 
non que la mateixa obeeixi a la prestació efectiva d'un servei, i en aquest sentit es pronuncien la 
norma tercera de la Circular 8/1990 de 7 de setembre del Banc d'Espanya i l'Ordre ministerial de 12 
de desembre de 1989 del Ministeri d'Economia, que en el seu número cinquè estableix que "Les 
comissions o despeses repercutides hauran de respondre a serveis efectivament prestats". 
 
Atès que les comissions per descobert han arribat a pujar un 125 % entre 2003 i 2008, el que 
suposa una alça no justificada en comparació amb la taxa d'inflació anual entre aquests anys. 
 
Atès que l'import de la comissió per descobert posa de manifest el seu caràcter recaptatori, i no pas 
una intenció de sufragar cap cost, ja que les gestions es realitzen de forma automatitzada i 
sistemàtica, sabedores les entitats financeres que si el client reclama el seu reintegrament li hauran 
de tornar. 
 
Atesa l'existència de jurisprudència que estableix deixar sense efecte el cobrament de comissions 
bancàries per descobert. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Picassent va 
dictaminar en una Sentència que data de 26 de novembre de 2012 l'anul·lació d'aquesta comissió 
en entendre que és una pràctica abusiva. El Jutjat Mercantil Número 1 de Bilbao va resoldre en una 
sentència amb data 22 de febrer de 2012 que aquesta comissió suposa un abús de la posició de 
domini contractual de l'entitat financera i la declara abusiva de conformitat amb allò disposat per la 
Llei de consumidors i usuaris (article 82). La sentència de l'Audiència Provincial de Sevilla de 10 de 
març de 2011 decreta que la comissió per descobert no respon a cap servei prestat. La Sentència 
de l'Audiència Provincial de Salamanca amb data 8 de febrer de 2010 estableix que està mancada 
de causa, per la qual cosa és contrària a allò prescrit en els articles 1.274 i 1.275 del Codi civil. 
 
Atès que en cas de tenir el compte bancari al descobert els clients de les entitats financeres han de 
fer front a una doble penalització per un mateix concepte. Aquesta duplicitat es constata en la 
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mesura en què a més de la comissió de descobert han d'abonar una comissió de reclamació per la 
qual l'entitat s'adreça al titular del compte per notificar-li el retard i instar al pagament de les 
quantitats degudes. 
 
Atès que la comissió que cobren les entitats bancàries quan els seus clients es queden en números 
vermells és un abús dels bancs, que ja cobren fins un 29% d'interès de demora pels saldos 
negatius, un tipus molt superior al dels crèdits ordinaris. Això suposa un doble cobrament generador 
d'un enriquiment injust. 
 
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya demana el següent: 
 
1 - Instar les entitats financeres que operen a Tortosa a deixar sense efecte el cobrament de 
comissions per descobert. 
 
2 - Difondre a través de tots els canals que estiguin a l'abast de l'Ajuntament la possibilitat que 
tenen els clients de bancs i caixes entitats financeres de presentar una reclamació pel cobrament 
d'aquesta taxa davant del Servei d'Atenció i Defensa del Client de les respectives entitats financeres. 
 
3 - Instar el Banc d'Espanya a que contempli la prohibició del cobrament de comissions de descobert 
per part d'entitats financeres sota l'obligatorietat de fer front a una sanció econòmica en cas 
d'incompliment. 
 
4 - Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Tortosa, al Banc d'Espanya i als mitjans 
de comunicació locals i comarcals.” 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi 
Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, aquesta moció que es va 
presentar fa molts pocs dies, també presentada per Plataforma per Catalunya, a la ciutat d’Igualada 
va ser votada favorablement per tots els grups municipals, excepte el Partit Popular. 
 
Dit això, que els tortosins tinguin en compte que si aquesta moció no s’aprova a Tortosa, pensin el 
que creguin més convenient del que està passant amb la democràcia a la nostra ciutat, amb un grup 
municipal, Plataforma per Catalunya, que representa a 800 tortosins i que les nostres mocions no 
són ni tractades, al ser rebutjades de forma permanent i sense cap argument per la resta de grups 
municipals. Dit això, passem directament a la moció.  
 
El motiu de la nostra moció és que el mateix Banc d’Espanya considera una mala pràctica bancària 
el cobrament de comissions per serveis no prestats i, en el cas de les comissions per descobert en 
compte, no hi ha cap mena d’acreditació que realitzi cap gestió més enllà i de forma totalment 
automàtica i sense cap cost per a l’entitat, l’enviament d’una carta per advertir del descobert i 
sol·licitar que es cobreixi a la màxima brevetat. És un procés automàtic que no comporta cap cost a 
l’entitat bancària. 
 
Donarem una dada que és molt important: les comissions per descobert han arribat a pujar un 
125% entre l’any 2003 i el 2008, el que suposa una barbaritat en comparació a la taxa d’inflació 
entre aquests 5 anys. 
 
Aquesta comissions no són res més que una forma descarada de recaptació i la realitat és que si el 
client reclama, les entitats no tenen altre remei que tornar aquestes comissions al client. Hi ha 
molta jurisprudència al respecte de deixar sense efecte el cobrament d’aquestes comissions que 
tots vostès tenen a la moció que hem presentat i que, per no allargar la meva intervenció, no 
exposaré.  
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Però sí que volem recordar que a sobre d’aquestes aberrants comissions, les entitats bancàries 
també cobren un interès del 29% en concepte d’interessos de demora per saldos negatius. Un 
interès que està molt per sobre de qualsevol tipus de crèdit o préstec i, naturalment, això no suposa 
altra cosa que un enriquiment injust per a aquestes entitats. 
 
Per tot això, el grup municipal de Plataforma demana el següent:  
 
Primer: Instar les entitats financeres que operen a Tortosa a deixar sense efecte el cobrament de 
comissions per descobert. 
 
Segon: Difondre a través de tots els canals que estiguin a l'abast de l'Ajuntament la possibilitat que 
tenen els clients de bancs, caixes i entitats financeres de presentar una reclamació pel cobrament 
d'aquesta taxa davant del Servei d'Atenció i Defensa del Client de les respectives entitats financeres. 
 
Tercer: Instar el Banc d'Espanya a que contempli la prohibició del cobrament de comissions de 
descobert per part d'entitats financeres sota l'obligatorietat de fer front a una sanció econòmica en 
cas d'incompliment. 
 
I quart i final: Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Tortosa, al Banc d'Espanya i 
als mitjans de comunicació locals i comarcals. Moltes gràcies. 
 
 

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

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde procedeix a fer el següent aclariment: El vuitè, que hauria de ser el novè punt de 
l’ordre del dia, que era una proposta d’Esquerra Republicana per connectar l’estació de trens de 
Tortosa amb l’estació de l’Aldea per evitar transbordaments, ha estat retirada i queda subsumida, 
tant en quant al diàleg com en el contingut, amb punt desè, que hauria de ser l’onzè però que 
tornarà a ser el desè, del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa. Per tant, continuem 
l’ordre del dia amb el punt novè, que ara ja torna a ser el novè, que és la proposta del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya per potenciar la mobilitat sostenible en vehicles elèctrics i 
híbrids a escala urbana. 
 
 
 
 
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER POTENCIAR LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE EN VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS A ESCALA URBANA 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
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“ Exposició de motius 
 
L'efecte hivernacle és el procés pel qual l'atmosfera d'un planeta fa que s'escalfi, permetent 
l'entrada de radiació solar visible, però impedint o dificultant l'emissió de calor des del planeta. Amb 
el qual augmenta la temperatura. 
 
A la Terra, aquests canvis poden produir problemes mediambientals, les tesis més catastrofistes 
sostenen que podrien ser: desertització i sequeres. Desforestació, inundacions, fusió del gel 
antàrtic, que causa un ascens del nivell del mar, submergint terres i ciutats costaneres. 
 
Cada vegada és més palès i acceptat que s'ha d'aturar l'escalfament global de la Terra i cada vegada 
està menys en discussió que una de les causes fonamentals rau en l'emissió de gasos d'efecte 
hivernacle originats per l'activitat humana (Protocol de Kyoto). Tant és així que existeix una iniciativa 
europea de lluita contra el canvi climàtic "El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses" per implicar els governs 
locals en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Les emissions de C02 en son una de les causes principals, essent el transport automotriu el 
responsable de l'emissió del 10% de les emissions de C02. 
 
És per això que des dels diferents nivells administratius apareix l'estratègia per la implantació dels 
vehicles elèctrics i híbrids, com una eina que permeti reduir l'impacte de l'activitat humana sobre el 
clima. Així han aparegut diferents iniciatives i programes de nivell mundial, europeu, estatal i català 
que impulsen aquesta estratègia de manera decidida. 
 
La introducció del vehicle elèctric i híbrid no només és un repte tecnològic sinó que requereix acords 
entre tots els agents que puguin estar implicats en tot el relacionat amb la mobilitat sostenible. 
Lògicament els ajuntaments són actors principals per ser precisament en l'àmbit urbà, on els 
vehicles elèctrics i híbrids aporten els majors avantatges. 
 
S'haurien de promoure accions encaminades a fer una discriminació positiva per utilitzar el vehicle 
elèctric i/o híbrid tant en l'àmbit del transport públic urbà com el privat. Crear una xarxa pública i 
privada de punts de recàrrega. 
 
És per tot això que presentem la següent: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Desenvolupar estructures de recàrrega pública al municipi: als aparcaments públics, als centres 
comercials, a la via pública, en conveni amb les empreses subministradores. 
 
2.- Reducció d'un 50% del preu d'estacionament a les zones blaves per a vehicles elèctrics i híbrids. 
 
3.- Bonificació de fins el 5% de la quota de l'impost d'activitats econòmics (IAE) per a empreses que 
estableixin un pla de transport sostenible que incorporin la mobilitat en vehicles elèctrics. Amb un 
sistema ponderat que tingui en compte la rellevància efectiva de cada pla. 
 
4.- En cas de renovació de vehicles de la flota municipal que es prioritzi la progressiva substitució 
dels convencionals pels alimentats amb electricitat. 
 
5.- Facilitar des de l'Ajuntament l'accés de la ciutadania a la informació sobre els vehicles elèctrics, 
així com l'accés als programes d'ajut a la compra de vehicles elèctrics i la seva tramitació, aprofitant 
recursos propis ja existents.” 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys presentem aquesta moció 
perquè l’efecte hivernacle, que és aquell procés pel qual s’escalfa el nostre planeta perquè poden 
passar les radiacions solars visibles, en canvi no pot sortir la calor que es genera, això fa que, 
òbviament, que augmenti la temperatura de la Terra. 
 
També està clar que aquests canvis poden produir problemes mediambientals. Hi ha tesis que són 
més catastrofistes que diuen que, bé, hi haurà desertització, que hi haurà sequeres, que hi haurà 
desforestació, que hi haurà inundacions, inclús fusió del gel antàrtic. I tot això pot fer que es causi 
un ascens del nivell del mar, submergint ciutats i deltes; en tenim aquí un de molt a prop. 
 
Cada vegada està més acceptat que s’ha d’aturar l’escalfament global del planeta. I cada vegada té 
menys discussió, es discuteix menys, que una de les causes d’això, d’aquest escalfament, és per 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle originats per l’activitat humana que fa com una espècie de 
capa, de manera que penetra la “caldor” de les radiacions solar i no pot sortir. 
 
Doncs bé, això tant és així que existeix una iniciativa europea, em centro ja més cap aquí, de lluita 
contra el canvi climàtic. I és un pacte entre alcaldes i alcaldesses per implicar els governs locals en 
la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Una de les causes principals n’és l’emissió de CO2. I això, qui n’emet molt també és el transport 
automotriu i ell, al menys, és el responsable del 10% de les emissions de CO2. 
 
És per això que, des dels diferents nivells administratius, apareix una estratègia per implantar 
vehicles elèctrics o híbrids, que els seu motor pugui ser a “ratos” anar amb benzina, a “ratos” pugui 
utilitzar  l’electricitat. I això seria una eina que permetria reduir l’impacte de l’activitat humana sobre 
el clima. Per això han aparegut diferents iniciatives i programes a nivell mundial, europeu, estatal, 
català, que impulsen aquesta estratègia d’una manera decidida. 
 
Introduir el vehicle elèctric o el vehicle híbrid no és només un repte tecnològic, això les companyies 
d’automoció ja ho tenen, sembla, que bastant apamat, sinó que a més a més requereix acords entre 
tots els agents que puguin estar implicats amb tot lo relacionat amb la mobilitat sostenible. Uns 
actors serien els ajuntaments. 
 
I per què? Perquè tant en l’àmbit urbà és on més es poden utilitzar aquest tipus de vehicles, tant per 
a l’ús dels particulars com per a l’ús del transports públic. I per això és que hem presentat aquesta 
proposta de resolució. I què diem al Ple municipal que acordi? 
 
Primer, que tinguéssim a Tortosa i que es fiquin endavant estructures de recàrrega pública als 
aparcaments públics, als centres comercials, a la via pública, que es faci conveni amb les empreses 
subministradores a fi i efecte de que si es queden sense, puguin recarregar els vehicles, si es 
queden sense subministrament. 
 
També que hi hagi una reducció del preu d’estacionament a les zones blaves per a aquests vehicles 
elèctrics híbrids. Proposem un 50%, perquè seria una manera d’incentivar. 
 
El tercer punt, seria una bonificació de fins al 5% de la quota de l’impost d’activitats econòmiques 
per a les empreses que estableixin un pla de transport sostenible que incorpori la mobilitat amb 
vehicles elèctrics. Hauria d’haver un sistema ponderat que tingui en compte la rellevància efectiva 
de cada pla de l’empresa. 
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El quart punt seria: en cas de renovació de vehicles de la flota municipal, doncs bé, que anéssim 
prioritzant, d’una manera progressiva, la substitució dels que tenen el motor convencional pels 
alimentats amb electricitat. 
 
I el cinquè, facilitar des de l’Ajuntament l’accés de la ciutadania a  tota aquella informació sobre els 
vehicles elèctrics, així com l'accés als programes d'ajut a la compra de vehicles elèctrics i a la seva 
tramitació, aprofitant recursos propis ja existents. 
 
Som conscients que el nostre municipi ja dóna ajudes amb descompte a aquells que tenen vehicles 
elèctrics en els impostos municipals de circulació. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des 
del nostre grup municipal  tenim molt clar que el futur de l’automòbil passa per vehicles que cada 
cop depenguin menys del petroli. També tenim molt clar que cal tenir cada cop més cura del medi 
ambient. 
 
Aquesta moció, senyor Monclús, ens ha agradat i ja avanço que tindrà el nostre suport. 
 
Tot i així, m’agradaria fer de forma breu, repassar una informació que va publicar el Reial Automòbil 
Club de Catalunya just al desembre de l’any passat. Deia, exactament, diu: el cotxe elèctric és una 
realitat. Els primers models de debò ja estan disponibles als concessionaris i la seva presència als 
nostres carrers hauria de començar a ser quelcom familiar. Poc a poc, aquesta tecnologia ha 
d’estendre’s igual que les infraestructures necessàries per què sigui viable. Per a que això succeeixi, 
a més de comptar amb el suport de la indústria i les administracions, els usuaris també han 
d’adaptar-se als canvis que comporta no només la conducció d’un cotxe elèctric en qüestió d’hàbits, 
sinó també la possessió d’un cotxe que funciona amb electricitat. De moment, les seves 
característiques, especialment autonomia i temps de recàrrega, són les principals barreres, 
juntament amb el preu, que impedeixen que els vehicles elèctrics es popularitzen. Els híbrids, i 
especialment els híbrids “endollables”, són una alternativa molt més real, viable, econòmica i 
pràctica. 
 
Evidentment, estem d’acord amb tot el que vostè ha dit i el nostre vot serà afirmatiu. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres 
també veiem molt bé aquesta moció, està molt ben estructurada i està molt ben escrita i exposada, 
per tant, ja avanço que donarem el vistiplau a la mateixa, ens posicionarem favorablement a la 
mateixa perquè, evidentment, un dels problemes fonamentals que té, que tenim els humans i la 
Terra són els problemes mediambientals i, entre ells, l’escalfament global de la Terra i el que s’entén 
per efecte hivernacle. 
 
Per això, la implantació de qualsevol mesura o de qualsevol instrument que permeti evitar aquest 
escalfament i aquest efecte hivernacle i les conseqüències terribles de sequeres, desforestació, 
inundacions, etc., ens pareix molt bé. 
 
Ens pareix molt bé, per tant, lo dels vehicles elèctrics i híbrids veiem que en aquest moment, i si la 
ciutadania en general, l’ésser humà en general no s’hi fica en aquest tema, és una casa com un.... 
una petita utopia, però bé, bona sigui aquesta utopia i hi ha que buscar-la i treballar per aconseguir 
que sigui una gran realitat. Per tant, nosaltres la votarem favorablement.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, és evident que 
un dels reptes mundials que tenim com a societat és el canvi climàtic i, per tant, mitigar-lo no?, anar 
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poc a poc disminuint els seus efectes i, precisament, una forma de mitigar aquesta canvi climàtic és 
anar reduint l’emissió de gasos que estan fent actualment la majoria dels vehicles existents. 
 
Per una altra banda, també és cert que hi ha un gran avanç en la tecnologia, en la indústria dels 
vehicles elèctrics i híbrids, com aquí diferents portaveus han explicat i que, per tant, estem davant 
de la indústria del futur.  
 
La proposta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana ens sembla correcta en el sentit 
que intenta planificar i avançar-se en el temps per facilitar precisament que la nostra ciutat pugui 
disposar de les infraestructures i de les ajudes adients per a anar canviant poc a poc aquest model 
de transport i per tant votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. El nostre grup 
també votarà favorablement.  
 
Els temes mediambientals han deixat ja de ser aquella nota verda dels discursos polítics i de 
l’agenda dels governs a tots els nivells. És absolutament imprescindible una decisió ferma i decidida 
de tots els nivells de governança que contribueixin no solament a la lluita pel canvi climàtic, sinó fins 
i tot també a l’ús racional de l’energia i per l’ús de fonts d’energia alternatives a les convencionals i a 
les actuals. 
 
L’automoció a través de l’energia elèctrica i també la producció de l’energia elèctrica i d’altres 
formes d’energia a través també de potenciar tots aquells actius propis del nostre país i del nostre 
territori, doncs com pot ser la biomassa i d’altres fonts que ens permetin complementar la proposta 
que avui formula Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, el nostre vot serà positiu. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en aquest 
cas, senyor Monclús, ja li avanço que no podem compartir la moció, la totalitat de la moció que ens 
presenta el seu grup, no pel seu fi, que no direm que no sigui bo, sinó per la demanda i necessitats 
que tenim a dia d’avui a la nostra ciutat, ja que ens demana, per exemple, desenvolupar estructures 
de recàrrega al municipi. 
 
A dia d’avui hi ha 6 vehicles a la ciutat d’aquest tipus, dels que vostès estan parlant i, per tant, vist el 
nombre de vehicles existents entenem que a dia d’avui no és una necessitat de la població ni 
requereix que hi hagi aquesta inversió per part de l’Ajuntament. 
 
Existeixen, a més, iniciatives privades d’ús públic que a dia d’avui estan donant servei a la nostra 
ciutat i, per tant, entenem que qui ha de prendre aquesta iniciativa, vista la demanda que hi ha en 
aquests moments, són els propis concessionaris, com així ja està passant. 
 
D’alta banda, nosaltres hi creiem en aquest tipus de vehicles i per això aquest Govern va establir 
una bonificació en l’impost de vehicles, de manera que podem incentivar que la gent pugui adquirir-
los però, igualment, a dia d’avui tenim el que tenim i, per tant, sempre tenint present que més 
endavant, si hi ha més demanda, en podem arribar a parlar, a dia d’avui creiem que no és el que 
necessita la ciutat, tenint en compte els recursos existents. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Abans que res, agrair als grups municipals que han 
donat suport a aquesta proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè, òbviament, ho veuen 
igual. No ho veu igual el grup de Convergència i Unió i estic d’acord en què 6 vehicles no són molts, 
6 vehicles elèctrics és veritat que no són molts, però jo crec que precisament aquesta moció el que 
busca és avançar-se a tot això. És com en medicina que dius: primer prevenir i després curar, vull dir, 

– Pàg. 27  de 62 –   



això és el mateix, o sigui, aquesta moció el que busca és facilitar de cara a que poguéssim contribuir 
a que disminueixi l’efecte escalfament de la Terra. Sí que és molt modest des de Tortosa, però en la 
mesura que poguéssim i com a factor edificant davant de la formació i de la forma de veure les 
coses que puguin tenir els nostres ciutadans, de que fiquéssim les bases com més prompte millor 
per a que si un té un vehicle elèctric i ha de carregar la bateria a, per dir alguna cosa, davant del 
mercat, doncs allí, a alguns llocs hi hagin pals on puguis endollar el vehicle elèctric. 
 
Això ho han fet altres ciutats i això és una forma que va en l’esperit de la moció que presentem que 
és prevenir abans que curar, o sigui, facilitar les coses per a que els tortosins i les tortosines 
contribueixin a aquest fre del canvi climàtic i que de 6 vehicles passéssim a molts més, facilitant tots 
aquests punts que han fet amb la proposta de resolució. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), PSC (3), I-
ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
10. PROPOSTA SUBSCRITA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS: INICIATIVA ENTESA PER 
TORTOSA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA INSTANT AL PLE DE L’AJUNTAMENT A 
RECLAMAR MILLORES FERROVIÀRIES PER A LA CIUTAT I LES TERRES DE L’EBRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals 
Iniciativa–Entesa per Tortosa i Esquerra Republicana de Catalunya, a la que han estat incorporades 
les modificacions proposades i acceptades durant el debat: 
 
 
“ Les infraestructures ferroviàries a la ciutat de Tortosa i les Terres de l’Ebre mostren deficiències 
importants respecte la resta de Catalunya i l’Estat espanyol. Aquesta situació històrica ha anat 
empitjorant en el temps, especialment des del moment en què l’estació central del territori fou 
traslladada de Tortosa ciutat a la coneguda estació de l'Aldea – Amposta – Tortosa. 
 
En diferents ocasions aquest Ajuntament ha exigit i manifestat, tant al Govern català com a l’estatal 
la necessitat de millorar la connexió ferroviària de Tortosa i les Terres de l’Ebre amb l’objectiu que hi 
hagi uns serveis dignes al nivell de la resta del país perquè es pugui afavorir la mobilitat i el 
desenvolupament econòmic i social del nostre territori. 
 
Atès que en els darrers mesos s'han conegut informacions provinents de diferents obres i projectes 
del Ministerio de Fomento sobre adaptacions de vies a l’ample internacional i l’aplicació del Corredor 
del Mediterrani, on es preveu que l'any 2015 Tortosa pugui perdre la connexió amb l'estació urbana 
de Tarragona per als trens de viatgers regionals, fet que no només impossibilitaria un servei de 
rodalies adequat per a la població, sinó que empitjoraria encara més la insostenible situació actual. 
 
Atès que el nou contracte de Rodalies 2013 – 2015 signat entre la ministra de Fomento, Ana Pastor 
i el Conseller de Territori, Santi Vila, preveu una inversió de 165 milions d'euros per desplegar, per 
primera vegada, el servei de rodalies al Camp de Tarragona, Girona i Lleida, obviant les Terres de 
L’Ebre. 
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Els grups municipals d'Iniciativa – Entesa per Tortosa i d’Esquerra Republicana de Catalunya 
proposem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa l'adopció dels següents acords. 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Exigir al Govern espanyol la incorporació i la realització de les següents millores ferroviàries: 
l'adaptació a ample internacional del tram Tortosa – l'Aldea, l'allargament del “tercer fil” des de 
Tarragona ciutat fins al terme de Vilaseca creant un “Bypass” que permeti la connexió de Terres de 
l'Ebre amb Tarragona ciutat, i finalment, la creació d'un segon “Bypass” a l'Arboç per tornar a 
connectar amb la línia d'ample internacional i poder arribar fins les estacions de Barcelona ciutat i 
no pas al port marítim com està previst en aquest moment. 
 
SEGON. Exigir al Govern català la millora d'un servei de rodalies que millori la connexió interna de les 
Terres de l'Ebre i que permeti comunicacions dignes amb la resta de la província, com entre 
Ulldecona – Tortosa – l'Ametlla de Mar – Tarragona o la Pobla de Massaluca – Móra la Nova – Reus 
– Tarragona. 
 
TERCER. Fer arribar aquests acords als governs espanyol i català, així com a tots els agents 
econòmics i socials de les Terres de l'Ebre. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ a l’exposició de la proposta, el senyor alcalde fa els següents aclariments: 
Aquesta proposta és presentada per Iniciativa al ser retirada l’anterior d’Esquerra Republicana. 
Primer la presentarà el senyor Jordan, després parlarà el senyor Monclús. Farem un torn de 
portaveus i conclourà primer el senyor Monclús i després el senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnós: Senyor alcalde, regidors i regidores, és una moció que presentem per reclamar 
millores ferroviàries a la ciutat de Tortosa i a les Terres de l’Ebre. 
 
Sabem del dèficit històric ferroviari que hi ha a les nostres comarques i especialment a la ciutat de 
Tortosa des de que la nostra estació de Tortosa ciutat fou, que era l’estació central de les Terres de 
l’Ebre, va ser traslladada, en part, a l’estació coneguda com l’Aldea – Amposta – Tortosa. 
 
A més a més, des del nostre grup municipal considerem que durant els últims anys hi ha hagut una 
política ferroviària errònia al conjunt de l’Estat espanyol, on s’ha facilitat precisament la construcció 
de trens d’alta velocitat bàsicament, dels coneguts AVE’s, en detriment dels trens de proximitat, que 
són els que utilitzen la majoria dels ciutadans i ciutadanes. 
 
En aquests moments hi ha dos reptes en matèria ferroviària. Per una banda s’estan canviant les 
vies, el que es coneix com a ample ibèric, que és el que tenim a l’Estat espanyol. Serà substituït al 
que es coneix com a ample Europeu. I per una altra banda també, a nivell de Catalunya s’han creat 
nous serveis de rodalies a les capitals que després esmentaré. 
 
I a partir d’aquí el nostre grup, juntament amb Esquerra Republicana, presentem una moció per 
intentar modificar aquestes coses. 
 
En el primer punt, sobre la qüestió de l’ample europeu, han sortit diferents informacions que 
després s’han matisat a través de les plataformes dels trens dignes, no només del territori, sinó 
d’altres territoris de Catalunya, la possibilitat de que Tortosa, del tram entre Tortosa i l’Aldea quedés 
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sense ser modificada el que és la via d’ample ibèric per l’ample europeu. I a banda, també, la 
possibilitat de que els trens des de Tortosa arribessin fins a la zona de l’estació del Camp de 
Tarragona i no directament a Tarragona ciutat. També passava el mateix amb Barcelona ciutat. 
 
Fruit d’aquestes informacions que han sortit durant aquests últims dies, han hagut unes 
declaracions de la ministra de Foment al Senat, on precisament han dit que això no era així i que, 
per tant, sí que Tortosa estarà connectada amb l’Aldea i també es crearà aquest bypass entre 
Vilaseca per poder connectar Tortosa directament amb Tarragona ciutat. I també hi ha damunt la 
taula la possibilitat de connectar aquesta altra via amb Barcelona ciutat.  
 
Davant d’aquest fet, el nostre grup el que demana igualment és que aquest Ajuntament, per si de 
cas i fruit de les males experiències que tenim en el passat, reforci aquesta demanda, aquest 
compromís de manera unitària de cara al Govern central.  
 
De fet, el primer apunt, el primer acord que proposem, el llegeixo literalment, és exigir al Govern 
espanyol la incorporació i la realització de les següents millores ferroviàries: l'adaptació a ample 
internacional del tram Tortosa – l'Aldea i l'allargament del “tercer fil” des de Tarragona ciutat fins al 
terme de Vilaseca creant un “bypass” que permeti la connexió de Terres de l'Ebre amb Tarragona 
ciutat, i finalment, la creació d'un segon “bypass” a la zona de l'Arboç per tornar a connectar amb la 
línia d'ample internacional i poder arribar fins les estacions de Barcelona ciutat 
 
Per tant, al primer acord el que proposem és que l’Ajuntament, de manera unitària, reclami una cosa 
a l’Estat, que sembla ser que està acceptada, però per si de cas i fruit de les males experiències que 
tenim a la ciutat en matèria ferroviària, pensem que és important doncs això, reclamar-ho. 
 
I el segon acord estava relacionat amb uns nous serveis que s’han creat aquí a Catalunya. 
Precisament fa unes setmanes, també, la Generalitat de Catalunya anunciava que havia arribat a un 
acord amb el Ministeri de Foment per crear nous serveis de rodalies a la ciutat de Tarragona, a la 
ciutat de Lleida i a la ciutat de Girona.  
 
El que nosaltres proposem des del nostre grup municipal és que, ja que aquestes tres capitals 
catalanes gaudiran d’aquests serveis, ara també nosaltres puguem millorar els nostres trens. En un 
principi, al segon acord demanàvem també la creació d’un servei de rodalies imitant, doncs això 
no?, el que a partir d’ara tindrà Tarragona, Lleida i Girona. Però a la Junta de Portaveus hem estat 
parlant amb el grup de Convergència i Unió que seria millor demanar la millora, en genèric, dels 
actuals trens regionals que connecten la nostra ciutat amb la resta de poblacions i, per tant, fent cas 
a aquesta petició, al segon acord el que proposem és “exigir” al Govern de Catalunya la creació de la 
millora dels trens regionals per millorar la connexió interna de les Terres de l’Ebre amb la resta de 
les Terres de l’Ebre i la província de Tarragona en general.  
 
I, per tant, són aquests els acords que proposem, sempre, com dèiem al principi, per a que les 
Terres de l’Ebre, mai més ben dit, no tornin a perdre el tren. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. 
 
He entès que amb aquest acord, més que era “la creació” era ... substituíem precisament “creació” 
per la “millora” eh?. Correcte. Més que res de cara al senyor secretari.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, com ha dit el senyor Jordan 
nosaltres hem retirat la moció que havíem presentat perquè hem vist que hi havia molts punts de 
coincidència amb la que havia presentat el grup d’Iniciativa per Catalunya. Bé, i a més hi ha que 
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reconèixer que a part dels punts de coincidència, n’havien ficat més, per tant ens sumem a tot això.  
 
I clar, a Tortosa i a les Terres de l’Ebre estem molt escaldats i allò que diuen de que el gat escaldat, 
em sembla, amb aigua gelada fuig. Doncs, aquí estem molt escaldats perquè ja tots, i Esquerra 
també, hem demanat uns serveis ferroviaris dignes per a Tortosa i les Terres de l’Ebre. 
 
I a pesar d’haver-ho demanat de totes les maneres i mil vegades, resulta que les Terres de l’Ebre 
hem patit i patim una situació de greuge i marginació respecte als serveis ferroviaris i ara, després 
dels treballs per a que s’aconsegueixi, al final, i s’entengui per part del Partit Popular de que el que 
s’ha de fer és el Corredor del Mediterrani pel Mediterrani, no per Madrid, doncs resulta que teníem 
la temor de que els 10 quilòmetres aproximadament que hi ha entre Tortosa fins a l’Aldea amb 
ample ibèric, que no s’acabessin convertint en ample de via europeu. 
 
Clar, davant d’això sembla que les manifestacions que ha fet la ministra Pastor, que no van en 
aquest sentit, però teníem temor de que això no s’acabés plasmant i per això vam entrar aquesta 
moció que ara retirem i ara subsumim amb la que ha entrat el grup d’Iniciativa. 
 
No obstant, el que sí que voldríem comentar és que les diverses vegades que ho hem demanat, tots 
els partits que hem anat a Madrid, d’això ni cinc de calaix. Res de res. I que els trens regionals que 
ens uneixen amb Barcelona són amb combois vells i que van a poc a poc. Vull dir, ja amb el que 
hauria de ser el temps és més del doble. Per tant, nosaltres ens sumem als punts que ha demanat 
el grup d’Iniciativa i donem suport a aquests dos punts, per tant, la nostra posició és favorable al 
que allí es diu. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
com bé deia el senyor Jordan, nosaltres tenim la mateixa informació que tenen vostès i sembla que 
la ministra de Foment, la senyora Pastor, va dir la setmana passada al Senat que l’estació de Tortosa 
tindria o tindrà connexió directa amb l’ample de via europeu gràcies a una inversió prevista de més 
de 60 milions d’euros i que, segons la Generalitat, l’estació de Tortosa podria tenir trens d’alta 
velocitat a partir de l’any 2015-2016 sembla ser. 
 
També sembla que no hi ha cap intenció als plans del Ministeri de Foment per obligar a la gent de 
l’Ebre a fer cap tipus de transbord per arribar a Tarragona o a Barcelona. 
 
El que sí que, com deia el senyor Monclús, sí que a mi també m’agradaria recordar que jo mateix 
vaig dir aquí fa pocs mesos que cal que siguem molt exigents amb les infraestructures ferroviàries. 
Cal demanar trens de qualitat i propis del segle XXI, perquè això dels borreguers aquests que tenim 
des de fa molts anys és impresentable. Aquests vehicles de qualitat han de ser ràpids i còmodes i 
han de tenir un preu raonable i d’acord amb la situació econòmica que tenim. 
 
Dit això i com que també estem d’acord amb els altres dos punts que plantejava la moció, la 
votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo aquí 
sempre en quant es tracta de temes que afecten directament a les Terres de l’Ebre i a Tortosa i a les 
seves dotacions, infraestructures, etc., sempre traiem la bandera i l’enarborem i la “menegem” de 
que ja tenim que acabar amb el tracte discriminatori i pejoratiu que se’ns dóna a les Terres de 
l’Ebre. Som la Reserva de la Biosfera però abans ja érem la reserva de Catalunya o el sud de 
Catalunya, no?  
 
Aixequem la bandera i la manegem contra el caciquisme polític que ens manté a anys llum de 
distància socioeconòmica de la resta de Catalunya, per no dir de la resta d’Espanya, no? Les 
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infraestructures de les Terres de l’Ebre són un exemple claríssim, claríssim. Però no ferroviària, sinó 
viària. I no externa de comunicació de les Terres cap a Tarragona, Barcelona o Madrid, sinó de 
comunicacions internes entre nosaltres, entre Tortosa, Amposta, Ulldecona, bé, totes les Terres, 
totes les ciutats, no?  
 
Això és un exemple i dintre de l’exemple ara estem parlant de l’evolució ferroviària, en concret de la 
nostra estimada ciutat, que estem com estem, quan vam estar com vam estar, eh?, que teníem la 
millor estació de Terres de l’Ebre, inclús del Camp de Tarragona en els seus moments. I ara, doncs 
bé, tenim allí una estació que inclús no sabem com acabarem, si farem ample i tal. 
 
Jo voto favorablement la moció perquè defensa les Terres de l’Ebre i perquè defensa Tortosa i, en 
aquest cas, defensa l’estació de Tortosa i el vincle d’unió entre Tortosa i l’Aldea, que esperem que 
sigui d’ample europeu. Com també defensem que s’aconsegueixin els dos bucles, un cap a Vilaseca 
que ens porti a Tarragona i a Barcelona, amb una certa lentitud respecte a l’altre, que és via l’Arboç, 
que encara està, pareix que sigui, en discussió, que és el que realment quan estigui en 
funcionament, si ho està, ens permetrà als tortosins i als ebrencs arribar a Barcelona en hora i vint 
minuts, hora i quart, etc. 
 
Dit això, jo vull trencar una certa llança a favor no de Madrid, sinó en aquest cas del Ministeri de 
Foment. Abans el senyor alcalde ens ha parlat sobre la inversió que està fent Euromed a Tortosa 
concretament per a possibilitar una xarxa de pous, en el cas de que hi hagi un problema allà dalt, al 
d’això. S’estan gastant molts diners, s’han gastat molts diners amb el pont d’aquí, amb el pont, amb 
la barana, això s’ho ha gastat Madrid i s’ha gastat més de 6 milions d’euros, no? I, per exemple, ara 
la senyora Pastor ha dit que de Tortosa a l’Aldea serà d’ample europeu, però és que és més, ha dit 
que a Catalunya va invertir, invertirà ara 156 milions per possibilitar el sistema de rodalies de 
Barcelona a Tarragona. Sí que a nosaltres, de moment, ens deixa un poc al costat, però estan 
invertint aquí. Escolti, no féssim tanta política. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Hauria d’anar acabant, senyor Dalmau. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el senyor Dalmau amb la seva intervenció: Bé, últimament el Corredor del Mediterrani, el 
Partit Popular és total i absolutament, parlo del de Catalunya i lògicament de nosaltres, positiu i a 
favor del Corredor del Mediterrani, com vostè ho veurà, que ja ho veurà com serà així. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
el nostre grup crec que deu de fer quatre sessions plenàries ordinàries, devia ser el Ple de febrer o 
març, va presentar una proposta sobre la mobilitat al nostre territori si bé, és veritat, molt centrada 
en el transport per carretera, però també feia esment a la qüestió ferroviària. Es demanava també, 
en aquella proposta o moció, la integració “tarifària”, que tenia que ser una realitat al nostre territori 
al 2012. Es feia esment, per exemple, en la necessitat de poder habilitar que els títols, bitllets 
d’anada i tornada des de Tortosa fins Tarragona, fins Barcelona, sobretot de cara als universitaris, 
tingués una vigència de més d’un dia i que pogués abastar en el llarg de tota la setmana, entre 
d’altres propostes que es van fer. 
 
Després va sorgir al nostre territori, voldria aprofitar la meva intervenció, diguem, per expressar el 
reconeixement a aquest moviment cívic, la Plataforma per uns Trens Dignes, i avui hi ha aquesta 
moció que ja se centra més, complementa de molt la que va presentar el nostra grup, se centra més 
en l’àmbit ferroviari. 
 
I a mi em permetran que digui que aquí crec que hi ha tres aspectes en els que hauríem de 
reflexionar sobre la comunicació ferroviària de les Terres de l’Ebre enfora. Una, la qüestió de la 
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qualitat. És del tot evident la discriminació del nostre territori en quant als combois o vagons que 
sembla que siguem dipositaris dels rebuigs de tots els que s’utilitzen a d’altres indrets, sobretot pel 
que fa als trens regionals. Per tant, primer qualitat. 
 
Dos: conjuminar distància – temps. Això és essencial. Fins i tot, el Pla de mobilitat de les Terres de 
l’Ebre, que sigui dit de passada, el conseller Vila va dir que el redactarien però ja està redactat, fa 
esment com a objectiu de que la distància entre Tortosa i Tarragona i Barcelona tingui, en temps, 
una consideració, diguem, raonable. 
 
I en tercer lloc, els corredors estratègics.  
 
Pel que fa a la distància - temps estem en desavantatge. Es va signar un conveni entre la Generalitat 
i el Ministeri de Foment pel que fa als trens de rodalies, en un Pla 2013 – 2015 i d’aquí a les Terres 
de l’Ebre dèiem: home, ja ens han marginat una altra vegada més, perquè no sortim al mapa. És 
veritat de que si tinguéssim que parlar de rodalies hauríem de parlar, probablement, d’Ulldecona – 
Tortosa o hauríem de parlar de Mora – Flix – Riba-Roja i això són les nostre rodalies. Probablement 
hauríem de reflexionar i emetre una proposta perquè el concepte rodalies de les Terres de l’Ebre 
tingués molt més abast i que poguéssim entrar en aquests plans de millora de les rodalies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Hauria d’anar acabant, senyor Sabaté. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Continua el senyor Sabaté Ibarz amb la seva intervenció: I en tercer lloc els corredors estratègics 
relacionats amb el Corredor del Mediterrani, que tal com ja s’ha dit aquí també, justament la 
setmana passada o fa dos setmanes o tres, el senador del nostre grup Socialista al Senat i exalcalde 
de Tortosa, el senyor Joan Sabaté, va preguntar sobre aquesta qüestió a la ministra de Foment, la 
qual va corroborar de que el Corredor del Mediterrani i l’ample europeu i els seus, diguem, enllaços 
tindria la seva destinació fins la nostra ciutat.  
 
Per tant, la nostra posició des d’aquestes posicions serà favorable a la moció subsumida la 
d’Esquerra amb la d’Iniciativa per Catalunya. Moltes gràcies.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en aquest 
cas ens trobem davant d’una moció que votarem a favor, tot i que entenem que és una reiteració 
d’allò ja aprovat, d’allò ja presentat i explicat pel Govern de la Generalitat, pel propi conseller, pel 
mateix secretari d’Infraestructures i Mobilitat aquí mateix a la ciutat de Tortosa, també per la 
ministra i també ho va anunciar i ho va explicar així l’alcalde de Tortosa. 
 
Per tant, evidentment, Tortosa quedarà connectada perquè sempre ha sigut així, sempre ha estat 
connectada amb ample europeu, amb ample UIC fins Tarragona, fins Barcelona, sense haver de 
canviar de tren, sense haver de continuar amb ample ibèric des de l’Aldea fins a Tortosa com s’ha 
dit en alguns llocs. Tindrem ample europeu i, per tant, hem d’intentar tots plegats no confondre a la 
ciutadania, treballar plegats per aconseguir les millors infraestructures per al nostre territori. I a més 
a més, no reclamar allò que ja tenim fet. Voldria saber d’on ho han tret, però en tot cas a dia d’avui 
això ja està previst i ja es va anunciar d’aquesta manera. 
 
Hem demanat, a més, que la moció recollís la millora dels serveis regionals i, per tant, agraïm que 
se’ns hagi acceptat, ja que cal recordar a més que el Govern de la Generalitat està treballant a dia 
d’avui amb l’estudi de millora de transport públic a les Terres de l’Ebre, que tindrà previst finalitzar-lo 
durant el darrer trimestre del 2013 i que preveu, entre altres coses, que tots els municipis ebrencs 
tinguin un servei de transport públic adequat a la seva demanda real, que hi hagi una millora global 
de la connexió dels municipis amb les seves capitals de comarques i altres municipis de referència 
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de la mateixa comarca, creació de nous serveis on la demanda ho justifiqui, especialment 
connectant-ho als principals punts i infraestructures com pot ser aeroports i estacions d’alta 
velocitat i també la millora amb els sistemes “tarifaris” d’accés a serveis, entre altres coses. 
 
A banda, el proper any ja s’ha anunciat per part del Govern que el primer semestre els actuals trens 
seran canviats per trens més moderns i que, per tant, quan hi hagi l’ample europeu al 2015 es 
podrà escurçar molt el desplaçament entre Tortosa i Barcelona, passant de les 2 hores i mitja 
actuals aproximadament, fins a una hora i mitja que hi haurà prevista. A més a més, tenint en 
compte que es connectarà amb velocitat alta. 
 
Per tant, cal centrar els esforços per demandar allò que necessitem, no per demandar allò que ja 
tenim. I no hem d’oblidar que del conjunt d’usuaris ebrencs del ferrocarril només un 17% realitzen 
moviments dintre de les Terres de l’Ebre, mentre que la majoria, el 83%, efectuen moviments 
regionals, per això hem demanat el que hem demanat, un 29% al Camp de Tarragona i un 50% a 
Barcelona. 
 
I no voldria acabar sense contestar al senyor Dalmau, perquè entenc que, i em sobta i em sorprèn i a 
més ho lamento que vostè essent responsable, el màxim dirigent del Partit Popular a les Terres de 
l’Ebre, de la ciutat més gran de les Terres de l’Ebre, capital de les Terres de l’Ebre, ens digui que 
espera que no sap com s’acabarà, ho ha dit textualment. Per tant, això sí que ens suposa una 
desconfiança cap al Ministeri, espero que el que vostè ens ha dit no sigui la realitat del que hagi de 
passar. Nosaltres confiem amb el Ministeri i confiem amb el que s’ha anunciat i amb el que ha dit el 
Govern de la Generalitat. Tot i això, si és que porta, com està dient, la bandera de la ciutat de 
Tortosa, aprofito per demanar-li que pari l’Euromed a l’estació de Tortosa – l’Aldea, que quan 
governa el Partit Popular tots estem d’acord menys el Partit Popular i quan governa el Partit 
Socialista tots estem d’acord menys el Partit Socialista. Seria ideal que tots els partits aquí present, 
inclòs el seu ara, o el Partit Socialista quan fos, ho votessin a favor. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Senyora Roigé, hauria d’acabar.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua la senyora Roigé amb la seva intervenció: Per tant, el nostre suport a la moció presentada. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Bé, jo agrair que totes les forces polítiques d’aquest 
Ajuntament han dit que sí a aquesta moció. Penso que treballar des de la unitat, convergint en tot 
allò que és bo per Tortosa i per al nostre territori és la forma d’anar endavant. Estem molt escaldats, 
molt escaldats la gent de Tortosa i de les Terres de l’Ebre del que és Madrid entre cometes, perquè 
és un mal negoci, per a nosaltres ha sigut un mal negoci, ha sigut una pèrdua d’oportunitats, una 
pèrdua de temps, hem de reclamar sempre el mateix, el mateix, el mateix i això, si diràs, que ho 
tenim a tocar però no ho acabem de tocar. I jo penso, bé, el meu grup municipal pensem que s’ha 
d’acabar el mal tracte que Espanya fa de cara a Catalunya i fa de cara a les Terres de l’Ebre i per a 
això, ens queda clar a nosaltres, que el millor que podem fer és aconseguir la independència. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el senyor Dalmau: No, jo simplement contestar a la senyora Roigé en el 
sentit de que jo no sóc “jefe” del PP a les Terres de l’Ebre. Jo sóc regidor representant al PP a 
l’Ajuntament de Tortosa, però prou, no més, no? 
 
Aquí, a més, a Tortosa hi ha una junta local del Partit Popular amb un president. Jo sóc, simplement, 
regidor a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
I el segon, un quan parla i parla no sols amb el cap o no sols llegint, sinó amb el cor, doncs de 
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vegades pot dir coses, vull dir, que no són massa correctes o al menys són molt correctes., tot depèn 
de com s’entenen. Jo, evidentment, seré el primer que defensaré el Ministerio de Fomento, això és 
de lògica, “vamos”, de sentit comú, de Perogrullo. El que no faré serà el contrari.  
 
I jo crec que ho he intentat dir, ho he intentat transmetre, igual m’he equivocat senyora Roigé, 
aquesta idea de que el Ministeri de Foment, doncs, s’està gastant uns diners que ens beneficien a 
tots i el que encara no s’hagi pogut acabar espero, i crec que ho he dit, que s’acabi per a bé de tots, 
de Tortosa, Terres de l’Ebre, Tarragona, Barcelona i Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc un 
agraïment a tots els grups municipals que per unanimitat han votat la nostra proposta, a la qual s’ha 
sumat el grup d’Esquerra Republicana. 
 
Jo només ressaltaré els aspectes positius i el primer és aquest, no?, el fet de que hi hagi unanimitat 
per part de tots els regidors i regidores de l’Ajuntament. Un posicionament únic per defensar els 
interessos de la ciutat i del territori. 
 
Resumint, el que hem acabat demanant és la qualitat dels nostres trens, la millora de la distància-
temps amb Tarragona i la ciutat de Barcelona, que el fet que Tortosa estigui realment connectada al 
Corredor del Mediterrani i també, finalment, aquesta millora dels trens regionals que ens connecten 
amb l’estació d’Ulldecona, de l’Aldea, de l’Ampolla, de l’Ametlla, etc.  
 
Per tant, res més que agrair el seu suport i esperar que tant el Govern català com l’espanyol faci el 
que diu que farà i, per tant, tots estarem molt millor. Moltes gràcies. 
 
 

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

*-*-* 
 
En aquest moment s’absenta del Saló de Plens el regidor i membre del grup municipal de 
Convergència i Unió, senyor Joaquim del Pino i Homedes. 
 
 
 
 
11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER AL SUPORT A LA 
PROPOSICIÓ DE LLEI DE DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES I TRANSSEXUALS I PER 
L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA. 
 
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 durant el 
debat: 
 
“ Des del final de la dictadura franquista, el moviment d'alliberament lèsbic, gai, transsexual i 
bisexual (LGTB), al nostre país, ha anat assolint diferents victòries importants: des de la 
despenalització de L’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (que havia substituït a la de 
vagos y maleantes) ara fa 35 anys, fins a l’obtenció del dret al matrimoni civil i a l’adopció. També al 
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canvi de nom i sexe al Registre Civil per a les persones transsexuals sense necessitat d'haver-se 
canviat el sexe físicament. Així com la inclusió a l’oferta de la Seguretat Social de les operacions de 
canvi de sexe. 
 
S'ha avançat pel que fa a drets, visibilitat i acceptació, és cert, no obstant aquests avanços en els 
drets bàsics no s'han traduït, encara, en la plena normalització de les llibertats per a lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals. 
 
Avui dia encara hi ha discriminació pel fet de ser lesbiana, gai, transsexual o bisexual. La realitat és 
que l'homofòbia i la transfòbia continuen ben presents al nostre context més immediat: a les escoles 
i als instituts, a la feina, al carrer, als espais de lleure. Cal, doncs, dedicar encara molts més esforços 
en la lluita per l'alliberament LGTB, i la col col·laboració activa i compromesa de les institucions 
públiques pot esdevenir una ajuda importantíssima. 
 
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. Donar suport a la "Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia" presentada al Parlament de Catalunya i 
aprovada pel Consell Nacional LGTB. 
 
Segon. Col·laborar amb la societat civil, organitzacions, empreses i altres per l’eradicació de 
l’homofòbia i la transfòbia al nostre municipi. 
 
Tercer. Treballar en l’eradicació de qualsevol tipus d'assetjament a l’escola, posant especial atenció 
a l'assetjament per causa d'orientació sexual i/o identitat de gènere. 
 
Quart. Fer seguiment de les denúncies que arribin per causa d'homofòbia i transfòbia. Donant 
compte als serveis policíacs i judicials pertinents. 
 
Cinquè. Donar compte dels presents acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, així com a la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya respecte de l’establiment de col·laboració amb el Servei dels 
Delictes d'Odi, al Defensor del Ciutadà, als centres educatius, a tota la comunitat educativa de la 
nostra ciutat i al Departament d’Ensenyament. ” 
 
 

*-*-* 
 
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, seria tan senzill 
defensar aquesta moció dient només, tal com consta a la Declaració universal dels drets humans, 
que tots els ciutadans són iguals davant la Llei, sense que puguin prevaldre discriminacions per raó 
de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 
Seria tan senzill defensar aquesta moció argumentant només, tal com consta a l’article 10 de la 
nostra Constitució, que la dignitat de la persona, dels drets inviolables que li són inherents, el lliure 
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la Llei i als drets dels altres són el fonament de 
l’ordre polític i de la pau social. 
 
I també seria molt senzill si ens referim al nostre Estatut d’Autonomia pel que fa a l’article 40: Els 

– Pàg. 36  de 62 –   



poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l'origen, la 
nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació sexual, i també han de 
promoure l'eradicació del racisme, l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. 
 
Seria tan senzill però no ho és. Per desgràcia al nostre país, en ple segle XXI encara hi ha ciutadans i 
ciutadanes, encara hi ha persones que són perseguides i que són discriminades per la seva condició 
sexual. És així de trist, així de senzill, així d’indignant, molt indignant. 
 
És evident que la nostra realitat social ha canviat en els últims anys. La societat i les lleis han anat, 
lentament, reconeixent les diferents orientacions sexuals de les persones i els seus drets, però hem 
de donar un pas més. A casa nostra, els nostre conciutadans, els nostres fills, familiars, companys, 
amics continuen essent discriminats per haver optat, legítimament, per una altra opció sexual, i tot 
per fer valer el seu dret a decidir.  
 
Tots i totes són igual davant la Llei. Totes i tots tenim els mateixos drets. I les persones gais, 
lesbianes i transsexuals també, ni més ni menys que qualsevol altre ciutadà o ciutadana. Ni més ni 
menys. Aquesta és la garantia bàsica d’una societat democràtica i per això no és acceptable cap 
regateig dels drets, cap ni un. I per això no és acceptable cap mena de discriminació, cap atac a una 
persona de la seva condició sexual, cap ni un. La dignitat no és negociable. La igualtat és complerta 
o no és igualtat. 
 
Lesbianes, transsexuals i gais tenen dret, com qualsevol altre ciutadà i ciutadana, a viure en pau, a 
fruir de la seva condició de ciutadà amb tots els drets i tots els deure que això implica. I parlem de 
persones amb la seva vida. Parlem de ciutadans i ciutadanes, tortosins anònims que cada dia 
conviuen entre nosaltres.  
 
Només el que ha viscut històries com Marc, quan a l’escola tothom li donava l’esquena, el 
perseguien i insultaven perquè deien que era diferent, entén el què estem parlant. Només aquell 
que ha viscut la injustícia de veure’s despatxada de la feina, com Marta, dos setmanes després de 
que algú comencés a escampar per l’empresa la seva condició sexual entén el veritable sentit 
d’aquesta moció. Només aquell que realment sap del què estem parlant és que Eugeni, que pot 
arribar-se a emocionar avui perquè aquest Ple es posicioni favorablement pel tal de donar el seu 
suport a una Llei que el nostre Parlament, per tal d’eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i transfòbia. 
 
Com a ciutadans, com a éssers humans, com a persones els ho devem. És just i necessari escoltar-
les. És just i necessari defensar-les. Les coses de justícia són molt fàcils de defensar.  
 
És evident que s’hauran de prendre mesures educatives, socials i de sensibilització i per això creiem 
que és imprescindible que institucions i les lleis que emanen dels nostres poders públics, com 
aquest Ple que estem ara, donin exemple a la societat i eliminin qualsevol tipus de discriminació cap 
a les minories. Solament així podrem avançar en el respecte social cap a la diversitat que representa 
qualsevol opció sexual. 
 
Amb aquesta conquesta de ben segur que tota la societat serà més lliure, tots hi serem i segur tots 
serem més feliços. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, 
regidores, vagi per endavant el nostre absolut respecte per totes les opcions sexuals, per totes les 
persones i per totes les idees que no incloguin el fanatisme religiós, l’amenaça, la violència o el 
terrorisme. 
 
Dit això que ens sembla fonamental, la veritat és que aquesta moció ens sembla totalment 
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oportunista aprofitant la celebració d’allò que en diuen el orgull gai, un espectacle que de vegades 
arriba a ser pseudo-pornogràfic i més propi d’un cabaret, que no és acceptable ni per tots els públics 
ni per totes les edats i encara menys en un espai públic com són els carrers d’una ciutat. I encara 
menys subvencionat amb diners públics  com és el que ha passat a Barcelona, en que aquell 
espectacle ha estat subvencionat per l’Ajuntament i per la Diputació. 
 
No estem en contra de cap celebració, quedi clar, però les festes privades que cadascú se les pagui 
de la butxaca i que es facin en espais privats. 
 
Jo, que ja tinc una edat, la veritat és que no recordo haver vist mai una detenció policial per motius 
d’opcions  sexuals que siguin entre adults, acceptades i voluntàries. Jo no n’he vist mai cap. 
 
Tampoc recordo que a les nostres comarques s’hagi fet mai una manifestació en contra del 
homosexuals, dels gais o de les lesbianes, per tant, no entenc a què ve tant demanar aquesta lluita, 
quan jo aquí no he vist mai que s’hagi perseguit a ningú. 
 
Per altra banda també, senyor Roig, jo entendria i votaria favor d’aquesta moció si hagués estat 
presentada per una formació política que hagués rebutjat i condemnat totes aquestes cultures 
alienes que no tant sols als seus països, no, sinó a casa nostra vomiten cada dia odi contra els 
homosexuals, contra les lesbianes i contra totes les dones en general. Però que aquesta moció la 
presenti el Partit Socialista, defensor declarat de totes aquestes cultures, em sembla que..., no sé, a 
mi em sembla una presa de pèl, la veritat.  
 
Li faré una comparació per a que tots ens entenguéssim: si demà jo vinc aquí amb una moció 
demanant papers per a tothom, el primer que em diria el senyor Roig és que el senyor Casanova s’ha 
tornat boig o bé que ens vol fotre el pèl. Aquesta moció que vostès presenten és exactament el 
mateix, és una moció purament oportunista i de cara a la galeria. 
 
Per tant, la meva votació, doncs home, no pot ser altra que l’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Bé, la nostra postura serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, durant els 
darrers temps a Catalunya i a l’Estat espanyol s’han aprovat lleis que han dignificat la situació dels 
homosexuals, sobretot a partir de l’aprovació del matrimoni igualitari que després s’està estenent 
per molts països de tot el món, però també és evident que aquest avançament en la legislació no ha 
acabat en una situació d’homofòbia i, per tant, hi ha una discriminació encara en molts col·lectius de 
la societat en relació precisament a les persones lesbianes o gais en general. Una marginació que 
es tradueix en la discriminació a les escoles, als instituts, als llocs de treball i que fins i tot informes 
oficials alerten dels suïcidis o, fins i tot també, dels assassinats.  
 
Per tant, és evident que més que mai en aquests moments caldria aprovar també una Llei per 
eradicar l’homofòbia a Catalunya i a l’Estat espanyol. 
 
Jo voldria recordar que, encara que aquí s’hagi dit el contrari, durant l’època franquista van haver 
fins a 3 camps de concentració on es tancaven a persones homosexuals, algunes de les quals de 
Tortosa que encara avui en dia viuen a la nostra ciutat i, per tant, desmentir allò que s’ha dit per 
alguns dels portaveus que m’han precedit. 
 
En definitiva, la igualtat és necessària per a una societat justa, per a una societat sana i considerem 
que per defensar els drets humans també calen mesures com la que proposa el grup municipal 
socialista. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bé, 
a Catalunya ja hem aconseguit en avançar amb l’equiparació legal del col·lectiu de lesbianes, de gais 
i de transsexuals, això s’ha fet a través, a partir del moment en què hi ha dret al matrimoni entre 
persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i també la 
creació per part del Govern de Catalunya de polítiques que estan adreçades específicament a 
aquest col·lectiu. 
 
Però això no és prou, això s’ha fet des de fa 30 i pico d’anys però no és prou, perquè una vegada 
assolides ja aquestes fites cal que ens dotem de nous mecanismes que ens permetin actuar contra 
la discriminació que encara, encara a dia d’avui pateix aquest col·lectiu. 
 
Per tot això cal que s’avanci en l’aprovació d’una Llei catalana, una Llei catalana contra la fòbia a 
lesbianes, gais i transsexuals. Llei catalana que ja ha estat entrada al Parlament de Catalunya per 
diversos grups parlamentaris i que compta amb el suport del teixit associatiu de lesbianes, gais i 
transsexuals del nostre país. 
 
Per tant, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa expressem el 
reconeixement del dret que tenen totes les persones, totes, a viure en igualtat de drets i a viure en la 
diversitat afectiva i ens comprometem a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones 
lesbianes, gais i transsexuals. Per tant , el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
dóna suport a aquesta moció. I el que potser ens sembla que s’hagués tingut que incorporar, i així 
no sé si ara es pot fer, que també es comuniqui al Departament d’Ensenyament. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Ara que diuen el tema de les comunicacions, com si ho 
volen comunicar a tots els departaments, l’únic que no ho hem dit abans en les mocions anteriors, 
però incorporaríem aquella “coletilla” de que les comunicacions les farem via correu electrònic, via 
telemàtica perquè això ens estalvia una bona feina a tots plegats. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
expressem el nostre suport a aquesta moció. Aquesta és una Proposició de llei que està previst que 
en breu es debati al Parlament i només lamentem que encara a dia d’avui sigui necessari una Llei 
per evitar la discriminació del col·lectiu de persones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals.  
 
Creiem que cal avançar com a societat i cal reconèixer encara més aquesta diversitat. Hem fet 
passos però segurament no els suficients i des de les diferents administracions hem de fer tot el 
possible per evitar qualsevol discriminació de les persones i treballar per l’eradicació de qualsevol 
atac a aquest col·lectiu. 
 
I acabo fent constar que hi ha en tràmit també una Llei al Parlament, una Llei per la igualtat de les 
persones, fruit de diferents partits polítics, també Convergència i Unió, on consta expressament 
l’eliminació de la discriminació per opció sexual, garantint la llibertat de decisió individual. Per tant, 
reiterem el nostre posicionament a favor d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Agraeixo als regidors i regidores que han donat suport a la moció amb el seu vot a favor. És just i 
necessari escoltar les persones i tractar-les com el que són, com a persones. Com vostès ja saben, 
les etiquetes diuen molt més d’aquells que les diu que d’aquell a qui s’etiqueta. 
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I avui crec que hem fet justícia. Estic segur que molts ciutadans com el Marc, la Marta o l’Eugeni 
avui dormiran millor. Saben que el seu Ajuntament, l’Ajuntament de Tortosa, està a favor d’eradicar 
la discriminació per raó de sexe, eradicar l’homofòbia dels nostres carrers, eliminar l’assetjament a 
causa de l’orientació sexual de cadascú a l’escola o fer un seguiment de les denúncies per 
homofòbia donant, si s’escau, compte als serveis policials i judicials. 
 
Estem segurs que estem en el camí. Escoltar les persones és la nostra obligació. Per aquesta raó 
avui el grup municipal del PSC donem gràcies a aquesta plenari per haver fet de Tortosa una ciutat 
millor. 
 
I, evidentment, reitero el que ha dit l’alcalde, que no hi ha cap problema en fer-ho telemàticament i 
si es pot incloure lo del Departament d’Ensenyament, nosaltres hem posat  “la comunitat educativa” 
perquè enteníem que era comunitat educativa a la proposta, però bé, cap problema. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Entenc que incloent al Departament 
d’Educació es pot aprovar la moció. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), CiU (11), 
ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal PxC (1). 
 
 
 
 
12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA 
RECUPERACIÓ DE LES PLACES D'APARCAMENT GRATUÏT DE L'AVINGUDA DE LLEIDA I DEL CARRER 
DE LA RÀPITA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que aquest mes de juny s'ha procedit a l'eliminació per part de l'Ajuntament de Tortosa de 
places d'aparcaments gratuïts a diverses zones de la nostra ciutat. 
 
Atès que aquestes places s'han suprimit, concretament a l'avinguda de Lleida i al carrer de la Ràpita, 
als barris del Temple i de Ferreries, s'han substituït els aparcaments en bateria per aparcaments en 
línia, el que representa una important reducció de les places gratuïtes existents, zones on la nova 
concessió de la zona blava, lligada a la construcció del pàrquing de la plaça de Mossèn Sol, va 
incrementar el nombre de places i franja horària respectivament. 
 
Atès que aquestes zones, on s'han suprimit els aparcaments gratuïts, són properes a les zones 
comercials i per tant a les places de pagament de la zona blava. 
 
Atès que aquesta situació comporta una nova agressió als interessos de la ciutadania, amb menys 
aparcaments gratuïts davant el manteniment i ampliació de la zona blava. 
 
Atès que en atenció a la problemàtica sobre la manca d'estacionament que presenten alguns dels 
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barris de la nostra ciutat. 
 
És per aquest motiu que el nostre grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al 
Ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer. Retornar al mateix nombre de places gratuïtes existents fins ara i al mateix lloc, al carrer de 
la Ràpita i avinguda de Lleida. 
 
Segon. Que l'Ajuntament de Tortosa encomani un estudi de mobilitat, ben fonamentat en el context 
econòmic actual, per en un futur avaluar l'impacte de l'establiment de possibles futures zones 
blaves al municipi de Tortosa i que contempli la possibilitat de l'establiment de altres mecanismes 
reguladors de l'estacionament com les anomenades zones verdes o d'ús preferent per a residents 
en diferents barris de la ciutat. Que fins que aquest estudi no hagi estat presentat i explicat, en el 
cas que recomanés l'establiment de noves zones de pagament (zones blaves i verdes), no es posin 
en marxa sense consulta i debat ciutadà que permeti consensuar pels diferents actors socials de la 
ciutat implicats la seva conveniència. 
 
Tercer. Que l'Ajuntament de Tortosa faci les modificacions administratives oportunes per tal 
d'incloure que els pàrquings de concessió administrativa municipal (pàrquing del Temple i pàrquing 
de la plaça Alfonso) disposin de lloguers diaris a preus baixos, per tal de facilitar aparcament dels 
veïns de les zones adjacents. 
 
Quart. Que l'Ajuntament de Tortosa faci les modificacions administratives oportunes per tal 
d'incloure que els pàrquings de concessió administrativa municipal (pàrquing del Temple i pàrquing 
de la plaça Alfonso) disposin de lloguers diaris a preus baixos, per tal de facilitar aparcament als 
treballadors i treballadores que resideixen fora de Tortosa i que diàriament venen a la nostra ciutat a 
treballar. 
 
Cinquè. Que l'Ajuntament de Tortosa faci les modificacions administratives oportunes per tal 
d'incloure que els pàrquings de concessió administrativa municipal (pàrquing del Temple i pàrquing 
de la plaça Alfonso) es disposi d'emplaçaments gratuïts lliures per a deixar bicicletes, de forma 
temporal, en adequades condicions de seguretat. 
 
Sisè. Que l'Ajuntament de Tortosa faci gestions administratives oportunes amb ADIF per tal de 
procedir l'obertura immediata dels terrenys que té aquest ens als costat de l'estació de tren, de 
forma que permeti esponjar els problemes d'estacionament de visitants i treballadors, sense tenir 
que recórrer a la zona blava. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor 
Antoni Sabaté i Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i senyors regidors, en seu 
plenària hem debatut de forma reiterada sobre els aparcaments a la nostra ciutat. Jo crec que això 
ha estat conseqüència, entre altres, de tres factors: 
 
En primer lloc, pel fet de que no disposem, que ja s’ha demanat també, d’un Pla de mobilitat que 
estigui, diguem, participat pels sectors implicats, pels sectors econòmics i pels sectors socials que 
puguin debatre la planificació de les diferents zones d’aparcament a Tortosa. 
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En segon lloc, i aquí ho hem debatut i alhora denunciat també i no solament pel nostre grup, sinó 
també per altres grups, l’incompliment de la concessió dels aparcaments de les zones blaves a 
l’empresa que se li va adjudicar. És del tot evident de que segons aquesta concessió l’ampliació de 
les zones blaves anava lligada a la construcció del pàrquing de la plaça Mossèn Sol. S’han ampliat 
les zones blaves i no s’ha construït el pàrquing de la plaça Mossèn Sol. 
 
I en tercer lloc per la crisi econòmica. Els aparcaments costen diners, la crisi econòmica té un 
impacte, doncs, a totes les economies, sobretot a les més febres i, per tant, això també provoca un 
augment del mal estar a l’hora de que s’amplien les zones blaves, però també a l’hora de suprimir 
aparcaments gratuïts. Això és el que ha passat al mes de juny. Al mes de juny al carrer La Ràpita, a 
Ferreries, i a l’avinguda Lleida, al Temple, 30 aparcaments en un lloc i 15 a l’altre, 45 han estat 
suprimits. S’ha substituït l’aparcament en bateria per l’aparcament en línia i això dóna aquest 
resultat. I, per tant, aquí poden haver moltes interpretacions. Això crec que té una consideració que 
agreuja el tema i és de què, a més, estan prop de les zones comercials, de les zones on hi ha més 
necessitat de que acudeixi amb els seus vehicles. 
 
Per tant, la moció que avui fiquem a consideració del plenari té a veure amb aquests aspectes que 
hem exposat aquí a l’exposició de motius i, per tant, el que venim a demanar és de que es retorni el 
mateix nombre de places gratuïtes existents al carrer La Ràpita i a l’avinguda de Lleida. Que 
s’encomani un estudi de mobilitat fonamentat en el context econòmic actual, però també, alhora, 
tenint en compte altres mecanismes reguladors de l’estacionament, anomenades zones verdes o 
d’ús preferent per a residents en diferents barris de la ciutat. Que no es posin en marxa sense 
consulta i debat ciutadà nou pàrquings de pagament sense consensuar-ho pels diferents actors 
socials implicats de la nostra ciutat. En tercer lloc, impulsar modificacions administraves, que tant al 
pàrquing del Temple, de pagament, i al pàrquing de la plaça d’Alfons, doncs, es pugui disposar de 
lloguers diaris a preus baixos, tant pels veïns de les zones adjacents com també per aquells 
treballadors i treballadores de fora ciutat que vénen a treballar a aquestes zones. Que també es 
disposi d’emplaçaments gratuïts lliures per deixar bicicletes. I una qüestió que tant el nostre grup, 
com algun altre grup ha reiterat en més d’una ocasió, que s’avancin les negociacions amb ADIF per 
tal de poder procedir a l’obertura immediata dels terrenys que té aquest al costat de l’estació de 
tren, prop del centre de la ciutat i de les zones comercials. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
aquesta moció, en principi, estaríem totalment d’acord. Només hi trobem a faltar un petit detall, que 
és que quan es parla de tornar a la situació anterior d’aquestes places d’aparcament, jo també 
demanaria que es tornés a la situació anterior de què, per exemple, al barri de Ferreries no s’hagi de 
pagar per les tardes, perquè això es nota, s’ha notat. El barri de Ferreries per les tardes està mort 
des de que s’ha de pagar per aparcar i jo demanaria que això també, d’una manera o altra, doncs es 
fes constar la necessitat de tornar a aquesta situació anterior. 
 
Per altra banda, també estem totalment d’acord en exigir, o en demanar un preu especial i reduït per 
als veïns que viuen prop dels pàrquings municipals del Temple i de la plaça d’Alfons i per poder 
deixar bicicletes de forma temporal i gratuïta. 
 
Per altra banda, no cal ni dir que no només donarem suport a aquesta, sinó que donarem suport a 
qualsevol moció que vingui aquí a demanar menys zones blaves, o més bé de preu i, evidentment, 
tot el que no és el centre comercial de Tortosa, doncs home, que gradualment es vagi reduint el 
número de zones blaves. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo 
també estic en la línia positiva respecte a la moció perquè bé, per a nosaltres és lògic que tot el que 
afecta a la ciutadania d’una forma negativa, doncs bé, crec que el nostre paper és el contrari, no?, 
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fer-la positiva tot el que afecti a la ciutadania, no? 
 
Si hi ha menys aparcaments gratuïts o si hi ha que pagar i si hi ha menys places d’aparcament, 
lògicament, el ciutadà ho pateix i nosaltres estem aquí per evitar que ho pateixi i per gestionar o per 
manar el tema de forma que sigui el menys greu possible l’afectació a la ciutadania. 
 
Jo també m’uneixo al que ha dit fa un moment el company Casanova en el sentit del barri de 
Ferreries, que des de que pel matí i els dissabtes també pels matins es paga per aparcar, doncs bé, 
la cosa és dura. I ara mateix si anem a la zona del Temple, la Generalitat i tal està tot buit, no hi ha 
ningú. Tothom aparca on pot per no poder pagar i això és dolent per a la ciutadania i, per tant, el que 
hem de fer és evitar, de la forma que sigui, jo no dic que l’Ajuntament o l’equip de Govern ho estigui 
fent malament. Jo dic que, bé, hi ha que estudiar algun sistema per a que la “gravositat” respecte al 
ciutadà sigui la més mínima possible. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc el 
que voldria fer el nostre grup municipal és reconèixer tots els nous aparcaments que s’han creat 
durant tots aquests últims anys per part de l’equip de Govern en diferents llocs de la ciutat: al 
davant de l’institut Joaquim Bau, també a l’altre extrem de Ferreries o a la zona de Voraparc, però a 
la vegada també volem recordar que n’hi ha d’altres que es van anuncia i que ho estan en retard o 
que fins i tot diuen que ja no es faran, com és l’aparcament soterrani al carrer Montcada, 
l’aparcament a la plaça de l’Estadi, el gran aparcament soterrat als terrenys de Renfe o l’aparcament 
del Rastre. 
 
Per tant, des del nostre grup municipal, reconeixent em tot allò que han fet bé, també els hi volem 
dir que pensem que hi ha algunes coses que s’haurien de rectificar per millorar.  
 
Primer que res, l’ampliació de la zona blava, que també aquí diferents portaveus ho han comentat, 
que va ser a canvi de que es construís un aparcament soterrat al Rastre, que en principi no s’ha 
construït però que en canvi la zona blava s’està ampliant a molts més llocs i, a més a més, a 
Ferreries es paga per les tardes i els dissabtes, que abans no es feia. 
 
En segon lloc, també durant aquestes últimes setmanes s’han suprimit alguns aparcaments gratuïts 
al carrer de La Ràpita, carrer Olivera, avinguda Lleida, darrera el parc municipal, canviant els 
aparcaments que estaven en bateria amb l’altra forma que ha fet que desapareguin aquestes places 
i pensem que es podria reconsiderar per tornar a la situació anterior. 
 
I finalment també, ja ho vam dir en el seu dir i vam portar aquí una moció, els terrenys de Renfe com 
a mínim intentar negociar de manera provisional, fins que no es pugui desenvolupar tot aquell Pla, 
construir un aparcament provisional i gratuït per al centre de la ciutat. 
 
Per tant, tal i com els hi deia, reconeixem tot allò que s’ha aconseguit, però a la vegada tot allò que 
s’està fent d’una manera no correcta instem a que ho rectifiquin. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Coincidim amb el que els companys portaveus han 
dit en els seus parlaments ara fa un moment i això seria sobretot respecte al primer punt, aquell que 
diu de retornar al mateix número de places gratuïtes ja existents fins ara al mateix lloc, doncs, als 
carrers de La Ràpita i l’avinguda de Lleida. 
 
I ens sumem perquè si ara la gent va a Ferreries, bé, ara potser ja és tard, però a les hores en què 
s’ha de pagar per aparcar tots els carrers estan buits i això no té sentit. I això s’hauria de modificar i 
s’hauria de rectificar i deixar-se com estava abans, que inclús el dissabte pel matí no es pagava. 
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Dit això, estem d’acord amb el segon punt del què presentava el Partit Socialista. En el tercer punt 
també, en què hi hagin modificacions administratives, de manera que la gent que té un lloc 
d’aparcament prop de casa d’ell puguin haver unes modificacions, això es fa altres llocs en 
superfície, o també als pàrquings, o sigui, les zones que se’n diuen verdes. 
 
I després, el que no acabem de veure clar és el quart punt en què s’insta a que es facin 
modificacions administratives oportunes per tal d’incloure que els pàrquings de concessió 
administrativa municipal disposin de lloguers diaris a preus baixos per tal de facilitar aparcament als 
treballadors i treballadores que viuen fora de Tortosa i que tots els dies tenen que vindre a la nostra 
ciutat. Jo crec que si els preus han de ser més baixos, el nostre grup pensa que si els preus han de 
ser més baixos han de ser per a tothom i només per a la gent que des de les rodalies ve a treballar a 
Tortosa, perquè nosaltres, el nostre grup municipal entén que a aquesta gent hauria de facilitar-li, el 
municipi, llocs d’aparcament gratuïts en perifèria i que dins, al que se’n diu el maleter per a que ho 
entenguéssim, pugui portar una bicicleta plegable i que hi hagi, en aquest Pla de mobilitat que es 
reclama, que aquí s’estudiï com es pot desplaçar a través d’aquests aparcaments perifèrics a nivell 
del centre de la ciutat, o bé per carrils bici efectius, o bé en transport públic que sigui molt preferent 
per tal de que aquest desplaçament siguin ràpids. 
 
De totes maneres, la nostra posició és de donar suport al que ha presentat el grup del Partit 
Socialista de Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, com ja 
suposa el senyor Sabaté, no compartim el que ens demana la moció. 
 
Començaria demanant-los també que no faltessin a la veritat pel que fa al número de places que 
s’han reduït, perquè ha parlat de 30 places l’avinguda Lleida i 15 al carrer La Ràpita i, en tot cas, 
són 20 i són 8 i, per tant, sí que els demanaria que no faltessin a la veritat en aquest sentit.. 
 
I rebutjarem aquesta moció, en primer lloc, perquè entenem que a l’avinguda Lleida té sentit, tal i 
com està concebuda actualment en sé una via important a la ciutat, tal i com està remodelada tota 
aquella zona, perquè hi ha dos carrils: un que accedeix al passeig Moreira, l’altre que accedeix a la 
zona de Voraparc, i tampoc ho farem al carrer Ràpita precisament perquè han sigut els propis veïns 
del carrer Ràpita els que ens han demanat aquest canvi pel que fa als aparcaments, aquestes 
reducció de només 8 aparcaments perquè moltes vegades no podien passar per la vorera o no 
podien accedir als edificis. Per tant, entenem que d’aquesta manera s’accedeix més a poder 
transitar els ciutadans. 
 
En quant a l’Estudi de mobilitat, jo em penso que o no m’escolten o no ho sé, perquè jo en aquest 
Ple ja n’he parlat altres vegades de l’Estudi de mobilitat. Aquest Estudi de mobilitat està fet per 
l’anterior mandat, per aquest Govern i expressament li voldria recordar al senyor Monclús: va ser un 
regidor del seu partit. Ja li vaig dir a un altre Ple això, però no sé, no em va digué escoltar. Va ser el 
senyor Valentí Marin qui el va encarregar a l’any 2010, es va elaborar i es va fer. Li contesto perquè 
acaba de dir que està demanant que es faci aquest Pla de mobilitat. 
 
I també rebutgem aquesta moció perquè ens demana que es facin els aparcaments de concessió 
municipal, lloguers diaris a preus baixos d’acord amb el punt 3 per als veïns de les zones adjacents i 
d’acord amb el punt 4, ho ha dit abans també el senyor Monclús, per facilitar als treballadors que 
vénen de fora. I és evident, els treballadors d’aquí no tenen aquesta reducció de preu. 
 
Però, a més a més, si reduïm també per als treballadors d’aquí, ja reduïm per a tota Tortosa perquè 
si reduïm per als de fora, per als d’aquí i per als veïns, al final acaba estant tothom reduït i, en tot 
cas, no té sentit i és absolutament incoherent el que ens presenten. 
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I pel que fa al conveni d’ADIF, s’està treballant per tal de modificar aquell gran conveni que ens va 
deixar el Partit Socialista, aquell nyap de conveni que suposava haver de pagar per part de 
l’Ajuntament de Tortosa al voltant de 5 milions d’euros a ADIF per tal de poder adquirir aquests 
terrenys i, també, remodelar l’estació.  
 
Per tant mentre, suposo que per un tema de consciència, d’anar presentant mocions perquè al seu 
moment no van fer res, al contrari, ens han deixat el que ens han deixat, i anar presentant mocions 
pel que fa a temes d’aparcaments, mentrestant aquest Govern ha anat creant aparcaments gratuïts 
en superfície, d’accés lliure a la ciutat, que a dia d’avui superen els 600 aparcaments públics i que 
la setmana passada vam presentar un nou aparcament a la zona de Sant Llàtzer amb 
aproximadament 40 nous aparcaments. 
 
Per tant no podem, en tot cas, bé, doncs donar el nostre suport a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: En qualsevol cas, la realitat supera qualsevol 
planificació. És del tot precís un Pla de mobilitat amb la participació ciutadana a la que em referia 
abans. 
 
I ho reconeixeran o no ho reconeixeran, però els aparcaments de zona blava a la nostra ciutat són 
un fracàs. Aquí ho han dit diferents grups ja, a determinades hores passes per les zones on s’han 
ampliat les zones blaves i estan buides. 
 
I algun dia s’haurà de resoldre l’incompliment que l’empresa “concessional” ha fet de la pròpia 
concessió des del punt de vista administratiu. Algun dia haurem de parlar si aquesta empresa 
construirà o no construirà el pàrquing de la plaça Mossèn Sol.  
 
Fins i tot, a Ferreries hi ha un excés de zones blaves d’acord amb el que es va concedir en el seu dia. 
Aquí en aquest plànol, a la plaça Joaquim Bau, aquesta zona estava lliure d’aparcaments de zona 
blava i ara està ple d’aparcaments de zona blava.  
 
Per tant, i sense profunditzar més en la qüestió, els aparcaments en zona blava a la nostra ciutat 
són un fracàs. Tenim un problema d’aparcament. Hi ha un mal estar creixent per aquest tema i, per 
tant, nosaltres ens veiem en l’obligació de presentar aquesta moció, tot agraint el suport expressat 
pels diferents grups que han dit que li donaran suport. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) 
I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i onze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER IMPULSAR 
MESURES CONTRA L’ATUR JUVENIL I LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYA. 
 
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 durant el 
debat: 
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“ Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de manifest la precària 
situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels col·lectius més vulnerables enfront la 
dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica. 
 
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un 52,7%, arribant a 
un nou màxim històric. L'atur entre la població de 16 a 19 anys arriba fins al 77,3%. L'atur de llarga 
durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa només una mica menys de la 
meitat del total dels joves aturats (39,9%). L'atur de llarga durada afecta més als joves (18,8%) que 
als adults (12,7%), deixant de ser un fenomen exclusiu dels majors de 45 anys. 
 
A Tortosa hi ha més de 1100 joves d'entre 16 i 35 anys a l'atur, i a les Terres de l'Ebre ja en són més 
de 5100. Unes xifres que aniran en augment en els propers mesos, ja que cada dia són 13 els joves 
que han de marxar de les Terres de l'Ebre per lluitar pel seu futur. 
 
Però l'anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de la Població Activa 
(EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió laboral desencadenant en 
exclusió social, veient minvades les seves possibilitats d'emancipació. Segurament la generació 
millor preparada és una generació hipotecada de per vida davant la inactivitat dels actuals governs 
per a trobar solucions i treballar pel present i el futur del país. 
 
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha acordat la 
celebració d'un Ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya. Aquesta petició va ser 
refermada, també, a través d'una resolució aprovada per unanimitat el passat 2 de març a 
l'Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que 
aplega a 95 entitats juvenils d'àmbit nacional i consells locals de joventut d'arreu del país. 
 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les 
persones joves que s'amaguen darrere les dades no poden ser oblidades pels governs. Cal 
concentrar els esforços de tot un país en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut 
implica no invertir en el país, esdevenint un problema col·lectiu que necessita solucions reals si no 
volem que Catalunya deixi de ser un país per a joves. 
 
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. Donar suport a la celebració del Ple monogràfic sobre la situació actual de la joventut al 
Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un pla de xoc contra 
l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de nova ocupació i les condicions de 
treball dels joves, amb indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment. 
  
Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de diàleg amb 
sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces polítiques i entitats municipalistes per 
pactar mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil. 
  
Quart. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de recursos 
econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació, orientació i intermediació 
laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als orientadors del SOC. 
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Cinquè. Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu incrementant els 
recursos destinats a investigació. 
 
Sisè. Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l'atur juvenil que de manera transversal impliquin 
totes les àrees de l’Ajuntament, prioritzant les polítiques de promoció econòmica i creació 
d'ocupació adreçades especialment als i les joves. Impulsar mesures per incentivar l'ocupació del 
Viver d'Empreses dirigides als emprenedors joves, mesures per l'impuls de l'activitat comercial per 
part dels emprenedors joves. 
  
Setè. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Cambra de Comerç de Tortosa, a les associacions d'empresaris i a 
les associacions comercials de la ciutat. ” 
 

*-*-* 
 
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, fa pocs dies el 
Consell Europeu ha aprovat l’avanç de l’ús de 1.900 milions d’euros de fons comunitaris per al 
recolzament de l’ocupació per als més joves d’Espanya, d’un total de 6.000 milions en tota Europa, 
quasi bé una tercera part, i que suposa l’inici d’un viratge en les polítiques europees en aquest 
tema. 
 
Es tracta de 1.900 milions d’euros que arribaran entre 2014 i 2015, i no en els 7 anys previstos, 
gràcies a la pressió dels partits socialistes europeus. Es tracta d’un primer pas important però no 
suficient per resoldre el problema de l’atur juvenil, ja que l’atur –no només juvenil – no es combatrà 
realment si no és amb mesures que permetin una reactivació econòmica real. 
 
En un país amb una taxa d’atur de més de 50 punts entre els joves menors de 24 anys, que arriba al 
77% en la franja de 16 a 19, aquesta hauria de ser la nostra primera prioritat. 
 
I és una prioritat que no es pot deixar de banda justificant que es tracta d’un problema que han de 
resoldre altres administracions. En la lluita contra l’atur i pel futur dels nostres joves no podem 
escatimar esforços. No només com a país, sinó també com a ciutat, no ens podem permetre que 
una generació es perdi, i l’estem perdent. Estem perdent la generació de joves sense futur que 
s’estan veient obligats a marxar a altres llocs per fer, per refer la seva vida. I això, en el futur ho 
acabarem pagant i pensem que molt car. 
 
A Tortosa hi ha més de 1.100 joves entre 16 i 35 anys a l’atur i a les Terres de l’Ebre més de 5.100. 
Cada dia 13 joves de les Terres de l’Ebre es veuen obligats a marxar de casa seva per lluitar pel seu 
futur. Cada dia 13 dels nostres fills marxen i, és trist, però la majoria no tornaran. 
 
Però la realitat va més enllà. Molts dels joves es queden a casa nostra, sense feina, al convertir-se 
en aturats de llarga durada i es veuen abocats a l’exclusió social. La generació millor preparada de 
la nostra història s’està perdent i la inactivitat dels governs és alarmant. Davant d’això i de forma 
urgent calen mesures i que siguin valentes. 
 
I no parlem de dades, parlem de persones, parlem de vides que s’estan trucant, parlem dels nostres 
fills, dels nostres amics, dels fills dels nostres amics, parlem de Joan que va acabar la seva carrer 
d’enginyeria fa 2 anys i que, cansat de recórrer les Terres de l’Ebre demanat feina, ha decidit fer la 
bossa i marxar cap a Alemanya. Parlem de la Jana, que després de cercar feina d’infermera ha 
marxat cap a Londres per poder formar una família. 
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No invertir en la joventut implica no invertir en el país, no invertir en Tortosa. Per aquesta raó, des 
del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya a Tortosa, proposem: 
 
Ú: Donar suport a la celebració monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació actual de la 
joventut. 
 
Dos: Reclamar al Govern de Catalunya que posi en marxa un pla de xoc contra l'atur juvenil. 
  
Tres: Demanar al Govern de Catalunya que convoqui una taula de diàleg amb sindicats, associacions 
empresarials, i altres sectors socials per pactar mesures de la lluita contra l'atur juvenil. 
  
Quatre: Reclamar al Govern de la Generalitat que recuperi tot l’impost de successions per crear un 
fons destinat a ajudar als joves emprenedors. 
  
Cinc: Instar al Govern de Catalunya a donar continuïtat laboral als orientadors del SOC, que 
actualment estan essent massacrats per les retallades del Govern de dretes. 
 
Sis: Instar a les administracions a incrementar els recursos destinats a investigació. 
 
Però no només és a nivell del país on es poden fer coses. A nivell local també se’n poden fer moltes, 
com per exemple: prioritzar les polítiques de promoció econòmica i d'ocupació adreçades als joves. 
O incentivar l'ocupació del Viver d'Empreses amb accions dirigides a emprenedors joves, 
 
Sense dubte, queda molt treball per fer però els nostres joves, ben segur, es mereixen l’esforç. 
Moltes gràcies. 
  
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
jo, la veritat senyor Roig, és que hi ha vegades que em sorprèn i tot, eh. Sí, de vegades tinc seriosos 
dubtes de que si realment es llegeixen les mocions que presenten dues vegades abans de 
presentar-les. 
 
La veritat és que aquesta moció no és més que un altre exemple de poca memòria o d’intentar 
tapar-se les vergonyes. Els hi donaré quatre dades per a que tots ens situem:  
 
Atur a final de l’any 2003: 2.200.000 persones. A finals de l’any 2011: 5.000.000 de persones. De 
l’any 2003 al 2011, qui va governar aquest país? Els socialisme. 
 
Més dades: A finals de l’any 2012: 6.000.000 d’aturats. La reforma laboral del Govern del PP no 
tant sols no ha arreglat res, sinó que ens ha portat 1.000.000 més d’aturats. 
 
Més dades: L’any 1996, fa 15 anys, més, una mica més, 16 o 17 anys, a l’Estat espanyol hi havia 
600.000 immigrants. A l’any 2003: 3.000.000. O sigui, amb els governs del senyor Aznar, amb els 
dos, les dos legislatures del senyor Aznar s’havien multiplicat per 5. A finals de l’any 2012: 
7.000.000 d’immigrants, la qual cosa vol dir que amb els governs del Partit Socialista s’ha més que 
duplicat la xifra d’immigrants.  
 
A què ens porten totes aquestes dades? Doncs és senzill. Si fa dotze, catorze, quinze anys els 
nostres joves trobaven la seva primera ocupació, fora del tema del totxo que ja no el tocaré, però la 
seva primera ocupació, dels joves, quina era? Doncs comerç, turisme, camp, restauració. Qui ocupa 
ara de forma absolutament majoritària aquestes feines? Els immigrants i moltes vegades fins i tot 
sense cap tipus de contracte, sense cap dret laboral i amb uns salaris més propis de l’esclavitud que 
del segle XXI. 
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Amb aquest panorama, on trobaran feina els nostres joves, per molt ben preparats que estiguin? A 
cap lloc. La nostra joventut, per molt ben preparada que estigui, que realment hi està, no pot 
competir amb la immigració per un salaris de misèria i unes condicions laborals del segle XIX. 
 
I ara bé lo gros. Tots els governs que patim des de fa 15 anys i amb la col·laboració còmplice i 
necessària de sindicats i patronal, ens han portat a la situació de la que no sortirem mai sense un 
canvi radical de les polítiques laborals, econòmiques i d’immigració. 
 
No cal ni dir que per a nosaltres aquesta és una altra moció de cara a la galeria i que la nostra..., en 
fi, que ens posicionem en l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyo alcalde, senyores i senyors regidors, des de 
“luego” que la taxa d’atur entre el joves de 18, perdó, de 16 a 24 anys que a Catalunya suposa un 
52,7% és gravíssima, es greu i pega cop al cor i pega cop als sentiments. 
 
A Tortosa hi ha més de 1.100 joves entre 16 i 35 anys a l’atur i a les Terres de l’Ebre ja en són més 
de 5.100. Són unes dades esfereïdores però que ens ha de portar a un anàlisi de la realitat, més 
enllà del que són les dades fredes. I per què? Perquè darrera d’aquestes dades hi ha joves en risc 
de moltes coses, d’exclusió laboral, d’exclusió social, de poder emancipar-se, de tenir poc accés a 
ocupacions de qualitat, de la immigració, estan a subjectes a la frustració, a la desesperança, a la 
inacció, a la resignació en definitiva, que és el pitjor que a una persona jove li pugui ocórrer. 
 
La situació requereix que totes administracions en tots els nivells, com s’ha dit aquí, adoptin 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, convertint als joves en emprenedors i donant 
sortida a la seva energia, a la seva il·lusió i a tot el seu impuls.  
 
Per això nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, perquè també diem sí al Ple monogràfic sobre la 
situació actual de la joventut al Parlament de Catalunya, sí a un Pla de xoc contra l’atur juvenil, sí a 
la taula de diàleg i sí a aconseguir que la Generalitat de Catalunya i no sols la Generalitat, i el Govern 
central i tots els governants garanteixin la suficiència de recursos econòmics i humans per poder fer 
front a aquesta situació realment trista i decebedora.  
 
No obstant, jo vull deixar aquí constància del que ha dit el company Roig fa un moment, ell parlant 
de que ho havien aconseguit els partits socialistes d’Europa. Bé, en aquest moment ha sigut el Partit 
Popular qui fa dos dies ho ha aconseguit de que de 6.000 milions d’euros que els Parlament 
Europeu ha ficat a disposició de la lluita contra l’atur juvenil, 1.900 ens els haguéssim emportat 
Espanya, que poden arribar a ser 2.000. Que quedi clar que això és un mèrit del Partit Popular, com 
també el socialisme ha tingut els seus mèrits i els té, jo no discuteixo mèrits, no és questió de ficar-
nos la d’això, no? 
 
També el Partit Popular, fa molt poc, ha fet una estratègia d’emprenedoria i treball que el que 
intenta, per una banda, és facilitar les contractacions que, senyor Casanova, estan pujant al món 
juvenil, poc a poc però estan pujant. I també facilitar, sobretot, l’emprenedoria. Com? Donant 
incentius als joves per fer-se autònoms com bonificant empreses per a que incrementin la 
contractació de joves, com entrant en el món de la formació professional. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Hauria d’anar acabant senyor Dalmau, que ha 
passat del temps també. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Prossegueix el senyor Dalmau per finalitzar el seu torn: Simplement això. La reforma laboral del PP, 
senyor Casanova, el PP no mana encara ni fa 2 anys. No se li pot un d’això al que ha passat amb 
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altres governs que han estat un munt d’anys. I poc a poc està donant resultat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, l’atur juvenil és 
escandalós a Catalunya, a l’Estat espanyol i també a la ciutat de Tortosa i, tal i com s’ha dit aquí, 
crea una preocupació no només per al joves, sinó per a totes les famílies perquè és una situació que 
precisament no s’havia produït mai o, com a mínim, en molt de temps. De fet, estem davant la crisi 
econòmica més important ja dels últims 100 anys. 
 
A mi m’agradaria recordar també la nostra visió i els dos motius pels quals hem arribat a aquesta 
crisi, que és una crisi de caire internacional, que també té les seves repercussions o característiques 
pròpies a nivell català. 
 
El primer motiu és la situació financera, no? dels bancs a nivell internacional, de la crisi del deute 
que s’està aplicant a Europa unes polítiques de retallades, d’austeritat que precisament el que 
estan provocant és més crisi. Tothom sap que amb els diners públics, amb els diners dels ciutadans 
i ciutadanes s’estan salvant els bancs però en canvi els bans no estan donant crèdit a les empreses, 
especialment a les petites i les mitjanes. I conseqüència de que es donin aquests diners als bancs 
s’han de fer retallades per part dels diferents governs en els sectors públics com la sanitat, 
l’educació i altres que acaben creant més atur directe per totes les persones que es fan fora, però 
també indirecte perquè baixa el consum. 
 
A més a més, també hem de recordar que a nivell europeu el Banc Central Europeu dóna crèdit als 
bancs privats a un interès de l’1% aproximadament i després aquests bancs privats acaben 
comprant el deute dels estats entre el 7% i el 8% i per tant això per a molts països, especialment els 
del sud d’Europa, és vist com un escàndol i està provocant aquesta situació tan injusta. Per tant, la 
crisi, tal i com s’està intentant solucionar a Europa amb aquesta resposta de l’austeritat, el que està 
creant és, desgraciadament, més crisi. I precisament Estats Units i curiosament, no?, que és un altre 
model a l’altra banda de l’oceà, està fent tot el contrari i allà està disminuint la crisi i està disminuint 
l’atur. 
 
El segon motiu pel qual tenim aquesta crisi, i aquest és ja de manera concreta a l’Estat espanyol i a 
Catalunya, és perquè la nostra economia es va centrar massa amb el totxo, amb la construcció. I bé 
que alguns ho defensàvem que s’havia de canviar aquell model i precisament apostar per la 
innovació, per la indústria, per la tecnologia, per la cultura, pels serveis públics de qualitat, però 
desgraciadament va ser molt difícil i, de fet, aquí també el Partit Socialista hauria de tenir memòria 
perquè la bombolla immobiliària que va iniciar el Partit Popular, el Partit Socialista lluny d’intentar-la 
apaivagar, el que va fer és continuar-la expandint. 
 
Per tant, tota aquesta situació acaba fent que la situació, l’atur juvenil a la nostra ciutat, al nostre 
territori i al nostre país sigui el que és i el que cal és una modificació total i absoluta de les polítiques 
que s’estan portant a terme en aquests moments. 
 
En relació a l’acord que vostès comenten... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Hauria d’anar acabant, senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua amb la seva exposició el senyor Jordan: ... del Partit Socialista i del Partit Popular, nosaltres 
considerem que és un acord insuficient, que no canviarà les coses. Pensem que cal acabar amb el 
frau fiscal escandalós que hi ha al nostre país. Pensem que cal augmentar els impostos als qui més 
tenen al nivell de la mitjana europea, perquè és aquí on hi ha també una diferència molt elevada que 
podria permetre polítiques públiques i crear llocs de treball i també derogar la reforma laboral 
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aprovada pel Partit Popular i per Convergència, que si bé no governa, el Partit Popular fa molt ha 
tingut la sort, no?, de crear ja més 6.000.000 d’aturats. 
 
Per tant, donarem suport a la moció en el sentit de que sí que és necessari fer, ara i sempre, 
qualsevol debat al voltant de la creació d’ocupació i més especialment de l’ocupació juvenil. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies. Bé, tots els punts d’aquesta moció estan ben 
pensats. És una moció per impulsar les mesures contra l’atur juvenil i la situació actual dels joves de 
Catalunya i això ja tots els portaveus que m’han precedit i tothom ho sap de que la joventut no troba 
feina. I qualsevol mesura que es faci, en seny, per tirar això endavant, doncs, seria fantàstic. 
 
Però clar, vostès diuen: no invertir en la joventut implica no invertit en el país. Ja ens surt la paraula 
“invertir”. Tot això que diuen que s’hauria de fer i més coses que segur que s’haurien de fer, o sigui, 
bé del tema de la inversió i això vol dir que tinguéssim diners, recursos econòmics per poder invertir 
en aquestes polítiques de joventut i també en polítiques que puguin afectar a la sanitat i a 
l’educació, als serveis socials. 
 
Clar, i quan et planteges això dius: d’on traurem els diners si resulta que amb els impostos de tots 
els catalans i de les catalanes, aproximadament, generem 36.000 milions d’euros? Però aquests 
diners no es queden aquí per fer aquestes polítiques. Aquests diners se’n van a Espanya. I el Govern 
d’Espanya et diu: escolta, com a molt et donarem 19.000 milions d’euros. Home, en fem 36.000. 
Oh, doncs no, només us en donarem 19.000 i els que us falten per arribar al menys al que fèieu 
l’any passat, que són 4.000 i pico de milions d’euros, si voleu que us deixin els diners. I qui ens els 
deixarà? Home, doncs ja us els deixarem l’Estat, però cobrant interessos.  
 
O sigui, que damunt de que es queden els nostres diners, l’Estat damunt ens cobrarà interessos per 
a fer polítiques d’aquest tipus. I llavors jo em dirigeixo a la gent del Partit Socialista de Catalunya 
quan estan dient que: home, seguim en aquest Estat.  
 
Per tant, no podem donar suport a aquesta moció i l’únic que farem és abstindre’ns perquè ens 
sembla que el que diuen està bé, però quan vas al fil de la importància i vas a l’arrel de la causa, 
aquesta no l’ataquem. Per tant, la nostra posició és d’abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del 
grup de Convergència i Unió ens preocupa molt la taxa d’atur juvenil que tenim i que mai havíem 
tingut, com també ens preocupa molt la taxa d’atur dels majors de 45 anys, que molts d’ells tenen 
famílies al seu càrrec i, per tant, són taxes molt greus i que afecten molt a les famílies i a la societat. 
 
Com sap, el proper 24 i 25 de juliol se celebra al Parlament un Ple monogràfic sobre la situació 
actual de la joventut i per tant cap problema en donar suport a aquest punt i a l’essència de la 
moció. Per tant, entenem que cal un pla de xoc contra l’atur juvenil, molt superior a la mitjana 
europea. I  també estem d’acord en garantir els mitjans per fer front a les necessitats dels aturats. 
 
No entenem què vol dir quan ens parla al punt quart de poder..., perdó, al punt sisè, d’instar a 
l’Administració a fomentar un canvi en el model productiu. Sí que li demanaríem exactament a què 
es refereix en aquest sentit, tot i que tampoc en faríem qüestió de la moció.  
 
Ara bé, sí que li demanaríem una modificació pel que fa a un apartat, a un dels apartats dels seus 
punts i a un punt de la moció. Abans voldria, però, recordar el que ha fet aquest Govern dintre de les 
seves possibilitats, que ha sigut, per exemple, la creació d’un Viver d’Empreses a la ciutat, cosa que 
abans no hi havia, per tal de poder donar aquest suport als joves emprenedors.  
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Però no compartim el que ens demana al punt setè de la moció, que ens demana un exemple, que 
és la creació d’un banc de terres, no entenem per què ens ho demana, no creiem que hi hagi 
aquesta demanda a la ciutat de Tortosa. En tot cas, sí que li demanaria que m’ho expliqués, però 
que creiem que traient-ho, nosaltres compartiríem aquesta moció. 
 
I també li reclamaríem traure, retirar el punt quart de la moció, perquè el què ens età demanant ja 
es va aprovar el passat Ple al Parlament. Ens està demanant reclamar al Govern de la Generalitat 
que recuperi l’impost de successions. Això ja està aprovat pel Parlament, també pel seu grup, el 
Partit Socialista. En tot cas jo, segurament, afegeixo, no parlaria d’una herència que està parlant 
vostè, sinó que parlaria de que el recuperem per pagar l’herència que ens van deixar vostès, però 
bé, en tot cas això ja està aprovat  i per tant, el que li demanaria és que per coherència també amb 
l’aprovat pel Partit Socialista, retiressin aquest punt de la moció i, per tant, comptaríem amb el 
nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el senyor Roig: A veure, per parts. Quan demanem un canvi en el 
model productiu justament estem dient que després de que venim, com hem dit aquí, d’una cultura 
del totxo, en què es destinen recursos a la investigació i, per tant, vol dir que el canvi productiu de 
Catalunya pugui canviar en aquest sentit, no més. 
 
Quan vostè ens demana que les mesures per a..., es refereix a Tortosa, nosaltres el que pensem és 
que hem pensat una sèrie de propostes que poden ser viables per a Tortosa, però en qualsevol cas 
jo li exposaria, li exposaria una mica, com per exemple es podria dir, es podria fer un consell local de 
formació professional a nivell local, o impulsar projectes de re-empresa per a aquelles empreses..., 
deixi’m, deixi’m dir-li. Deixi’m dir-li, perdoni, ara li explico. 
 
I quan parlàvem del banc de terres, és una idea sorgida per les joventuts socialistes aquí a Tortosa, 
en què es poden posar en contacte terres que estan ermes i gent que vulgui cultivar-les i per tant 
aquí pensem que pot ser una sortida en el món laboral de la gent jove. 
 
Però en qualsevol cas, en qualsevol cas, si retocant aquests punts que vostè diu poguéssim fer-ho, 
nosaltres estaríem disposats per a que vostès donin suport a aquesta moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Molt bé. Doncs entenc, senyor secretari, que s’aprova la 
moció presentada pel grup socialista amb la supressió del punt quart de la moció i la supressió de la 
frase “impulsar mesures com la creació d’un banc de terres gestionat per l’Ajuntament de Tortosa”. I 
continua tot el mateix. 
 

*-*-* 
 
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 del PSC (3), CiU (11), 
I-ET-E (2) i PP (1), i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals ERC (2) i PxC (1). 
 
 
 
 
14. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
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Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades durant el 
debat: 
 
 
“L'administració electrònica és una gran oportunitat de millora de l'Administració tortosina, que no 
oblidem que és la més propera i la que més servei dona als ciutadans. 
 
Amb tot això, a l'Ajuntament de Tortosa aquesta transició del món analògic al digital, no s'està 
donant ni amb les prestacions mínimes, ni amb la celeritat requerida. 
 
No podem oblidar que l'administració electrònica suposa una optimització de recursos i una 
reducció de despesa tant per les empreses com per a l'Administració i els ciutadans, i una millora de 
la qualitat de les tasques que desenvolupen els treballadors i les treballadores del sector públic, 
contribuint a que l'Administració sigui més oberta i transparent per als ciutadans que podrien 
consultar el resultat dels seus expedients i queixes, descarregar impresos i fer peticions emprant les 
noves tecnologies. 
 
La Llei estatal 11/2007 establia com un dret dels ciutadans el relacionar-se amb l'Administració per 
mitjans electrònics. Es tracta d'un deure de l'Administració i d'un dret directament exigible pels 
ciutadans. 
 
Aquesta Llei va imposar el 31 de desembre de 2009 com dada límit per a fer realitat aquest servei 
al ciutadà, sempre que ho permetessin els seus pressupostos. 
 
En el mateix sentit es referia la Llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya. Ambdós lleis establien que si no es posava en marxa en els terminis pactats un Pla de 
desenvolupament havia de preveure un calendari per a la seva aplicació progressiva. 
 
És més, la Llei establia que els municipis que no ho havien pogut posar en marxa l'administració 
electrònica havien d'aprovar i fer públics els programes, els calendaris de treball necessaris amb 
menció a les fases en que els diferents drets havien de ser exigibles pels ciutadans. 
 
Segons aquestes lleis, l'Ajuntament té l'obligació legal d'atendre de forma electrònica als ciutadans i 
ciutadanes. Ara en aquests moments els ciutadans i ciutadanes de Tortosa, no puguin exercir els 
seus drets. 
 
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. Disposar de partides específiques per aquest Pla amb els seus corresponents capítols de 
despeses i inversions en el pressupost de 2014. 
 
Segon. Posar en marxa, a partir d'aquest Pla els treballs necessaris per a la redacció d'una 
ordenança de l'administració electrònica de Tortosa. 
 
Tercer. La creació i consolidació d'una xarxa de punts d'accés públic i gratuït a Internet distribuït per 
tot el territori de la ciutat i les seves pedanies i EMD's, facilitant així al màxim la incorporació de la 
ciutadania a la nova era de la informació. 
 
Quart. Signar els convenis de col·laboració per a la creació d'un conjunt de serveis bàsics d'intercanvi 
entre l'Administració de l'Ajuntament de Tortosa i les EMD's i pedanies del municipi. ” 
 

– Pàg. 53  de 62 –   



 
*-*-* 

 
 
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, avui fa 6 anys, 
després de l’aprovació de la Llei que obliga als ajuntaments a atendre als ciutadans de forma 
electrònica, a Tortosa això no és possible. 
 
I no és possible perquè el Govern de Convergència i Unió ha nat donant llargues, al nostre entendre, 
a una millora de la qualitat i accessibilitat als serveis públics per part dels ciutadans i ciutadanes de 
Tortosa. 
 
D’aquesta forma, 6 anys després que la Llei digués que els ajuntaments haurien de contemplar en 
els seus pressupostos la implantació de l’Administració electrònica, els tortosins i tortosines no es 
poden comunicar electrònicament amb el seu Ajuntament. Així de simple i així de senzill. 
 
És un dret dels ciutadans el relacionar-se amb l’Administració pels mitjans electrònics i un deure de 
l’Administració el facilitar aquest tràmit. I no sembla que sigui una cosa tan complicada. 
 
Proposem, tal com diu la Llei, que els ciutadans i ciutadanes i les empreses tinguin un dret a 
disposar d’un espai personalitzat a la seu electrònica de l’Ajuntament, la pàgina web, en que puguin 
d’una manera senzilla dur a terme les accions següents: 
 
Registre d’entrada de documents; accedir a l’estat de les relacions i els tràmits que duen a terme 
electrònicament amb l’Ajuntament, com poden ser peticions de llicències, permisos, queixes; accedir 
a la documentació annexada a aquests tràmits; rebre document acreditatiu de la resolució o el 
procediment iniciat electrònicament; accedir a les notificacions i comunicacions transmeses per 
l’Ajuntament; accedir al seu perfil i modificar-lo, si s’escau; posar a disposició la informació 
necessària per resoldre els seus procediments administratius; utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica. 
 
De la mateixa manera, l’Ajuntament hauria d’usar preferentment els mitjans electrònics en les 
relacions amb les empreses impulsant la incorporació dels mitjans electrònics per agilitzar i millorar 
l’eficiència en la seva relació i específicament en les relacions contractuals i de facturació. 
 
De fet, la Llei catalana de 2010 obligava que en 6 mesos fos possible emprar les factures 
electròniques en les relacions comercials. A l’Ajuntament de Tortosa això avui en dia no és possible. 
 
I no només això. La implantació de l’Administració electrònica comporta una reducció de taxes, que 
no de personal, en haver menys burocràcia i terminis en les peticions. Però sembla que això no sé si 
és important. 
 
Per aquesta raó demanem a aquest plenari que demani al Govern municipal que s’apliquin, que 
s’adoptin les següents mesures: 
 
Ú: Creació d'una comissió integrada per tots els grups polítics municipals, amb representació de 
treballadors i empreses municipals i oberta a la participació d'entitats socials amb la finalitat de 
redactar i aprovar un Pla per al disseny, desenvolupament i implementació de l'administració  
electrònica a l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Dos: Disposar de partides específiques per aquest Pla amb els seus corresponents capítols de 
despeses i inversions en el pressupost de 2014. 
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Tres: Posar en marxa, a partir d'aquest Pla els treballs necessaris per a la redacció d'una ordenança 
de l'administració electrònica de Tortosa. 
 
Quatre: La creació i consolidació d'una xarxa de punts d'accés públic i gratuït i Internet distribuït per 
tot el territori de la ciutat i les seves pedanies i EMD's, facilitant així al màxim la incorporació de la 
ciutadania a la nova era de la informació. 
 
Cinquè: Signar els convenis de col·laboració per a la creació d'un conjunt de serveis bàsics 
d'intercanvi entre l'Administració de l'Ajuntament de Tortosa, les EMD's i les pedanies del municipi. 
 
En el fons, la nostra proposta el que volem és que l’Ajuntament pensi en les persones i volem ajudar 
a canviar junts el futur i per als ciutadans i ciutadanes de Tortosa. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, 
regidores, bé, com no pot ser d’altra manera, el nostre grup municipal sempre defensarà la 
implantació de les noves tecnologies a totes les administracions, i encara més a la més propera de 
totes, que és la municipal. 
 
També com no pot ser d’altra manera, defensarem que els tortosins tinguin les màximes facilitats 
per dirigir-se a la nostra Administració municipal, i encara més si tenim en compte que hi ha unes 
lleis que així ho determinen. 
 
També estem totalment d’acord o estaríem totalment d’acord en la creació de punts gratuïts i 
públics per a que els tortosins puguin accedir a Internet. 
 
Però el que ja no ens acaba de convèncer és aquesta proposta de crear una comissió integrada per 
tots els grups municipals i oberta a la participació d’entitats municipals. Si del que es tracta és de 
complir unes lleis per implantar l’Administració electrònica municipal, pensem que això s’hauria de 
deixar en mans de professionals i no en mans de polítics.  
 
Sí que estaríem d’acord, evidentment, en poder disposar de les partides econòmiques necessàries 
per a aquesta finalitat i per buscar els professionals que la puguin desenvolupar, però deixem als 
polítics i la política al marge. Desgraciadament, i això sembla que cada dia ho té clar més gent, tot el 
que ha tocar la política en aquest país està podrit i no funciona o funciona malament. Tot, tot. 
 
D’aquesta manera, no podem fer altra cosa que abstindre’ns. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, 
nosaltres també en principi la moció la veien molt bé, no?, perquè proposa “algo”, realment, que té 
molt de sentit. 
 
L’Administració electrònica, no obstant, és una millora. Una millora en l’Administració perquè suposa 
una optimització de recursos i una reducció de la despesa i també aporta una millora en la qualitat 
de les tasques dels funcionaris o del personal en general, i contribueix a que l’Administració sigui 
més oberta i més transparent per als ciutadans, que poden consultar el resultat dels seus 
expedients i queixes, i descarregar impresos i tal. 
 
Ara bé, ara bé, ull, i aquest és el primer punt de vista nostre. Per tot això, aquesta Administració 
electrònica és també de la persona humana. És a dir, l’increment i la millora de la electrònica 
comporta reduir i empitjorar la situació laboral de moltes persones? Cal fer una reflexió social i 
política envers aquest tema que cada vegada és més palès de què les màquines, els ordinadors 
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aporten una gran cosa, una gran eficiència però, en canvi, van en contra, d’una forma subtil però 
cada vegada més evident, de la persona i dels treballadors. 
 
Altra cosa és, com aquí diu la moció, el dret que té el ciutadà a relacionar-se amb l’Administració 
mitjançant mitjans electrònics, deure i dret que té el ciutadà. Aquí nosaltres estem d’acord. Hi ha 
que defensar que l’Ajuntament, que Tortosa, que els tortosins i tortosines puguin, de la forma més 
fàcil i més ràpida i més eficient, menys onerosa, puguin comunicar-se amb els seu Ajuntament, amb 
els funcionaris de l’Ajuntament i amb tot l’aparell municipal. 
 
Tercer punt. És evident, s’ha dit aquí que en aquest temes la política i els polítics tenen que dir 
poqueta cosa. Qui ha de dir són els tècnics, que són els que entenen, com muntar una Administració 
electrònica, com fer-la funcionar de la forma més eficient, més eficaç i sobretot que presti un servei 
als ciutadans i ciutadanes el més positiu possible. 
 
Per tant, nosaltres estem d’acord amb la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal votarà a favor de la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, aquí la proposta que 
ens fa el grup del Partit Socialista de Catalunya a Tortosa és la implantació de l’Administració 
electrònica a l’Ajuntament i això és una cosa que pensem que és bo. L’ Administració electrònica a la 
pràctica ve a dir i suposa suprimir, entre cometes, la finestreta, el paper per l’ordinador, per les 
noves tecnologies i això és una cosa que té avantatges, per exemple, la disponibilitat. Les 24 hores 
del dia, des de casa teva pots interaccionar entre l’Ajuntament. Fantàstic. De qualsevol lloc, no 
només de casa teva, sinó de qualsevol lloc del món. Això, a més, estalvia temps. Per tant, estem a 
favor d’aquesta proposta. 
 
Però, a més, això la Llei ja ho diu. La Llei 29 /2010 ja va dir que s’havia de crear aquest, que les 
administracions públiques catalanes han de cooperar i col·laborar en l’assoliment de la inter-
operabilitat, la signatura electrònica, totes aquestes coses que ens estan dient en la seva moció, 
no? I a més, parlen de que per mitjà del consorci de l’Administració Oberta de Catalunya es fiqui en 
marxa tot això. 
 
Per tant, ens sembla molt bé, però el que no entenem és que, i els hi votarem a favor, si trauen el 
punt número 1, que parla de què s’ha de crear una comissió entre polítics i demés gent, que 
pensem que això no té, no té cap sentit. 
 
A part de l’Administració Oberta de Catalunya per ajudar a ficar això en marxa, també parla la Llei de 
que els ens locals poden rebre ajuda del consells comarcals, també diu dels consells de vegueria 
però això, desafortunadament per a les Terres de l’Ebre i Tortosa, no existeix. 
 
Per acabar, dir que pensem que al final vostès haurien de dir que haurien de fer arribar còpia 
mitjançant correu electrònic d’aquests acords, mitjançant correu electrònic que al punt tretze no han 
dit. Abans ho ha dit l’alcalde, també ho vam dir nosaltres a l’anterior Ple de que tot això es faci per 
via electrònica. Bé, jo crec que això ho faran. I si trauen el punt número 1, doncs, nosaltres votarem 
a favor, sinó ens abstindrem. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, entenem 
que aquesta és una moció més pròpia de fa uns anys que no d’avui, però en tot cas, excepte un dels 
punts que compartim amb altres portaveus que m’han precedir, no tenim cap inconvenient en 
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donar-li el nostre suport. 
 
Aquest Govern està treballant per tenir una Administració més propera al ciutadà, més eficient, 
facilitant els tràmits, millorant la gestió i només cal veure com funcionava l’Ajuntament quan aquest 
Govern va entrar ara fa 6 anys a com funciona a dia d’avui. Mirin com funcionava el Servei d’Atenció 
al Ciutadà, els tràmits per Internet, a com funcionen a dia d’avui. Per tant, absolutament d’acord en 
implementar les noves tecnologies i l’Administració electrònica a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Pel que fa als procediments interns, ja s’estan aplicant o en vies d’aplicar-se. I pel que fa al vessant 
externa, aquesta s’està portant a terme a través de l’Administració Oberta de Catalunya, 
implementant-se l’e-SEU i posteriorment l’e-TRAM i l’e-TAULER i, per exemple, hi ha implementat a 
dia d’avui el Perfil del Contractant. 
 
Existeixen, per tant, partides pressupostàries en aquest sentit i serà portat a Comissió els treballs 
d’aquesta implementació en el seu reglament. 
 
A la vegada també hi ha una xarxa d’accés públic a la ciutat, concretament tenim la Biblioteca, tenim 
el Punt d’Informació Juvenil, també existeix aquesta xarxa als pobles. En el cas de Jesús ho tenim a l 
Punt d’Informació Juvenil, també a les seus de les pedanies o de les EMD’s. I tampoc creiem, tot i 
que tampoc mostrem, ens és igual a l’hora de poder-ho provar, però ja existeix dintre dels convenis 
amb les EMD’s respectives, la possibilitat d’aquesta..., portar a terme aquesta Administració 
electrònica i també la connexió amb la xarxa de l’Ajuntament. 
 
Per tant, compartiríem tota la moció, excepte el punt primer, perquè entenem que és una qüestió 
tècnica que no toca a dia d’avui fer una comissió amb polítics, perquè no és el cas, perquè és una 
qüestió tècnica que al final acabaria distorsionant la creació d’aquesta comissió i, per tant, el que li 
demanaríem, per tal de mostrar el nostre suport, és que retirés aquest punt primer de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: A veure, moltes gràcies a tots els grups municipals que 
han donat el suport. 
 
Potser no ens vam expressar bé, però veig que vostès han centrat molt el tema amb el tema de 
participació política i aquí potser nosaltres anàvem molt més a la participació ciutadana, perquè 
enteníem que obrir la participació ciutadana a aquesta nova era de la informació era bo, era bo. 
 
Però bé, en aquest cas entendríem que si tots els grups municipals estan d’acord i, per tant, atenent 
a totes les demandes i també d’Esquerra Republicana, acceptaríem això, en el benentès de que per 
part nostra volem que es tiri endavant una correcta implantació de l’Administració electrònica al 
nostre municipi. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Només per dir que canviarem, al retirar aquest 
punt, canviarem la nostra abstenció per vot a favor. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Entenc, senyor secretari, que es pot donar per aprovada 
la moció amb l’eliminació del primer punt. I el segon, el tercer, el quart i el cinquè punt, 
sobreentenent que el cinquè punt, a tots..., no, no sobreentenen res més. En tot cas, eliminant el 
primer punt. 
 

*-*-* 
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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. 
 
 
 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
22/2013, de 27/05/2013 
23/2013, de 03/06/2013 
24/2013, de 10/06/2013 
25/2013, de 12/06/2013 (extraordinària i urgent) 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
De la 639/2013 a la 978/2013 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
 
17 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
 
01 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Senyor alcalde, senyores regidores i regidors, la meva 
pregunta fa referència al mur de contenció que hi ha darrera del camp de futbol municipal de 
Tortosa. 
 
Aquests mur va començar a caure ja fa més de dos anys i va començar a degradar-se. Fa ja més 
d’un curs, a les pluges del 2012, va caure també el suport de pedra i de ciment. 
 
Preguntant sobre el cas, se’ns va dir que les obres d’aquest mur s’arranjarien quan es fessin les 
obres de la piscina municipal i de tot l’espai esportiu. Com que ja han passat dos anys i no s’han fet 
aquestes obres ni s’han començat a fer, la meva pregunta fa referència a aquest mur i a l’espai que 
hi ha al costat, que dóna a l’institut Joaquim Bau. 
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Des de l’Institut Joaquim Bau se’ns ha fet arribat la preocupació de que aquest espai ja no es pot 
tenir per a ús lúdic ni esportiu.  
 
I també es volia fer un aparcament de bicicletes. Ja que estem intentant que els desplaçaments dels 
nostres alumnes es facin d’una forma sostenible, amb bicicletes, la meva pregunta és: a part de que 
es facin o no es facin aquestes obres de la piscina municipal i entorn, està pensat o s’està pensant 
en alguna solució per aquest mur i per recuperar aquest espai de dintre de l’Institut?  
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Sí, efectivament. L’única matisació és que si a mi la informació 
que tinc no és dolenta, i crec que no és dolenta, aquest mur no es comença a deteriorar ara fa dos 
anys. S’havia deteriorat ja feia molt de temps, molt de temps vull referir-me al menys 7 o 8 anys. 
 
Es van fer pedaços... després li donaré la paraula, no es preocupi, tantes vegades com vulgui. Es van 
fer arranjaments que van tornar a decaure i segurament si això s’hagués arreglat fa 7 o 8 anys pels 
responsables de l’àrea d’Esports d’aquell moment, avui no estaríem aquí. Però estem on estem i, en 
tot cas, vam incorporar aquesta proposta també a les obres de la piscina, que efectivament no tiren 
endavant, i en la mesura que no tiressin endavant al llarg curs que ve, o en la primera part del curs 
que ve, l’Ajuntament assumiria una solució a aquesta qüestió. 
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, només una petita matisació d’això que diu que fa 
tants d’anys. Quan fa tants anys va començar a caure, es podia practicar i es podia passar per allí, 
perquè era molt poquet el que havia caigut i la caiguda més forta va ser a les pluges de fa 2 cursos, 
que és quan va caure tot. Ho dic perquè ho veig sovint i hi treballo. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: sí, si. Ho veu sovint i en aquell moment el regidor d’Esports 
que tenia que arreglar-ho era d’Iniciativa i no corria pressa i ara sí.  
 
 
 
 
02 - INTERVENCIÓ DEL SR: JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, la meva pregunta és en relació als 
enderrocs que s’estan produint a l’antiga fàbrica de Dertusa, crec que és el nom, no?, que rebia, que 
fa un temps que s’estan produint però ara sembla ser que estan aturats. 
 
I també en relació a aquest mateix tema, al carrer del davant, que crec que és el carrer Amposta, 
que també hi ha aquelles tanques, sabem que amb una reunió amb l’Associació de Veïns de 
Ferreries ara fa uns mesos va dir que en principi aquest tema es tiraria endavant, però com està 
aturat volíem saber, simplement, com estava la qüestió. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Aquest és un tema que hi havia un petit contenciós entre la 
companyia Fecsa – Endesa i l’empresa que estava fent l’enderroc, que és la propietària. La llicència 
que tenen la propietat és per enderrocar-ho tot, però una part del cablejat elèctric, que se sustenta 
sobre la façana que s’ha d’enderrocar, s’ha de fer el traspàs. 
 
En aquests moments, segons el que ens va informar ara fa poques setmanes, pocs dies, poques 
setmanes, l’empresa propietària de l’immoble ja tenien un acord. Inclús havien fet el pagament a 
Fecsa – Endesa i havien presentat el projecte per poder tirar, per poder retirar el cablejat elèctric de 
la façana i enderrocar la façana. És més, van demanar una llicència suplementària a instàncies del 
propi Ajuntament en aquest sentit, i aquesta llicència també es va concedir. 
 
Per tant, segurament, ara no li puc dir dels últims 4 o 5 dies cap a aquí, però estan pendents de que 
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Fecsa – Endesa executi les obres que ja té pagades la propietat i que l’Ajuntament ja els hi havia 
instat.  
 
I per tant, una vegada s’hagin finalitzat aquestes obres per part de Fecsa – Endesa, la propietat 
acabarà d’enderrocar tota l’antiga fàbrica, que en algun moment pot generar alguna sensació de 
perill, però que no la hi ha, perquè inclús, a requeriment de l’Ajuntament, se’ls hi va fer ficar uns 
reforços absolutament provisionals per a que no es poguessin produir despreniments que poguessin 
afectar a veïns. I a la vegada, una vegada sigui això, l’empresa retirarà tot l’enderroc que encara 
queda. Una part de l’enderroc no s’ha pogut retirar perquè és necessari per a l’accés de les 
màquines per poder finalitzar l’enderrocament de la façana. 
 
Una vegada estigui realitzat això, les obres que són una millora de la pavimentació d’aquell carrer, 
que està efectuant el mateix Ajuntament de Tortosa a través de la Brigada municipal, és quan es 
finalitzaran, perquè també s’havia modificat i canviat una canalització d’aigua que podia ser 
malmesa al passar les màquines de gran pesatge que fan l’enderroc de l’obra. 
 
En tot cas, suposo que ha quedat complimentada la resposta. 
 
 
 
 
03 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Una pregunta és: quan hi 
ha un magatzem o una casa que està en perill de ruïna, l’Ajuntament li fa el requeriment de que la 
tiri. Nosaltres volem preguntar si s’ha requerit al propietari d’una edificació que hi ha dins al parc 
Teodor González, al costat de la Comissaria de la Policia estatal que està en perill d’enderrocar-se. 
Com està aquesta situació? 
 
Després, també li voldríem preguntar una altra qüestió, que és: varis ciutadans se han adonat que hi 
ha descavalcades teules de dalt del sostre del mercat, inclús surt una figuera. Si d’això té 
constància l’Ajuntament i si ho té en haver d’arreglar-ho. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Sí, en quant al tema de la ruïna li faré una clarificació, que 
suposo que a vostè no li fa falta perquè la coneix, però de les seves paraules puc interpretar que no 
ho coneix i no voldria que quedés cap tipus de dubte. 
 
La ruïna pot ser de diferents tipologies. Pot ser una ruïna econòmica, pot ser una ruïna tècnica i pot 
ser una ruïna tècnica i imminent. En els moments que es procedeix a ordenar l’enderrocament serà 
de forma immediata per part de l’Ajuntament, serà quan sigui una ruïna tècnica imminent. En 
aquests casos sí que s’insta al propietari a fer-ho i si no ho fa en el termini que atorga l’Ajuntament 
de Tortosa, l’Ajuntament de Tortosa, i ho ha fet en diferents ocasions, fa una execució subsidiària. 
Per a que la gent ens entengui, l’Ajuntament és qui contracta l’obra, l’enderroca i després 
repercuteix el seu cost al propietari o propietaris en aquells casos que es coneixen. 
 
Si en algun cas, que també ha passat, es feia i després no es coneixia el propietari, l’Ajuntament no 
seguia el procediment i això ho acabava assumint directament el pressupost municipal, que no 
hauria de ser.  
 
Vam aprovar a l’anterior mandat un Reglament que estem utilitzant en algun cas concret, que és 
llarg el procediment, pel qual si l’Ajuntament no pot localitzar o no pot cobrar  directament del 
propietari, el que procedim és a intentar quedar-nos la propietat que ha sigut objecte de ruïna, que 
en molts casos és absolutament un solar i que també li he de dir, no sempre restitueix el cost de 
l’enderroc. 
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En el cas concret que refereix, no sé, al parc municipal, que jo recordi, totes les propietats són 
municipals. No tenim cap informe tècnic que ens digui que hi hagi cap immoble objecte de ruïna 
imminent i, per tant, si l’hi hagués i vostè el conegués, el que s’ha de fer és adreçar a la Comissió 
Informativa, preguntar-ho a l’arquitecte municipal o als tècnics municipals, però aquí no s’ha 
d’oficiar de res, perquè en tot cas el propietari de totes les instal·lacions que hi ha al parc municipal 
és el propi Ajuntament de Tortosa. 
 
Una altra cosa fos, però em consta que no és així, que sobre aquesta propietat, com podria ser el 
restaurant, hi hagués una concessió administrativa i aquí podríem tenir un conflicte jurídic. Però vull 
pensar que no es refereix al restaurant.  
 
Per tant, si vostè ho veu convenient, doncs, facilita en Comissió Informativa, vostè o el representant 
de la seva formació, el cas concret i segurament els tècnics li podran respondre. 
 
En quant a... bé, em penso que només ha plantejat aquesta pregunta, no? 
 
Ah sí, si, el de les teules del mercat. Òbviament que en tenim constància. En tenim constància, s’ha 
contractat a una empresa que ha fet la valoració del cost de la reparació perquè aquestes teules que 
estan en mal estat provoquen que en episodis de pluja també hi hagi alguna filtració d’aigua al 
mercat. 
 
És una reparació molt costosa. Ara hem demanat un altre pressupost i, a part de demanar un altre 
pressupost, estem en vies d’estudiar una reparació que segurament ens resultaria menys costosa i 
que podria també tenir efectes a curt termini, que no seria la substitució d’un gran part de la 
teulada, que és potser el que s’hauria de fer, però en aquests moments, com vostès poden 
entendre, els recursos econòmics són reduïts.  
 
Però, si no recordo malament, no deu fer ni tres setmanes o quatre setmanes que es va fer l’última 
inspecció in situ, on es van desplaçar els tècnics municipals i els tècnics contractats per 
l’Ajuntament. Em van presentar l’informe, ho feia el regidor de Serveis que a la vegada és el regidor 
encarregat del mercat i, per tant, estem damunt d’aquesta situació. Que per altre cantó, és veritat 
que no ha sigut produïda de forma immediata, sinó ja fa molt de temps que el mercat té problemes 
amb les teules. 
 
 
 
 
04 - INTERVENCIÓ DEL SR: SABATÉ IBARZ 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies. Avui hem començat la sessió plenària 
sense aprovar l’acta de la sessió anterior, no estava a l’ordre del dia. Demanaríem que en els plens 
ordinaris s’incorpori el punt per aprovar les actes de les sessions anteriors.  
 
I després demanaríem també, tal com especifiquen les bases d’execució del pressupost, que se’ns 
pugui lliurar trimestralment l’estat d’execució del pressupost, per tal de poder fer un seguiment del 
mateix. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Sí, respecte a lo de les actes, vostès sap que és l’habitual. 
Secretaria redacta l’acta i la porta a aprovació i no sol haver-hi excepcions. Alguna vegada, sempre 
ha passat que si Secretaria va carregada de feina i l’acta, la sessió es fa tard i l’altra sessió  es va 
prompte, com segurament és aquest cas, doncs es deixa l’aprovació de l’acta per a l’anterior. Però 
bé, això és un tema merament tècnic. Ja li traslladarem al secretari que tingui més cura, si això els 
trau la son. 
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I en quant a l’execució, jo ara no recordo si s’ha portat al primer trimestre o no al primer trimestre. 
Es va portar la liquidació dins de termini, per primera vegada en la història de l’Ajuntament s’haurà 
liquidat i informat el compte general dins de termini i, en tot cas, si no s’ha facilitat pels serveis 
d’Intervenció, també en descàrrega del serveis tècnics d’Intervenció, dir-los que en aquests 
moments han multiplicar per quatre o per cinc la seva càrrega de treball en relació a facilitar 
informació al Ministeri, en compliment de tota la normativa que es va aprovar recentment, no només 
la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques i totes 
les altres que han anat aprovant. 
 
Però en tot cas, ja traslladarem, i si no s’ha portat el primer trimestre, es portarà al proper Ple 
ordinari, sense cap tipus de dubte. 
 
 

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